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Editorial

Dues dècades
d’anàlisi al sector
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.
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Tema de portada: L’impacte de la pandèmia en la música

Esperança
per a un any
catastròfic
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.
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Impacte de la crisi en
la indústria del directe
Facturació 2020

-32.101.478
65% €

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

“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

Concerts 2020

-59
%
7.157

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

Espectadors 2020

-91
%
988.859

Un 91% de públic no ha anat a concerts,
una xifra semblant al 94% pronosticat
FONT: Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)

Impacte de la crisi
en el sector discogràfic
Pèrdues respecte al 2019

Facturació 2020

-23%
-5%
-17%

Vendes discos físics 2020

Vendes digitals 2020

FONTS: Associació de Productors i Editors
Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT)
i Productors Assoc. de Fonogrames (PAF)

“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)
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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 “altament 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 termes econòmics– el futur del sector musical, ja
que des de l’inici es va percebre el fet de cantar i ballar, sobretot en espais tancats, com a
“comportament de risc de transmissió”.
La facturació de la indústria catalana del directe el 2020 s’ha enfonsat un 65%, s’han deixat de fer un 59% de concerts i s’han perdut
el 91% dels assistents. L’estimació de pèrdues, amb la previsió d’un 2020 amb un creixement del 12 al 15%, supera els 70 milions d’euros, 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 perdut 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 directes. Els grans festivals catalans han estat
els més afectats: la meitat han ajornat l’edició
del 2020 i la resta han organitzat els esdeveniments 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’havia estimat durant l’estat d’alarma, i la majoria
d’empreses haurà pogut sobreviure in extremis, però el sotrac que ha generat la crisi encara té repercussió i les conseqüències seran
a llarg termini fins a garantir la plena recuperació. Hi han contribuït de manera decisiva les
accions urgents empreses des de les institucions 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

Inversió en la contractació
de grups musicals

125
49%

Barcelona
Girona
Tarragona
Lleida

1,7%

Sí
No
Ns/Nc

Entre 2 i 5 grups
Entre 5 i 10 grups
Més de 10 grups
Ns/Nc

5%

0,9%

26%
14%
11%

26,1% 30,6%
93,3%

Despesa mitjana
de la festa major
per persona

Despesa mitjana destinada
a la contractació de
grups musicals per persona

5,36€

2,07€
21,83€

< 5.000 hab.
5.000 - 10.000 hab.
10.000 - 25.000 hab.
25.000 - 50.000 hab.
> 50.000 hab.

42,3%

10,04€
6,23€
4,03€
2,03€

< 5.000 hab.
5.000 - 10.000 hab.
10.000 - 25.000 hab.
25.000 - 50.000 hab.
> 50.000 hab.

9,56€
4,75€
2,68€
1,49€
0,41€

Festes majors 2020-21
Cancel·lades

33,3%
80%
66,7%
20%
Maig 20

Juny 20

Celebrades

62,5%

50%

60%

37,5%

50%

40%

Juliol 20

Agost 20

Set. 20

40%
60%

Oct. 20

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).

57,1%
42,9%
Nov. 20

28,6%
71,4%

Des. 20
- Abr. 21
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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 discos 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 management, mentre que en l’àmbit estatal s’ha mantingut un augment de negoci positiu del 4%
gràcies a l’impuls de les multinacionals. La davallada 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 pandèmia 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 festes majors. L’estudi publicat pels economistes
d’ESADE Ferran Blanch i Òscar Cesena, a partir de l’anàlisi de 125 municipis catalans, determina que al llarg del 2020 s’han cancel·lat
més de la meitat de festes majors (55%), i assenyala Tarragona i Girona com les demarcacions més afectades.
Tot i la predisposició de la majoria d’ajuntaments, del pressupost de 41,3 milions d’euros
previst per a les festes majors només 16 milions
es dediquen a la contractació de grups musicals, 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 contractat 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 representen una despesa mitjana de contractació de grups musicals per persona de 2,07 euros, amb una despesa mitjana del global de la
festa major de 5,36 euros per persona.

el sector reclama

“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

“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

“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
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Les estratègies per revertir el desastre al sector han de recaure en el Departament de
Cultura, a més d’Interior i Sanitat, responsables del pla d’emergències Procicat, així com
del sector musical i la societat civil. Hi ha entitats que hi han tingut un paper clau, com l’Acadèmia 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 perquè té platja. No tenim una fotografia definida, 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 esperem que no enfonsat. És hora d’exigir el compliment dels compromisos després de tants
anys de deixadesa institucional”.
L’exconsellera de Cultura, Àngels Ponsa, afirma 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’admetrien en cap altre àmbit professional”. El director de l’Àrea de Música de l’Institut de les
Empreses Culturals (ICEC), Xavier Cester, admet 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 estatal 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’estudi 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 transmissió del covid-19 en grans esdeveniments musicals”. Posteriorment, es va fer una altra prova 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 aforament 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.
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El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, ho explica a partir de la teoria del formatge gruyère
i les tres capes de protecció: “Si hi ha distància de seguretat, mascareta i ventilació pràcticament es fa impossible la circulació del virus”. Per això Herreruela diferencia el que són
projectes controlats d’una festa major massiva, encara prohibida amb el públic dempeus
el maig del 2021. I, a més, reclama un factor
clau: “El món cultural hem treballat conjuntament amb l’administració, perquè com a societat 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 positives el darrer any i mig, no deixen de ser accions puntuals, assegura el president de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya
(ASACC), Lluís Torrents: “El 98% de les sales
de concerts han tancat des de l’inici del confinament 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 històricament 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 estatal que ha realitzat un paper crucial en la defensa 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 motivada perquè sales i clubs puguin reobrir en
condicions adequades, es garanteixi la temporada d’estiu per als festivals i s’obtinguin prou
recursos financers per fer front a la remuntada en el pla empresarial. Mentre en l’àmbit europeu es reclama l’aplicació de mesures urgents per protegir la música en viu i assegurar-ne la supervivència, els membres de Live
DMA han avaluat la situació. Un total de 20 associacions de música en viu, que representen
més de 3.000 locals musicals de 17 països europeus, 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,

Necessitats relacionades amb sortir de nit
NECESSITAT
D’INTERACCIÓ FÍSICA

NECESSITAT
D’ESCAPAR

NECESSITAT
D’ACCIÓ

Relacionar-se i connectar

Escapar de la rutina

Divertir-se

Conèixer gent, amics

Relaxar-se

Ballar = generar química

Ser vistos i escoltats

Ballar i escoltar
música

Acabar amb la soledat

Desconnectar
de la feina

Trobar parella =
‘comportament de lek’

Oblidar els problemes

Tenir sexe

Permetre’s un respir

Alliberar oxitocina
(hormona de l’amor
= felicitat)

Sortir

Sentir-se connectat
amb els altres

Alliberar estrès

Passar temps de qualitat
amb els altres

Emborratxar-se,
drogar-se

Prendre’s una copa
Oblidar el
confinament
Deixar d’estar
avorrit/da a casa
Fer alguna cosa
Experimentar
alguna cosa nova

Descobrir llocs nous
i altres cultures

FONT: BCNit - Ocio nocturno en Barcelona post-covid-19, per TBS Education - Escola de Negocis de Barcelona (2021).

i subratlla que la gran majoria de sales pateix
problemes de liquiditat i considera que el suport 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 pandèmia, mentre que la resta pensa que caldrà
abordar urgentment aquest problema.

en peu de lluita
Per afrontar cancel·lacions de festivals, tancaments de sales o pèrdua de públic s’han alçat múltiples veus del sector musical en campanyes 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 estat improvisada. Entenem que no és fàcil gestionar una pandèmia de la manera com ha sobrevingut, 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 quedar en 2 o 3, un fet insostenible per a un projecte professional. “Algun artista fins i tot s’ha
vist obligat a suspendre la gira i no ha pogut
oferir cap dels concerts programats. Una ruïna absoluta”, afegeix. Com a empresa exclusiva 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 recuperar el punt prepandèmia, però som optimistes 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 comporta un nou replantejament en tots els àmbits, i
en el cultural –o en el nostre cas la part musical– no serà menys. Per sort o desgràcia som
una indústria en constant reinvenció i evolució, 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”.
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Impacte econòmic del covid-19
en el sector cultural 2020
Estimació d’ingressos: total del 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%.

4.475M/€
4.381M/€

-24%

pèrdua d’ingressos
respecte al 2019

3.387M/€

Ingressos 2018

Ingressos 2019

(última dada disponible)

(dada estimada)

Ingressos 2020
(dada estimada)

Aproximació en l’estimació de
l’impacte econòmic per sectors culturals
Pèrdues

Pes dins el sector cultural

Arts escèniques
i musicals

-72%

7%

Audiovisual
i multimèdia

-15%

41%

Llibres

-14%

29%

Patrimoni
i museus

-35%

2%

Fotografia, disseny i
creació artística i literària

-12%

21%

Arxius
i biblioteques
Sector
cultural

0%
-24%

1%
100%

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

Manifest #SoloEsMusica
*maig 2021 - amb el suport d’una setantena d’entitats

Els músics no som més ni
menys que ningú. La música 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 ésser humà”, va dir algú. Potser
sí, potser resulta més fàcil escoltar 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 tingueu 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 transformem en música.
Volem el mateix que vol tothom: respirar, treballar, cobrar
un sou just per pagar les nostres factures quan toca, gaudir de bona companyia asseguts a un bar, ajudar a reconstruir 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 manera molt personal: amb l’instrument, la veu, la paraula.

No parem de crear: les nostres cançons, simfonies, el rap
o el swing bategant són bumerangs 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 problemes 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 remuneració 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 músics. Per als músics, ara mateix, internet és sinònim d’indefensió 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 prolongació temporal de la pandèmia 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 management Fina Estampa, Gerardo Sanz, suggereix 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”.

Efectes de la pandèmia a les sales 2020
Generació de públics
durant la pandèmia
Molt problemàtic
Problemàtic
Lleugerament problemàtic

oci en fallida
Les causes de la crisi actual i les possibles formes perquè el sector musical pugui tornar a la
normalitat s’han analitzat en un informe elaborat per l’Escola de Negocis de Barcelona
TBS, que es va presentar l’abril passat. Segons
l’estudi, “a causa del tancament del sector cultural, el darrer any hi ha hagut un increment
dels estats d’angoixa, depressió, fatiga i apatia en la societat”. I adverteix que encara augmentaran fins que no es torni a engegar l’activitat, ja que “la construcció socioemocional
global va de la mà de l’estabilitat de l’oci”.
Entre les solucions a curt termini, l’estudi proposa canviar els llocs i horaris d’oci habituals,
i per exemple passar-los a vaixells, a l’aire lliure, 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 sector, normalitzant la idea de party room o party
hotel, o adaptant els locals per desenvolupar
activitats a l’exterior mirant de crear alternatives als bars i discoteques.
El sector de l’oci nocturn calcula que l’impacte de la pandèmia ha provocat pèrdues superiors 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 assumir els costos fixos de manteniment, i si les
condicions de reobertura no surten a compte,
pensem que també tancaran un 50% més durant 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 limitació del 30% implica un augment de la facturació del 15% respecte al 2019. Tot el que sigui treballar per sota del 50% de la capacitat i
amb un horari restringit no és factible”.

5%

Costos obligatoris
(liquiditat)
Molt problemàtic
Problemàtic
Lleugerament problemàtic

15%

25%
70%

Retorn de públic
després de la pandèmia

45%

40%

Suport dels governs
per compensar els danys

Molt problemàtic
Problemàtic
Lleugerament problemàtic

Molt problemàtic
Problemàtic
Lleugerament problemàtic

Tenen dubtes, però no és problemàtic

Tenen dubtes, però no és problemàtic

No és problemàtic

11%

10%

11%

16%

21%
42%

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

30%

15%

45%

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.

FONT: Evaluation of the Effects of the Pandemic, realitzat per la Live Music Associations d’Europa (Live DMA 2020).
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Tècnics en precari
Una de les categories professionals que més
ha patit en primera persona l’aturada del sector 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 precarització i d’invisibilitat per part de l’administració. 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 accedir 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 cultura som un col·lectiu valuós i transcendental per a l’economia. El 2020 ha posat de manifest 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 específic i que en l’elaboració d’aquest hi intervinguin totes les parts implicades”.
Segons el Centre Nacional d’Estadística per a
la Seguretat Social –a partir del qual es decideixen 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 creació d’un cens per regular laboralment aquest
àmbit: “Cal abordar solucions per a un sector 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 definit. 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 conselleries 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

Enquesta sobre l’estat de la professió 2020
Concerts anul·lats
(març-setembre 2020)
0
d’1 a 10
d’11 a 20

de 31 a 40
de 41 a 50
més de 50

de 21 a 30

Concerts realitzats
(3r trimestre 2020)
0
d’1 a 10
d’11 a 20

de 21 a 30
de 31 a 40
més de 40

1 % 0,7 %

1,1 %

2,4 %

20,1%

25,5%

7,5 %

25,9 %

6,7%
9,5 %

22,2%

62,8 %

15,3%

Reducció de concerts
(3r trimestre 2020)
de l’1 al 25%
del 26 al 50%
del 51 al 75%

del 76 al 90%
més del 90%

Reducció d’ingressos
(març-setembre 2020)
de l’1 al 25%
del 26 al 50%
del 51 al 75%

del 76 al 90%
més del 90%

5%

6,9 %

6,2 %

11,2 %
38,4 %
17,9 %
26,3 %

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

14,6 %

46,8 %

28 %

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”.

FONT: Unión de Músicos Profesionales (2020).
Univers: Músics de l’Estat espanyol. Mida de la mostra: 941 músics / Nivell de confiança: 95%
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Avaluació
del Pla de Xoc

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 aturar l’endeutament de les empreses i autònoms provocat pels mesos de tancament
total o d’activitat molt reduïda:
·	Exempció d’impostos i devolució immediata dels impostos pagats durant
el tancament.
·	Ajornaments excepcionals de deutes
tributaris fins com a mínim al 2022.
· Moratòria de pagament de subministraments amb operacions avalades
per la Generalitat.
·	Reducció del 50% del cost dels lloguers i moratòria del pagament amb
operacions avalades pel govern o pels
ajuntaments i prohibició de desnonaments per impagament dels lloguers
dels locals comercials.
D’aquest primer bloc de demandes només 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 ampliació dels terminis per a la devolució del capital 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 carència 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 situació 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 obligades a estar tancades. En el cas que puguin
obrir però no ho facin pel fet que les limitacions 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 consumiran 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’activitat per a autònoms fins al juny del 2021.
De moment estan ampliades fins al 31 de
maig. S’està negociant amb el Govern central la possible ampliació d’aquestes prestacions fins al desembre del 2021.
5. Ajudes econòmiques directes a empreses i autònoms del sector.
Des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’han articulat algunes
línies per compensar les pèrdues provocades pels tancaments i la inactivitat, com ara
les dues partides puntuals destinades a compensar les despeses d’estructura amb topalls
de 30.000 euros per a sales, teatres i cinemes 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 específic per a sales de concerts per compensar
despeses d’estructura dels mesos de setembre, octubre i desembre del 2020, amb un
topall de 200.000 euros. També cal esmentar que amb caràcter general per al sector de
la cultura es va articular una línia de 10 milions 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 projecte SalaCat destinats a la programació artística 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 empreses del sector musical de Barcelona per a
despeses d’estructura amb topall de 20.000
euros; ajut a despeses d’implantació de mesures anticovid als establiments (mampares,
aires, etc.) amb topall de 20.000 euros, i una
subvenció al SalaBcn de 160.000 euros destinats a la programació artística d’estiu de
les sales de l’ASACC al Castell de Montjuïc.
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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 insuficients 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 desaparició de moltes empreses.
6. Ajuts específics a músics i altres treballadors de la cultura.
Des de la Generalitat de Catalunya s’han
implementat tres ajuts directes a artistes
i treballadors de la cultura: una primera línia restrictiva, anomenada ‘Ajut a subministraments bàsics’, que ha consistit en un
ajut de fins a un màxim de 1.024 euros que
va ser molt poc efectiu pels problemes tècnics 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 ocasionades per les cancel·lacions d’actuacions
acreditades de manera fefaent.
Tot i que la Generalitat ha estat l’únic govern autonòmic que ha articulat ajuts directes específics als artistes i treballadors de la
cultura, no s’ha atès la reivindicació que els
ajuts o prestacions es mantinguessin periòdicament mentre durés la situació d’inactivitat 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 acordar aquesta declaració, no ha estat desplegada en el pla normatiu i tampoc no ha
aconseguit blindar el sector de la cultura
perquè pogués mantenir l’activitat en condicions. En el cas de les sales, les limitacions
de l’aforament, el confinament municipal i
la prohibició dels serveis de bar han fet l’activitat 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”.
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Objectius estructurals
definits per l’Acadèmia
Catalana de la Música
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.

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.
----------

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.
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Jordi Gratacòs
PRESIDENT DE L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)

Aprofitar la crisi
L’Anuari 2020 no es va equivocar quan va pronosticar que la crisi que ens venia a sobre seria pitjor que la del 2008, de la qual en aquell
moment just ens refèiem. I si llavors era estructural, la pandèmia ha estat global, d’efectes immediats i de major durada. Ara no ho
sembla i potser ningú ho diria, però només estem començant a sentir-ne els efectes devastadors. 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 quedat 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 falta d’ordre legislatiu, normatiu, administratiu,
jurídic... i, paradoxalment, de la sobredosi de
les seves pròpies contradiccions legals i administratives que en dificulten la viabilitat.
La crisi ha servit per demostrar i assumir urbi
et orbi aspectes fonamentals, com que la música és un bé, no només essencial, sinó imprescindible –com manifesta l’article de Lluís
Torrents (ASACC)–, a més de destapar mancances i necessitats imperioses i per posar el
dit a la llaga de les vergonyes polítiques i administratives. Però també per unir, per primera vegada, tot el sector cultural a través
d’Actua Cultura 2% o del posicionament de
l’Acadèmia. I a més ha permès mobilitzar la indústria 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 encara depenem en gran mesura, amb la creació 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 davant el sempre ‘problemàtic’ Procicat i les seves improvisacions desestabilitzadores i altres guerres de partits.
El mateix cal dir de la majoria d’ajuntaments,
que han anul·lat els nostres concerts i espectacles a última hora i sense cap mena de compensació, 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 finalment 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’imbricat i dispar tracte dels municipis respecte
al nostre sector. Aquest compromís es va fer
públic a les jornades “Programacions segures 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 associatives i sobretot a les institucions, per fer totes
les millores –que no són poques ni superficials– a fi d’estructurar un sector ric en humanitat, en servei i en economia.

“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”
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Gerard Quintana
i Manel Montañés
president i director-gerent acadèmia catal ana de l a música

Una vegada més
reivindiquem el 2%
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 proper al 0,7%. Els discursos polítics a favor i en
nom de la cultura es buiden de tota credibilitat davant aquest pobre percentatge. La situació de pandèmia del darrer any ha fet encara més evident la feblesa de l’acció política
tant pel que fa al finançament com a la resolució de les mancances estructurals que arrossega 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 aixoplugui els treballadors del sector.
El 9 de març del 2020 un bon nombre de professionals del món artístic i cultural omplien
la plaça del Rei de Barcelona amb cartells vermells reclamant al govern el 2% del pressupost del país per a la cultura. Amb aquesta acció 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 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 més d’una dècada per part del govern català. Un maltractament 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 auditoris, 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 petits, el sector de la música ha entrat en una espiral 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 desconeixement de la realitat i l’abandó a què ha estat 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 milions les pèrdues de la música en directe, sense
comptar les sofertes pels grans festivals privats, pels grans equipaments públics o per les
editorials i discogràfiques.
El pressupost de Cultura de l’any 2020 haurà 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 treball d’Actua Cultura 2% van donar fruits. El
desembre del 2020 el Parlament es conjurava de manera unànime a assolir el percentatge exigit durant la nova legislatura. És urgent
poder disposar d’eines per entomar els processos de canvi que els efectes de la pandèmia han accelerat.

“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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Lluís Torrents
President de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)

Ens ballem a sobre
Quan es publiqui aquest article, amb tota seguretat, 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 incompatible amb la distància física, però aquesta crisi 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, antropològicament anteriors fins i tot al llenguatge parlat, que enforteixen els llaços entre 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 imprescindible 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 determinat tipus de música.
Els éssers humans som animals socials per naturalesa i necessitem compartir les penes, les
alegries i les experiències, i la carència continuada 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 passant factura.
De la mateixa manera que l’any 2019 l’OMS
va publicar un estudi on destacava l’evidència del paper de les arts i la cultura en la millora de la salut i el benestar, i on recomanava
incloure com a teràpia per a diferents patologies l’assistència a concerts, el ball, la música i altres activitats culturals, ara la comunitat 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, ballar 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 activitat sobre el benestar és millorar la salut del
cor, el to muscular, l’equilibri i la coordinació, incrementar els nivells d’oxitocina i baixar els nivells de cortisol activant el nostre sistema 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 sales podem confirmar cada dia veient els somriures 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 impaciència que arribi el moment d’assistir de nou a espais com les sales, en els quals puguem tornar
a ajuntar-nos, a riure, a relacionar-nos i a sentir-nos persones que formem part d’un mateix
col·lectiu amb un objectiu comú, que és ser
una mica més feliços.

“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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Oriol Orfila
president Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catal ans (apecat )

Un marc força
lamentable
Malgrat que les dades del 2020, almenys pel
que fa al sector discogràfic, no compliran els
pitjors auguris, és evident que el nostre ecosistema 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 sector 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 naturalesa tenen un decalatge temporal, però la previsió 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 múltiples reunions amb la Conselleria de Cultura
i els representants de l’ICEC per tal de traslladar la situació del sector discogràfic i editorial i aconseguir el màxim d’ajut possible.
Aquesta feina va cristal·litzar en subvencions per a les despeses de funcionament de
segells i entitats culturals durant la crisi sanitària, que han estat molt importants per ajudar les nostres empreses.
També vam considerar que era fonamental la sensibilització del públic sobre la situació 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 produïda 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’interlocució amb la CCMA, l’AGEDI, Promusicae,
la nostra presència a la Junta Directiva de
l’Acadèmia de la Música Catalana, l’elaboració 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 prioritari, la realitat és que un i altre cop les mesures del Procicat han perjudicat, crec que innecessàriament, 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 empreses de música en directe han estat castigades 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 plegat, un marc força lamentable en el qual ens
veiem obligats a moure’ns.

“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”

24

Anuari de la Música 2021

Opinió

Àlex Eslava
President Productors Assoc. de Fonogrames (PAF )

Convé que la nostra música
sigui pregonada i defensada
des d’on es pugui i com es pugui
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 voltant dels artistes que treballen amb la indústria 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 ferla sonar amb les ‘tocades’ i repeticions necessàries, 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 ciutadans totes les possibilitats de descoberta, i
no frustrar subjectivament propostes artístiques i tècnicament impecables, discriminant
per raons no justificades; és un frau a la població. Cal imparcialitat, igualtat d’oportunitats, no favoritismes. L’audiència té el dret a
escollir el que li agrada.
4. Esperit. A la cultura i a la música els cal suport 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 ciutadans contribuiria a redescobrir la nostra música. L’empatia dels muntadors musicals, imprescindibles 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 discogràfics com a bona pràctica per tal de garantir la neutralitat i evitar influències en les decisions que es prenguin.
7. Una bona pràctica seria reorientar El disc
de La Marató deTV3, que, lluny de donar difusió a les produccions discogràfiques catalanes de la temporada, les desorienta. És contradictori 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 seria adequada per a aquest programa o franja d’edat. Sí al grup del Club Super3, però sí
també a la producció discogràfica familiar.
Caldria calibrar i equilibrar aquestes produccions 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 novetats discogràfiques catalanes. Els nous discos
i cançons surten cada divendres!
Referència: Llibre d’estil de la CCMA - Missió institucional - Criteris - Dret a la informació - Ús - Compromís Pluralisme - Diversitat - Ètica professional - Deures professionals - Principis - Informació general - Proximitat Conflictes d’interessos - Cultura per a infants i joves, etc.

“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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Big Mama Montse
Vocal Junta directiva de l a unión de músicos (UdM)

El naixement de la
Unión de Músicos
La Unión de Músicos (UdM) està formada per
15 associacions de músics establertes a diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Els principals objectius són defensar els
drets de les i els músics, exercint com a interlocutors amb els ministeris, les administracions dels governs autonòmics i municipals i les
entitats privades.
Després de la declaració d’estat d’alarma, diverses 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 denunciar públicament la desprotecció de la professió
de músic i van manifestar que les mesures econòmiques d’emergència del govern central i les
comunitats autònomes excloïen els treballadors músics. El 29 d’abril van presentar a l’INAEM l’informe Propostes davant de la crisi covid-19, per fomentar la contractació pública
dels músics, suggeriments d’àmbit laboral relacionats 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, formada 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 preparar i enviar esmenes amb caràcter d’urgència als ministeris de Treball, Seguretat Social i
Cultura. Després de gestions i reunions, finalment el Ministeri de Cultura s’hi va comprometre i es va aprovar el RD 19/2020, de 26 de

maig, en el qual es van recollir les modificacions 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 problemàtica de les cancel·lacions de les festes majors
i altres actes culturals per part dels ajuntaments. Es va crear un document amb recomanacions que va ser enviat a la FEMP, així com a
les altres federacions de municipis autonòmiques 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 remuneració justa pels drets d’autor i de propietat
intel·lectual en el marc del mercat únic digital, 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 gestions del president de la UdM, Guillem Arnedo,
s’han realitzat reunions amb representants
dels diversos partits polítics, tant de les comissions de Cultura del Congrés dels Diputats
com de les comunitats autònomes, on s’ha assessorat 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.

“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”
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50 respostes
per saber
d’on venim,
on som
i cap on
hem d’anar
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.
TEXT: helena M. ALEGRET

Dani Alba
Sonde3 producciones

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 novetats han rebut un pal molt gros. Ens en sortim
a poc a poc, adaptant-nos i sense estar aturats, ni per treballar ni per reivindicar drets.

Lydia Alonso
portaveu Alerta roja

Hi ha més de 800.000 famílies sense treballar
des de fa més d’un any. Milers de grans professionals 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.

Joan-Albert Amargós
músic i compositor

Si vius la música amb passió, totes les generacions poden ser sensacionals. El 2021 el veig
amb preocupació, sobretot pel futur dels joves que comencen. El més important com a
compositor és fer obres que sedueixin els intèrprets que faran de vehicle amb el públic.

Guillem Arnedo
president Unión de Músicos

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.

Robert Ballester
Tecnicat - Tècnics de l’Espectacle

Venim d’una situació de precarització. No tenim 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.
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Pere Bayona

Joan Cañagueral

Sergi Díaz

tresorer ACEM – escoles de música

Federació cat de Societats Musicals

director emipac - escoles privades

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 seguretat, ens sentim zombis lluitant per tornar sense 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, legals i administratives. Ara cal que l’administració executi un pla de xoc que sigui real.

Jordi Bianciotto

Dani Castellano

Carol Durán

periodista musical – premi arc 2020

director sala stroika

directora artística tradicionàrius

El periodisme ve d’una sacsejada de prioritats
informatives i n’ha sortit més urgent i inquiet. 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 veiem com es consolida un dels pitjors i més perillosos escenaris possibles: la cronificació de
les restriccions sanitàries sense límit a l’horitzó. Aquest fet condemna el retorn de la música 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 normalitzar la presència del folk als mitjans.

Big Mama Montse

Ramon Castells

Laura Duran

Presidenta societat de blues de BCN

àrea de Coneixement del CoNCA

directora artística canet rock

Amb caràcter d’urgència cal millorar la contractació, subvencionar els projectes i obres
directament als músics, ajudar les associacions sense ànim de lucre amb voluntat de treballar per la cultura, divulgar repertoris i invertir 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 normalitat cal analitzar els canvis de consum cultural 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’activitat perquè és massificada. Sempre hem estat
al costat de les persones i del seu temps de
gaudi. No podem llençar la tovallola.

Ester Bonal

Joan Casulleras

Eva Faustino

directora escola xamfrà

director El Genio Equivocado

plataforma Actua Cultura 2%

El context actual tendeix a la fragmentació, la
verticalitat i l’alienació. Som en un punt d’inflexió 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 situació 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 iniciar la reivindicació del 2% del pressupost per
a la Cultura. Després d’un any de pandèmia,
treballant des de Cultura Segura per la represa d’activitats hem aconseguit el compromís
d’arribar al 2% a la nova legislatura.

Lluís Cabrera

Miguel Ángel Cruz

Rosa Galbany

President Fundació Taller de Músics

Coordinador músics de tarragona

directora Jazz I Am

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 haver 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 desenvolupar una carrera musical estable, de la
falta de reconeixement per part de les administracions públiques i privades, de la necessitat de fer valdre que més enllà de les portes
de Barcelona hi ha més vida musical...

Veníem d’un moment molt bo en la internacionalització del jazz, s’han creat sinergies, circuits, intercanvis i col·laboracions freqüents.
Ens adonem que podem seguir endavant i optimitzar i agilitzar negociacions sense la necessitat de desplaçar-nos. De tot s’aprèn!
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Imma Grimalt

Marçal Lladó

Xavi Pascual

Màster Management & Music Production

director BankRobber

director promoarts music

Les limitacions imposades pel covid ens han
fet esprémer la imaginació, hem avançat anys
en el pla tecnològic i hem creat concerts i festivals 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 supervivència. Voldríem pensar que arriba l’hora de centrar-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 resistiran. Cal seguir treballant per buscar protocols i sistemes que, en cas d’una nova pandèmia, es duguin a la pràctica efectiva i així evitar que el sector es destrueixi de nou.

Jordi Herreruela

Martí Marfà

Susanna Piquer

Director festival Cruïlla BCN

director artístic fim de vila-seca

directora esem – taller de músics

El covid-19 ens ha ofert una oportunitat única
de canviar el que feia anys que s’estava malmetent i dignificar la professió. Cal generar
formació especialitzada per a nous professionals 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 espais i formats. Com a programador veig clau
feminitzar tots els rols creatius i de la indústria, i explorar els territoris on s’esvaeix la distinció entre música infantil i adulta.

Després d’un any que ha fet trontollar tantes 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.

Lídia Hinojo

Albert Mas

Montse Portús

gerent fira mediterrània de manresa

director FM Grup

directora executiva mmvv

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 tindrem de nou a Vic aquest setembre.

David Lafuente

Joan Oller

Jordi Puig

sala salamandra – cases de la música

director Gral. palau de la música

director U98 music

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 treballem 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 conscients 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, tenim un nom, el sap tothom: #CulturaSegura’.
L’amor i l’humor són l’única sortida.

Meri Lane

Valentí Oviedo

Tito Ramoneda

codirectora Luup Records

director gral. gran teatre del liceu

vicepresident APM – The projecT

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

El Liceu proposa repensar l’òpera per fer-la arribar 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 musical, 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!
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Josep Reig

Fede Sardà

Kiku Vallina

president Musicat

director sala luz de gas

QAM Produccions

Partim d’una zona de confort on una falsa realitat indicava que tot anava més o menys bé.
Ens hem trobat amb la dura realitat. Ens en
sortirem si som capaços d’aconseguir una regulació, històricament reclamada, que tingui
en compte la realitat amb les especificitats.

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 apostar per les col·laboracions públiques-privades
en la confecció d’estratègies conjuntes, dotar
de seguretat laboral i jurídica els agents implicats i promoure el consum cultural com a eina
de construcció social.

Toni Revés

Núria Segovia

Elisabeth Ventura

productora d’esdeveniments VESC

directora gerent jam session

Venim d’una situació precària, amb una indústria 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.

La pandèmia ha trencat en sec una dinàmica
positiva per a la música a Catalunya. Hem topat de cara amb limitacions d’aforament, format 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 entorns virtuals col·lectius. Cal apostar per un
relleu generacional i emergent, perquè les noves generacions aprenguin sobre l’escenari el
que no es pot aprendre a les escoles de música ni als conservatoris.

Ixent Sampietro

Maria Serrat

Xavi Vilar

director cafè del teatre de lleida

director Èxits management

directora gral. conservatori liceu

El darrer any 2020 el públic ha constatat el
sentit essencial de la indústria musical i la iniciativa 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 institucions exerceixin els deures amb urgència.

Venim d’una llarga tradició d’ensenyaments
de música clàssica amb reconeixement internacional on els estudis de jazz i música moderna se sumen al concepte d’excel·lència.
L’artista crea projectes musicals, viables econòmicament i amb compromís social.

Venim de l’era on la preocupació era la pirateria tant dels suports físics com de les descàrregues 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.

Louise Sansom

Litus Tenesa

José Zagazeta

director propaganda pel fet!

director la cupula music

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 altra 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 de recórrer el país amb la música, de
caminar amb la contracultura i les manifestacions culturals que han teixit lluites socials.
Tornem a ser en un punt històric com a identitat i cultura. Cal fer de la música i la cultura eines de transformació de la societat.

El futur del negoci passa per saber entendre
les tendències de consum de l’anomenada generació 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.

Gerardo Sanz

Ignasi Terraza

Carmen Zapata

vocal AMJM – Músics de jazz

gerent asacc - SALES DE CONCERTS

El 2020 s’han ofegat les principals fonts d’ingrés dels músics i alhora la música enregistrada ha esdevingut una de les companyes imprescindibles per sortir il·lesos del confinament. En aquest desconcert, reclamar drets i
compartir informació ha estat clau.

Amb el clam #ElÚltimoConcierto, durant quatre setmanes vam visibilitzar la complicada situació 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.

directora Hidden track records

Director Fina estampa

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 anunciada? I sobretot la necessitat de corregir les
deficiències estructurals del sector.

director RGB suports
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Miquel Curanta
Director de l’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC)
DEl departament de cultura de LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Que la música no pari
El març del 2020 el virus del covid-19 colpejava el món. I entre els més colpejats, com a mínim pel que fa als efectes econòmics –i també 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 organitzadors 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 dediquen, 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 representants 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 garantia del Departament de Cultura, del qual el
sector musical va rebre 3,6 milions d’euros– i
hem posat en marxa dues línies de subvencions específiques per minimitzar els danys generats 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 disposem per respondre de manera més robusta 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 específicament 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 anterior, 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 professionals de la música també s’han pogut acollir i, a
més, hem esmerçat esforços i recursos a ajudar en la recuperació de l’activitat cultural, articulant campanyes en mitjans, treballant en
plans de desconfinament o, simplement, donant suport a iniciatives i campanyes orquestrades des del sector per superar la crisi, per
buscar alternatives que permetessin seguir
l’activitat de la manera més normalitzada possible i per reactivar el consum de música en
viu i enregistrada. En són exemples la iniciativa 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 desenvolupant 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 sector cultural tants recursos com fóssim capaços de posar en marxa. Però hi ha altres maneres d’ajudar, més intangibles, que també hem
engegat des de la modèstia i partint de l’escolta 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 paralitzat 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 microscòpic que tant de mal ha fet en un sector clau de l’activitat cultural i social d’un país
com és 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)”
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Música i institucions públiques

Opinió

Daniel Granados
delegat de drets culturals de l’institut de cultura de barcelona (icub)

Barcelona
i el dret a la música
Encara immersos en plena pandèmia, cal reconèixer un element substancial per entomar
els reptes de futur: plou sobre mullat. A ningú se li escapa que el 2020 previ a la pandèmia 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 espais d’experimentació i creació, els problemes normatius per a l’exhibició de música,
la necessitat d’innovar i de garantir l’accés a
continguts a la ciutadania de manera transversal, el foment de projectes que vinculin
música, participació i educació, o la urgència
de reconèixer en un sentit ampli la interculturalitat 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 culturals necessàries per entendre la situació que
vivíem. El sector cultural ha fet un pas endavant amb una generositat sense precedents,
amb noves iniciatives fruit de la reflexió immediata i la constatació del seu paper fonamental com a espai de trobada. Tanmateix,
la pandèmia també ha evidenciat la precarietat de molts treballadors i treballadores culturals, 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 subvencions extraordinàries, i d’altra banda han incorporat 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 sobre drets culturals amb un pla que incorpora
un marc de reflexió polític ambiciós, 9 mesures de govern i 100 accions que tenen l’accés,
les pràctiques culturals, la innovació, la governança democràtica, el reconeixement de
la diversitat, la creativitat, la producció i l’enfortiment comunitari amb la ciutadania i els
agents sectorials com a consideracions centrals. 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.

“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”
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El futur de la música

Opinió
Opinió
Joan Carles García Albert Piñeira
diputat president de l’Àrea de Cultura
de l a Diputació de Barcelona

vicepresident segon de l a Diputació
de Girona i diputat delegat de Cultura

Ara i sempre

La Cultura per
a la ciutadania

Auditoris i sales de concerts són, com la resta d’equipaments culturals, espais on alimentar l’ànima, i encara més en temps de pandèmia. Entorns segurs, adaptats a la normativa vigent, que garanteixen el gaudi de la música, un bé cultural que s’ha demostrat essencial.
Per mantenir l’activitat cultural en general, i la musical en particular, 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 impulsat accions de suport tècnic i econòmic en els àmbits de les
arts escèniques i musicals, però també de les arts visuals, la cultura 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 plataforma audiovisual Temporada Impossible, que enguany ha continuat 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’escena, ni tampoc la resta d’activitats culturals –el nombre d’espectacles i de públic ho evidencien–, però seguim determinats a mantenir i revisar mesures que donin
aire a les polítiques culturals dels
ajuntaments i apuntalin el sector. “Hem estat atents
Tingueu per segur que, de la mà a garantir la
de tots els agents implicats en la continuïtat de festes
música i la resta de manifestaci- majors, festivals i
ons culturals, reforçarem el nostre activitats de cultura
suport fins que calgui.
popular, a través
Més enllà dels espais on en po- del fons de prestació
dem gaudir de manera compartii convocatòries
da, la música és necessària i prede subvencions”
sent a les nostres vides, tinguem
més o menys mesures de confinament. 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 serem sempre.

La cultura ha viscut el 2020 una situació d’excepcionalitat i de reinvenció per poder donar resposta a les circumstàncies que s’han presentat. La Cultura com a bé essencial ha estat un bon acompanyament per a la ciutadania en els moments complicats que hem viscut.
Tant la Declaració Universal dels Drets Humans com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya posen un èmfasi especial en la necessitat de fomentar 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 convocatòries de les línies de subvencions de concurrència competitiva 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 entitats 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 emocionals, 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“Cal vetllar perquè
vaneres, sardanes, cobla...– (749)
es garanteixi l’accés
i cursos, tallers, educació i arts visuals (607). Del global d’aquestes
a la cultura per part
accions, un total de 780 –que rede la ciutadania,
presenten un 34,3%– s’han desaixí com el dret
tinat a la dinamització de les bide tots els agents
blioteques i les sales de lectura,
culturals, sobretot
malgrat que enguany no era obliels creatius, a
gatòria la programació en aquests
recuperar l’activitat”
espais. És en moments com l’actual 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 culturals, sobretot el sector creatiu, a
recuperar l’activitat.
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Opinió
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Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
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Presidenta de l a Diputació de Tarragona
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2020, música
a contratemps

Cultura en marxa

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 inversemblant 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 buscar 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 primera, 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 internet. I la tercera, Preludi 2, un concert que obre una nova programació 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 culturals i musicals tots els recursos alliberats per aquelles que s’havien anat suspenent, en una clara
aposta per no aturar la cultura.
“Quan els concerts
I així és com, a empentes i rodoen viu no siguin
lons, encarem aquest encara inpossibles,
cert any 2021 amb el compromís
l’streaming ha
institucional de seguir fent arribar
d’evitar una nova
la música arreu, perquè aquesaturada total i
ta és la manera com els professiestalviar-nos la
onals podran treballar, tot i el codura banda sonora
vid-19, i com el públic tornarà als
concerts en viu, malgrat les limidels balcons”
tacions sanitàries o, quan això no
sigui possible, a través de les noves plataformes de streaming, que
han de servir, si més no, per evitar
una nova aturada total de l’activitat i per estalviar-nos la dura banda sonora dels balcons.

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 pandèmia. 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 covid-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 beneficiat 122 sol·licitants, que han obtingut gairebé un milió d’euros en conjunt, 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 destinada 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 context de pandèmia.
Des de la Diputació de Tarragona
“La cultura
treballem amb aquest objectiu,
ens identifica,
partint del nostre afany per proens enriqueix i
moure l’abundant creativitat i taens fa més grans
lent artístic del nostre país. Les
com a persones
nostres escoles i conservatoris de música, a Tarragona, Reus
i com a poble.
i Tortosa, en són una mostra paTenim el deure
tent, però el nostre suport a la múde preservar-la
sica i a la cultura arriba molt més
i de potenciar-la”
enllà, de manera transversal, continuada i, sobretot, ferma. 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. Ara
més que mai.
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Inversió pública en el sector musical

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 reacció de la Conselleria de Cultura de
la Generalitat de Catalunya al repte plantejat per la crisi ha estat notable, urgent i eficient. D’una banda, l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),
ha augmentat el 2020 les dotacions a partides destinades a discogràfiques i programacions 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 subscrit amb iCat –rebaixat en un 50%– s’ha assumit 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 dotada 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 denominats ‘Cultura Liquiditat’, destinats a totes aquelles empreses culturals que han patit greuges de liquiditat a causa de la crisi del
covid-19.
La Subdirecció General de Promoció Cultural
també ha incrementat un 13% les seves partides. Cal destacar la baixada de la tercera part

Catalunya

+84%

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.

Illes Balears

-24%

Sembla inexplicable la reducció de la inversió en música del Govern Balear, que a
més ha derivat a l’ICIB els ajuts a la creació.
El sector, mentrestant, està sota mínims.

País Valencià

+12%

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.

de l’aportació al Programa.cat –per la disminució de música en viu– i l’augment de les beques per a recerca i creació, d’un 467%. En total, 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’àmbit cultural la inversió del govern als agents
sectorials ha estat tan recessiva. Si bé s’ha dotat de nous fons l’estrenat Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears (ICIB), la caiguda
d’un 42% de les partides de projecció exterior i fires i mercats ha deixat sota mínims les xifres d’inversió pública. Semàfor vermell.
CONTINUA EL RITME valenciÀ
Les línies de suport gestionades per l’Institut
Valencià de Cultura s’han incrementat globalment 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’inversions han denotat un cert continuisme, amb un
total de prop de 4 milions d’inversió pública
en el sector musical. JORDI NOVELL
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CATALUNYA - Departament de Cultura
		

2019

2020

%

ICEC	
8.969.728 € 13.716.577 €
Subdirecció Gral. de Prom. Cult.
1.425.129 € 1.615.041 €
Conveni ICEC-ICF		 3.745.400 €
TOTAL
10.394.857 € 19.077.018 €

+53%
+13%
+º

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
		
Àrea de Música
· Activitats discogràfiques
· Edició discogràfica i videogràfica
· Subvencions a la promoció
· Formacions musicals estables
· Activitats orquestres
· Programacions de música en viu
· Festivals de música
· Altres ajuts singulars
· Cases de la Música
· Altres convenis

2019
2020
%
4.407.111 € 5.569.488 € +26%
320.000 €
472.979 € +48%
40.000 €
45.105 € +13%
220.000 €
217.440 €
-1%
360.000 €
320.000 €
-11%
895.000 €
993.652 € +11%
8 0 4 .1 1 1 € 1.200.000 € +49%
845.000 €
879.734 €
+4%
498.000 € 1.003.078 € +101%
400.000 €
425.000 €
+6%
25.000 €
12.500 € -50%

AJUTS DE LES ÀREES TRANSVERSALS DE L’ICEC
ADE: Aportacions Reintegrables 3.469.357 € 3.572.446 €
· AR genèriques
549.903 €
233.407 €
· AR distr. i explotació espectacles
467.218 €
267.794 €
· AR festivals i cicles
2.452.236 € 3.071.245 €
Àrea de Mercats
· Línia d’internacionalització
· Primavera Pro
· MMVV	
· Col·laboracions
Àrea de Públics
· Creació de públics
· Premis
· Implementació de plans
· Conveni amb iCat
ADE: Consultories Cultura
Àrea de Recursos Línies COVID_19
TOTAL
PRÉSTECS ICF
· Préstecs entitats culturals
· Préstecs cultura liquiditat
· Préstecs participatius digitals

610.000 €
100.000 €
150.000 €
360.000 €
0€
473.001 €
19.014 €
47.250 €
6.737 €
400.000 €
10.259 €

+3%
-58%
-43%
+25%

- € 3.660.904 €

-

8.969.728 € 13.716.577 €

+53%

80.000 € 3.745.400 €+4.582%
80.000 €
20.000 € -75%
0 € 3.625.400 €
0€
100.000 €
-

Subdirecció General de Promoció Cultural
Programa.cat
404.572 €
Producció municipal i exhibició
711.212 €
Projectes artístics – música
163.345 €
Beques recerca i creació
36.000 €
Beques formació i perfeccionament 60.000 €
Línia activitats centres de creació
50.000 €
TOTAL
1.425.129 €

2020

%

275.076 €
-32%
739.729 €
+4%
253.623 € +55%
204.000 € +467%
60.000 €
0%
82.613 € +65%
1.615.041 € +13%

FONT: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Imports d’anualitats

		

2019

2020

%

Liceu 		 8.820.803 € 11.583.375 €
Palau de la Música 1.049.943 € 1.499.943 €
L’Auditori		 4.972.791 € 6.206.891 €
TOTAL		14.843.537 € 19.290.209 €

+31%
+43%
+25%
+30%

Illes balears

		

2019

2020

%

Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Projecció exterior
Fires i festivals
Creació		

607.821 € 350.161 € -42%
465.790 € 269.764 € -42%
- € 98.000 €
-%

Inst. Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

621.830 €
+2%
102.437 €
+2%
150.000 €
330.000 €
-8%
39.393 €
270.752 € -43%
25.847 € +36%
44.905 €
-5%
0 € -100%
200.000 € -50%
21.156 € +106%

2019

Direcció General de Creació,
Acció Territorial i Biblioteques
– Equipaments públics musicals

Creació		
TOTAL

-€

101.763 €

-%

1.073.611 € 819.688 € -24%

FONT: Institut d’Estudis Baleàrics

País valencià
Institut Valencià de Cultura (IVC)
Subvencions en l’àmbit de la música
de la Generalitat Valenciana
2019
Producció discogràfica

70.000 €

2020

%

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
of Music

30.000 €

30.000 €

0%

Federació Dolçainers
i Tabaleters

35.000 €

55.000 € +57%

Instruments de les
societats musicals

215.000 €

215.000 €

Fira Trovam

120.000 €

140.000 € +17%

TOTAL

0%

3.395.000 € 3.800.000 € +12%

FONT: Institut Valencià de Cultura
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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.
feminització REgressiva
La crisi provocada per la pandèmia ha afavorit
la programació d’artistes locals, que han doblat la presència als cartells amb un 105% més
de noms dels Països Catalans i un 126% més
de presència del català. La mateixa conjuntura, en canvi, ha reduït la presència i el lideratge 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 quantificar 6 dels 12 grans festivals catalans que s’havien referenciat els darrers quatre anys, per
bé que per reforçar la recerca –amb un biaix
diferent a causa de la reducció i canvi de formats 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 noves cites comparables en dimensió i criteris:
BarnaSants, Fes Pedralbes, Anòlia, Sons del
Món, Porta Ferrada i Sant Boi Sona (alternativa local a l’Altaveu). Tot i això, la tendència ha
estat similar en els dos casos.
L’àmbit més afectat després de la bona evolució dels darrers anys ha estat la presència de
cantants femenines i grups liderats per fèmines als escenaris, que els darrers quatre anys
s’havia triplicat i que ara s’ha reduït notablement. Les dades recollides per l’Anuari mostren 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-

Artistes dones i grups mixtos
Mixtos

Dones

60%
40%
20%
0%

26%
15%
11%
2016

33%

38%

16%

23%

17%

15%

2017

2018

44%
12%
32%
2019

41%
22%
19%
2020

Artistes catalans i en català
Catalans

En català

70%

60%
40%

38% 40%

42%

34%
43%

20%

25%

23%

24%

2016

2017

2018

0%

19%
2019

2020

Artistes emergents
100%
75%
50%
25%

22%

38% 34% 38% 28%

2016

2017

0%
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2019

2020

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 lideren el rànquing amb un terç de programació d’artistes femenines, tot i que globalment
sumant els grups mixtos cal destacar els cartells 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 presents estudis i programes en marxa, com el
darrer informe de l’Asociación de Mujeres en
la Música (MIM), Estudio de género en la indústria de la música en España (gener 2000).
Partint del fet que el públic és sobretot femení, 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 entre 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-
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Dones, homes i formacions mixtes a les programacions
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades

Anòlia

Strenes

6*

Guitar BCN

6*

Acústica

20*

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

dones

mixtes

homes

33%

50%

17%

Les Nits del
Primavera Sound

34*

dones

mixtes

homes

33%

0%

67%

BarnaSants

dones

mixtes

homes

30%

0%

70%

Cruïlla XXS

66*

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

21%

53%

20%

18%

62%

Sons del Món

dones

mixtes

homes

18%

19%

63%

Sant Boi Sona
(Altaveu) 14*

Porta Ferrada 13*

9*

dones

mixtes

homes

29%

14%

57%

Fes Pedralbes

101*

60%

26%

14*

dones

mixtes

homes

16%

24%

60%

Tradicionàrius

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

25*

33*

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

11%

11%

78%

8%

8%

84%

7%

36%

57%

6%

55%

39%
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Emergència, gènere i llengua als festivals

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 totes les possibilitats d’ocupació per a les quals
les treballadores estan o poden estar preparades”. 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 responsabilitat”, tot i que n’hi ha que trenquen el patró.
Hi ha diverses accions que pretenen capgirar 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 sector cultural, que ha encarregat el CoNCA a la
consultoria La Groc.
La MIM insisteix que hi ha una “major presència de dones que treballen en els sectors de
la representació, el màrqueting, festivals de
música i locals o empreses dedicades a la música 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 promoció, 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 tècniques de gravació en estudi.
La temporalitat i la precarietat és compartida 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 precarietat 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 promoció dels diversos àmbits”.

les dones reclamen

“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

“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)

“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

Tot i això, el 2020 han sorgit noves referents,
expertes i prescriptores de la indústria musical que ajudaran a crear un nou cens del
sector. Cada cop hi ha més artistes premiades, com Sílvia Pérez Cruz, Gemma Humet,
Maria Jaume, Joana Gomila, Núria Graham
o Marala, en l’àmbit dels reconeixements arreu dels Països Catalans. Cal subratllar el paper 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 també una (bella) responsabilitat. Espero que sigui un gran programa per regalar-vos”, va
anunciar ella mateixa a l’inici. La mateixa cadena ha designat la periodista radiofònica
Consol Sàenz com a subdirectora del programa 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 periodista Ester Plana al programa Guia feminista 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 segle XXI, les carreres de les artistes encara estan afectades per una idea de la música plena
de tòpics i estereotips patriarcals”. I, alhora, el
llibre i l’exposició Dones a les ones, comissariada 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 autocontrol’, 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 llengües principals el castellà i l’anglès. La tendència 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 lingüística impensada, i s’ha registrat l’històric del
70% d’artistes catalans a les 12 principals cites, 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 programadors no continuen tenint cura del talent local,
i no només quan van mal dades.
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Artistes catalans i en català a les programacions
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades

Anòlia

Sant Boi Sona
(Altaveu) 14*

6*

Tradicionàrius

Acústica

33*

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

14*

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

100% / 50%

0%

100% / 29%

0%

97% / 76%

3%

93% / 79%

7%

Strenes

BarnaSants

6*

Sons del Món 9*

66*

Cruïlla XXS

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

101*

0%

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

83% / 67%

17%

79% / 65%

21%

67% / 56%

33%

64% / 35%

36%

Les Nits del
Primavera Sound

34*

Fes Pedralbes

Porta Ferrada

25*

Guitar BCN

13*

20*

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

64% / 12%

36%

62% / 46%

38%

50% / 20%

50%

38% / 6%

62%
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Les primeres posicions del rànquing d’artistes catalans estan ocupades per la programació 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 llengua, han destacat per la tria de grups i solistes 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 mínima 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 producció de Km0, i la llengua n’és un factor principal. La lingüista Carme Junyent, coordinadora del llibre El català, la llengua efervescent,
explica: “El català pot estar en fase irreversible 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 sostinguda i accelerada. La gent jove que té el català 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 substitució. Estem deixant els joves sense referents
en el món audiovisual, el més important per a
ells perquè els referents surten d’aquest àmbit, i en troben ben pocs. El català els resulta
una mena de llatí, que el pots aprendre a l’escola però que no cal que el parlis”.
La Plataforma per la Llengua té per objectiu
promoure el català com a eina de cohesió social i amb presència a la cultura. El 2020 l’entitat 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 canten, assegura que “un dels objectius clau és
corregir una situació, del tot incomprensible,
que fa que els artistes que canten en català residents al País Valencià, les Illes Balears, Andorra,
la Franja o l’Alguer siguin considerats artistes
‘estrangers’ a l’hora d’obtenir ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya”. En aquest

el sector reclama

“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

“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

“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

sentit, l’ICEC ha informat que el 2021 es canviaran 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 programacions és la presència d’artistes consolidats 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 iniciar 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 festivals. 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 emergent a l’abast, periodistes, crítics, programadors de fires i festivals hem de fer tasca de
prescripció i ajudar a destriar el gra de la palla. Per descomptat, en la societat de la informació el públic hi té un gran paper i contribueix a democratitzar processos, però el criteri dels experts és més necessari que mai”.
Els directes continuen sent un pilar de l’escena, i per això són essencials els programes de
suport a la creació i acompanyament que desenvolupen 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 música 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 programadors que no només tindran de competidor el sofà de casa, sinó també oferir una experiència que respongui als valors del públic,
com la sostenibilitat, i no només econòmica.
helena M. alegret
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Artistes emergents i consolidats a les programacions
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades

Anòlia

Sant Boi Sona
(Altaveu) 14*

6*

Les Nits del
Primavera Sound

34*

Strenes

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

6*

emergents

consolidats

emergents

consolidats

emergents

consolidats

emergents

consolidats

83%

17%

57%
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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.
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 comparar amb les xifres anteriors sense remarcar
l’excepcionalitat de la crisi ni tampoc serveixen 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 vegades, sales tancades, gires cancel·lades... I,
tanmateix, una cosa ha quedat clara: la música és un salvavides. Sense la música, què seríem? La música és imprescindible.
L’Enquesta de Participació Cultural 2020, elaborada per la Generalitat de Catalunya, corrobora amb xifres esfereïdores la duríssima
caiguda d’assistència a esdeveniments musicals: 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 escollir un festival, quan l’any 2019 aquesta opció 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

no assistència per culpa
de la pandèmia del covid

19%

Les cancel·lacions de programacions
i les restriccions de mobilitat han fet
que molta gent no hagi anat a concerts, 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 segueix argumentant manca de temps
o d’interès (58%), tot i que el preu de
les entrades ha deixat de ser el motiu 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.

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 festivals. 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 macrofestivals, que han caigut del 7 al 3% de catalans. La crisi sanitària serà una estocada per
als festivals? No ho sabem, però sí que percebem la il·lusió que desperta entre el públic
el fet que el Primavera Sound i el Sónar ja hagin 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 motius 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 davant, 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 impediment 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 pandèmia mundial, quan es demana al públic quin
espai prefereix per assistir a concerts les preferències no han canviat d’ordre, però fer-ho a
l’aire lliure ha pujat 10 punts del 28 al 37%, auditoris i teatres s’ha mantingut (23%) i també
sales de concerts (20%), i grans estadis i pavellons 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.
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VA ESCOLTAR MÚSICA AHIR

83,5%
82,8% (2019)

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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Assistència a concerts i festivals 2020
Ha anat a algun concert
en els últims 12 mesos

26%

Evolució de l’assistència
a concerts

40%
30%

46% (2019)

20%

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%).

10%

Ha anat a algun festival
en els últims 12 mesos

9%

19% (2019)

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%).

47,8

50%

31,1 33,8 29,8

33,8
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concerts als quals ha
anat els últims 12 mesos
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Motius que impedeixen
assistir a concerts

Manca de temps i responsabilitats familiars
Manca d’interès en el temps lliure
Preu de les entrades
La pandèmia
Altres motius
Manca d’oferta pròxima i de qualitat
Problemes de mobilitat o companyia
Manca d’informació o coneixement
Ja hi vaig tant com vull
NS/NC	

2,8%
Del públic de festivals, el 31% ha considerat que
era un macrofestival, respecte al 37% del 2019.

40,2%
25,9%
11,4%
5%
1 1 ,1 %
4,1%

Preferència
d’espai de concerts

28,8%
28,7%
2 1,7%
18,6%
10,4%
9,7%
8%
3,7%
0,1%
3,3%

Ha anat a concerts
amb infants

46,3%
59% (2019)

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

Ha anat a algun
macrofestival

7% (2019)

1 concert
2 concerts
3 concerts
4 concerts
De 5 a 10
Més de 10

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%.

FONT: Enquesta de Participació Cultural de la Generalitat de Catalunya 2020

Aire lliure
Auditori-teatre
Sala de concerts
Estadi-pavelló
Bar musical
Centre cívic
Altres espais

36,9%
23,4%
20,4%
11,9%
3,8%
1,4%
0,9%

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%).
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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 després 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 possiblement 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: reproduccions, 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 preguntes sobre l’escolta de música a ràdio i altres
plataformes que posen en evidència que la xifra ha augmentat d’una manera significativa.
Si abans del covid-19 el 19,4% de les persones

la pandèmia augmenta
el consum de música

+10%

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’enquesta realitzada per la Generalitat
de Catalunya. L’impacte de la pandèmia ha contribuït al foment de la música i els nous hàbits han vingut per quedar-se. El creixement més gran de melòmans 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 quarantena han tornat a l’activitat habitual i només una quarta part ha seguit escoltant més música (+4% i +3%, respectivament). En canvi, el comportament
entre adolescents i joves ha posat de
manifest la resiliència i s’han adaptat als nous formats. La franja de 14 a
19 anys va augmentar un 10% l’escolta 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 després ha quedat en un 2%– i de 35 a 54
anys un 10% –després un 3%–.

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 entre 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 majoritàriament són persones majors de 55 anys.
L’estil que domina és el pop-rock (70%), tot i
que perd pistonada, i per segon any consecutiu la cançó melòdica (38%) i la música urbana (37%) es disputen el segon lloc. També per
segon any, el castellà ha continuat sent la llengua preferent amb el 73% de la música escoltada, per darrere de l’anglès (70%), que havia dominat durant anys, mentre que el català perd 4 punts respecte al 2019 amb el 41%.
I si no s’escolta més música és perquè es prefereix fer altres coses durant el temps lliure, segons el 35% de casos. Així i tot, el percentatge 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

Escolta de música... en el primer any de covid
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La pandèmia
activa l’escolta
de música
L’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) ha realitzat una enquesta Òmnibus-GESOP per conèixer
la importància de la cultura durant la pandèmia i les principals
activitats a les quals ha tingut accés tant la població barcelonina
com la de l’Àrea Metropolitana.
Una de cada tres persones ha
considerat que la cultura ha estat “molt important”, sobretot
els joves, les dones i els estudiants. L’enquesta també ha subratllat que les iniciatives culturals que han contribuït a fer la situació més agradable han estat
llegir i mirar pel·lícules. A més,
l’Ajuntament de Barcelona ha
demostrat que la cultura és segura a través de dues grans iniciatives 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 activitats programades, de les quals
250 corresponien a l’oferta del
MAC Festival, 108 a les musicals de Mercè Música - BAM
i BAM Cultura Viva i 13 a les
de cultura popular. A més, La
Mercè en Obert ha emès 11 concerts diaris en directe a través
de Betevé, tant en web com en
TDT, i del web de La Mercè.

Activitats culturals que han ajudat
durant la pandèmia

25%

4%

Escoltar música

concerts en lÍnia

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%).

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%).

1,5%

0,7%

anar a concerts

tocar un instrument o cantar

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%).

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%).

Iniciatives culturals que han cridat l’atenció
durant la pandèmia

8,2%

0,5%

concerts en línia

concerts amb aforament limitat

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 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%).

1,8%

0,7%

Música als balcons

stay homas

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%).

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.
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Música i llengua

El català és preferent
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Llengua en què va escoltar música ahir
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L’interès dels oients
relega de nou el català
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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 comparar amb resultats del 2015. La música en castellà també ha retrocedit, tot i mantenir el liderat de les escoltes amb el 73%, per darrere del
75% (2019), igual que l’anglès que perd lleugerament 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 experimentava els darrers anys. La música instrumental 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.

34%

50%

40%

Castellà

47,1%
42,3%

Català

47,1%
43,1%

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 monolingües. La conjuntura del 2020 ha permès conquerir el rècord del 44,7% de català als directes.
Alhora, també ha crescut el castellà, que ha guanyat 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 música 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’alemany, que tenia un paper residual –el 2019 era del
0,9%–, ha assolit l’1,4%. Les resta de llengües interessa només al 3% dels espectadors, que afegides al global representen un 52,8%.

Llengua de l’últim concert on ha anat

9,8%

Rècord històric del
català als concerts
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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 retirada no vista des del 2017: tot i que segueix
sent el rei dels estils musicals, ha cedit terreny 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 tendència també s’ha registrat en l’escolta, ja que el
pop-rock ha passat del 70,8% del 2019 a un mínim històric del 68,5% del 2020. En segon lloc,
l’estil melòdic dominat per les cantautores flamenques 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 tornat a ser l’increment del hip-hop, el trap i altres 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 públic adolescent, de 14 a 19 anys.
Per darrere hi ha jazz, blues i country, que ha
lligat oients fidels (32,8%) i ha sumat espectadors, 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 apleguen el 27,3% dels enquestats. Però no passa
el mateix amb les escoltes als mitjans i plataformes digitals, on la música clàssica (30,7%)
–amb 2 punts percentuals d’augment– ha passat per davant de la world music (28,3%), mentre 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.

Tipus de música que a la gent li agrada escoltar / anar-hi de concert
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Indústria del directe

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.
Tot i que no s’han complert els pitjors auguris 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 suport de la iniciativa privada, davant l’enfonsament generalitzat de la contractació pública. El 2020 s’han deixat de facturar més de 60
milions d’euros, amb una pèrdua de facturació 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’espectadors, que han davallat un 90,9%, de 10,9
milions a menys d’un milió. Per bé que la crisi 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 dècada, fins a assolir el 2019 la millor xifra de
l’etapa postcrisi des del 2008, la crisi sanitària ha provocat un resultat devastador amb la
retallada d’una tercera part de la facturació. I,
amb tot, el sector ha resistit. Segons l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers
de Catalunya (ARC), liderada pel seu president Jordi Gratacòs: “La iniciativa privada
cultural ha garantit la supervivència in extremis 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

Facturació 2020

-65%

La facturació de la indústria catalana del
directe, que agrupa una vuitantena d’empreses 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 clients privats, tot i que el sector públic continua sent el principal comprador.

Concerts 2020

-59%
-91%
Espectadors 2020

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 restriccions anticovid ha provocat que s’hagin
equilibrat concerts de pagament i gratuïts.

bona part dels concerts, sobretot de festes
majors, tant de pagament com gratuïts”.
Les causes observades per mànagers i representants s’ha concentrat en dos factors.
D’una banda hi ha hagut menys contractació per raons evidents del confinament i per
les diverses i improvisades restriccions. I d’altra 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 perdut 9 de cada 10 espectadors. El canvi de paradigma ha suposat un augment de 4 punts
dels concerts de pagament, i de 6 punts dels
espectadors que han pagat entrada. Els concerts per streaming –que han generat una
facturació de 306.504 euros– només representen l’1% del total.
El que havia estat una reestructuració obligada al sector els darrers anys ha afectat els treballadors amb una reducció del 17% d’empleats –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 replegament 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 tendència i ha provocat una davallada del 23%,
sense comptar les contractacions indirectes.
Els socis d’ARC lamenten la fragilitat del sector, ja que el 2020 han facturat més als clients
privats –gairebé 6 punts–, mentre la contractació 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.
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Facturació de la indústria catalana
de la música en directe (2014-2020)
2015
2016
67.567.203 € 79.229.300 €
12.808
14.639
8.280.384
12.273.061
238
307

Facturació del sector
Concerts/espectacles
Espectadors
Empleats fixos
facturació
(milions d’euros)

coNcerts
(milers de concerts)
90,8

84,4
67,6

12,3

17,3

12,8

61,4

2018
85.475.853 €
16.926
10.669.937
361

%
-64,7%
-58,8%
-90,9%
+3%

empleats
(xifra de treballadors)

13

7,7

417

307

279

215

7,2

286

361

238

10,7

8,3

11,8
32,1

2020
32.101.478 €
7.157
988.859
286

10,9

16,9

14,6

2019
90.873.482 €
17.362
10.894.181
279

ESPECTADORS
(milions d’espectadors)

19,3

85,5

79,2

2017
84.445.069 €
19.256
13.009.445
417

		
2019
representants - AGENTS DE ZONA

2020

Variació

56,8%
43,2%

+5,7
-5,7

Facturació entitat pública		 15.836.010
Facturació empresa privada		 16.555.354
TOTAL		32.391.364

(48,9%)
(51,1%)

62,5%
37,5%

Gratuït

+4,3
-4,3

	Pes 	Variació
específic 2019/20

777
10,7%
46,1%
43,2%

+48%
-11,7
+11,7*

Facturació representants		
1.733.677
Facturació entitats privades		
7.461.679
Facturació empreses públiques		 6.999.789
TOTAL		16.195.145

(10,7%)
(46,1%)
(43,2%)

Gratuït

+6,4
-6,4

Facturació 2020
directe / streaming
Directe
Streaming

(*) Suma de vendes directes privat i públic 2019 / 2020

52,5%
47,5%

31.794.974
306.504

99%
1%

Treballadors 2020

promotors
107.373
6.328
5.582.831

2.838
955
516.965

Font: Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)

-97%
-84%
-90%

		Pes	Variació
		 específic 2019/20
Fixos

286

Temporals 652

30,5%
69,5%

+5,7
-5,7

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2020

2019

58,8%
41,2%

Espectadors 2020

Pagament

Artistes en exclusivitat
597
Vendes mitjançant representants
22,4%
Vendes directes client final privat
77,6%*
Vendes directes client final públic		

2018

2017

	Pes 	Variació
específic 2019/20
Pagament

mànagers

Espectacles programats
Artistes contractats i programats
Espectadors concerts/espectacles

2016

Concerts / espectacles 2020

Facturació / model empresa 2020

Client entitat pública
Client empresa privada

2015

2014

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0,9
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2019
6.034.495 €
1.180.579 €
412.312 €
7.627.386 €

2020
2.416.086 €
721.852 €
214.450 €
3.352.388 €

%
-60%
-39%
-48%
-56%

País
Valencià

Música popular (pop/jazz)
Orquestres de ball
Música clàssica
TOTAL	

2019
2.085.684 €
692.646 €
166.628 €
2.944.958 €

2020
914.998 €
634.277 €
165.497 €
1.714.772 €

%
-56%
-8%
-0,7%
-42%

Música popular (pop/jazz)
Orquestres de ball
Música clàssica
TOTAL	

2019
762.519 €
693.826 €
17.152 €
1.473.497 €

2020
311.350 €
62.452 €
17.040 €
390.842 €

%
-59%
-91%
-0,7%
-73%

2019
12.045.841 €

2020
5.458.002 €

%
-54%

Catalunya

Música popular (pop/jazz)
Orquestres de ball
Música clàssica
TOTAL	

Illes
Balears

Ingressos per drets d’autor generats per concerts el 2020

TOTAL Països Catalans

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%).

Ingressos globals per drets d’autor generats el 2020
Catalunya
País Valencià
Illes Balears
TOTAL	

2019
50.159.504 €
24.917.972 €
11.342.161 €
86.419.637 €

2020
36.544.097€
18.841.206 €
5.470.515 €
60.855.818 €

%
-27%
-24%
-52%
-30%

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.

FONT: Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

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 estival i en la reobertura a la tardor– i han aguantat la tempesta un munt de petites noves empreses, en molts casos unipersonals i que
s’han acollit a ajuts de les administracions, sobretot de l’ICEC i el Programa.cat, així com de
diputacions i ajuntaments. Després de la crisi,
el sector preveu un futur optimista: “La previsió fatalista es va gairebé acomplir, però malgrat 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 local. Segons l’estudi La repercussió econòmica 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 música assolirà un mínim històric de 2,07 euros;
una dada que contrasta amb la importància

que donen els consistoris a la música en directe en el marc de la festa major.
Amb voluntat de superar la crisi, ARC treballa amb el Col·legi de Secretaris, Interventors
i Tresorers d’Administració Local amb la premissa que la indústria del directe té una estructura diferent i que no existeix una normativa explícita en matèria contractual. El president d’ARC destaca: “Les lleis no ajuden en
absolut i és produeix el conflicte. En l’àmbit
municipal, tot i ser el promotor més important 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 trobar 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 institució superior els pot obligar a res. L’única ‘pressió’ és quan les diputacions els retiren la subvenció 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 directe als Països Catalans han quedat també estroncats el 2020 amb un devastador decrement 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 recaptació global també ha patit un descens notable 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 rebaixat de 233 a 171,8 milions d’euros, de manera 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 específic, del 21,4 al 21,2. HELENA M. ALEGRET
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Martín Pérez

Jordi Herreruela

Fundador i director concert studio

Director festival Cruïlla BCN

Amb tota la il·lusió per
tornar a gaudir de la música
El 2020 ens ha ensenyat moltes coses. El nostre sector ha demostrat la capacitat de fer
front a totes les adversitats i seguir amb l’activitat adaptant-se a les estrictes mesures sanitàries. Aquest és un aprenentatge que ens
perdurarà per sempre i que marcarà els propers anys. L’esperit de superació ens ha ajudat i ens ajudarà a mantenir viva la música en
directe. Queden molts i nous reptes per superar, 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 portat la música a Barcelona de la mà del Fes
Pedralbes, amb una edició adaptada a les circumstàncies d’un entorn nou per a tots.
El 2021 tornarem amb el festival Jardins de
Pedralbes, amb tota l’essència i el prestigi, complint amb totes les mesures sanitàries però amb tota la il·lusió de tornar a gaudir com sempre de les nits d’estiu en un espai excepcional, demostrant un cop més que
la cultura és i serà sempre segura. A mesura que el ritme de vacunació augmenti, i que
tots els assajos clínics continuïn donant resultats favorables per al sector cultural, serà el
començament de la progressiva recuperació
de la normalitat en tots els àmbits de la nostra 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 indústria musical. Qui ha demostrat valentia en
aquest sector han estat promotors, mànagers,
agents... tota la gent que ha fet que passin coses, 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 professionals 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 estat molt agraïda per part del públic. Cal tenir en compte que com més estrictes hem es-

“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”

tat, més contenta ha estat la gent i més segura 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 programació del Fes Pedralbes s’ha enriquit moltíssim en tots els sentits, perquè els artistes han
vist que si no anaven a aquest tipus de festivals amb aforaments de 800 persones no podrien fer concerts i, per tant, figures que podien aspirar a espais més grans han acabat actuant al nostre festival. La gran diferència de
cartell ha vingut donada perquè el 99% dels
artistes internacionals que havíem contractat 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.

Les coses bones
del covid-19
La pandèmia del covid-19 ens ha ensenyat
que no tothom pot ser promotor de concerts. La professió s’ha tecnificat, els protocols sanitaris han vingut per quedar-se,
així com la traçabilitat dels assistents com
a imperatiu, la sostenibilitat mediambiental dels concerts, la gestió dels residus, els
plans de mobilitat, l’enfocament a la dada
i la intel·ligència de negoci, el màrqueting automatitzat, la gamificació, la intel·
ligència artificial i els continguts en 5G...
Finalment el sector gaudirà d’una transformació que deixarà fora
l’intrusisme i l’amateurisme, perquè ser promotor de concerts és
una professió digna, per
a la qual cal formació i
especialització.

Iban Orobitg
director 0a2 produccions

El valor del temps
L’any 2020 ha estat molt bèstia; quan ja teníem pràcticament el 80% de la programació 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 escombraries. De sobte, ens han tancat a casa i
les úniques notícies han estat anul·lacions.
Ningú sabia quan podríem tornar a treballar, les informacions eren confuses i poc
clares, però com en tot a la vida hi vam haver de trobar alguna cosa positiva. Vam
trobar el ‘temps’ que sembla que no teníem mai, temps per pensar, per crear nous
espectacles, noves línies de negoci i reestructurar l’empresa. Ha estat
un any molt dur per a tot
el sector, però a la vegada hem après sobretot a
donar valor al ‘temps’.
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Cinzia Venier

Xavi Fortuny

Coordinadora departament de management
i produccions del Taller de Músics de barcelona

director RGB Management

Davant un canvi brusc
cal augmentar la creativitat
Tot i les dificultats d’un any condicionat per la
ràpida expansió del covid-19, que ens ha mostrat la fragilitat de la vida humana i ha condicionat gairebé tots els vessants de la seva
activitat, el Taller de Músics ha continuat
promovent i difonent la música –en viu i virtual– adaptant les produccions a les mesures i
restriccions que es van presentar en cada moment 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 ràpidament i hem obtingut bons resultats, apostant més que mai per la promoció de concerts
en viu mirant d’animar els professionals –músics, 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 sobretot gràcies al suport i treball de les associacions 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 segueixen fent música en viu.
En el nostre cas, durant el 2020 totes les propostes, festivals i produccions realitzades han
requerit esforços de tota mena, sobretot una
constant adaptació als canvis de calendari i
programació. Per exemple, la trobada internacional 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 posada a escena dels artistes a les mesures sanitàries amb la col·laboració de tots els professionals involucrats (musics, tècnics, programadors...). En relació al club JazzSí, s’han
intentat programar concerts en tots els moments permesos per la llei i s’ha coordinat l’assignació de l’aforament limitat amb un sistema de reserves prèvies mitjançant eines relacionades amb les xarxes socials.

“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”

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 classes 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 pedagògics sabem que a partir d’ara no podrem
prescindir de totes aquestes eines tecnològiques i audiovisuals. Haurem de tenir en compte formats híbrids que uneixin l’activitat presencial amb la virtual per tal d’oferir les propostes 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’escena musical local. Deixem
un missatge positiu per al
futur perquè avui dia l’esperança és un acte revolucionari, que sempre ha format part de l’ADN del Taller
de Músics.

Retrocés del 75%
per recuperar
El surrealisme viscut amb la pandèmia no
l’esperàvem, ni estàvem preparats per a la
situació. La nostra capacitat innata d’adaptació com a sector ens ha permès sobreviure, però les suspensions i ajornaments,
definitius o no, ens han generat un treball
constant de canvis imprevistos i amb horitzons que canviaven a cada moment.
Passada la Setmana Santa del 2021 vam
veure la llum al final del túnel, i tot sembla indicar que ja no tornarem enrere, tot
i que hi ha contractacions que no es realitzaran 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 retrocés del 75%. Tant de bo
aquest 2021 puguem arribar al 75% del 2019.

Domi García
director Rambla Management

Ganes de cultura
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 evidenciant 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!
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Festivals 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.
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 estat 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 majoria ha hagut d’aplicar restriccions en l’aforament 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 contra, 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 afectació. Altres cites intemporals han organitzat alguns concerts, com el Guitar BCN, el Soundit
o el Suite, que ha acabat programant només
el primer dels cinc concerts al Liceu.

Espectadors festivals 2020

-74%

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%.

Espectadors perduts 2020

-92%

Del total de 3,2 milions espectadors
que el 2019 havien assistit a un festival o festa major, el 2020 només han estat 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 mitjans han caigut un 83%.

“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 setembre 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 assistents. 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 corresponien al Mercè Música - BAM i el BAM
Cultura Viva. Tot i això, un 30% de les programacions musicals festives s’han suspès al llarg
del darrer any. TERESA VALLBONA

Espectadors dels principals festivals
de pop-rock dels Països Catalans 2020
Més de 100.000 (abans de la pandèmia)
Medusa Sunbeach - Cullera (PRIVAT)
Arenal Sound - Burriana (Privat)
Primavera Sound - Barcelona (Privat) 5 Nits del Fòrum
Rototom Sunsplash - Benicàssim (Privat)
Electrobeach - Barcarès (Privat)
FIB - Benicàssim (Privat)
Sónar - Barcelona (Privat) 5 Sónar+D al CCCB

2019
315.000
300.000
220.000
202.000
150.000
114.000
105.000

2020

No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat

%
-

De 50.000 a 100.000 (abans de la pandèmia)			
55.000
44.362
Guitar BCN - Barcelona (Privat)
77.000
40.000
Cruïlla - Barcelona (Privat) 5 Cruïlla XXS
75.000
24.000
Low Cost Festival - Benidorm (Privat) 5 Noches Mediterráneas
7 1.4 4 1
20.000
Jardins de Pedralbes - Barcelona (Privat) 5 Fes Pedralbes
168.346
4.500
Festival del Mil·lenni - Barcelona (Privat)
120.000
7.000
Acústica - Figueres (Privat)* 5 Les Nits d’Acústica
94.150
6.400
BAM - Barcelona (Públic)*
50.000
800
Monumental Club - Barcelona (Privat)
80.300
No realitzat
Rock Fest - Santa Coloma de Gramenet (Privat)

-19%
-48%
-68%
-72%
-79%
-94%
-93%
-98%
-

De 25.000 a 50.000 (abans de la pandèmia)			
42.380
16.000
Porta Ferrada - Sant Feliu de Guíxols (Privat)
33.500
14.000
Mallorca Live Festival - Palma (privat) 5 Summer Edition
29.532
9.245
Grec - Barcelona (Públic)
48.000
7.400
Soundit - Barcelona (Privat)
35.500
3.150
Strenes - Girona (Privat)
43.467
No realitzat
Cap Roig - Calella de Palafrugell (Privat)
35.674
No realitzat
Arts d’Estiu - Pineda de Mar (Privat)
34.000
No realitzat
Barcelona Beach Festival (Privat)
32.500
No realitzat
Vida - Vilanova i la Geltrú (Privat)
30.000
No realitzat
DGTL - Barcelona (Privat)
30.000
No realitzat
Aquelarre de Cervera (Públic)
27.000
No realitzat
Acampada Jove - Montblanc (Privat)
25.000
No realitzat
Canet Rock (Privat)

-62%
-58%
-69%
-85%
-91%
-

De 10.000 a 25.000 (abans de la pandèmia)			
19.030
7.600
Sons del Món (Privat)
16.000
2.500
Esperanzah! - El Prat de Llobregat (Privat)
18.084
1.981
Ítaca - L’Empordà (Privat 5 Edició Limitada
13.000
1.000
Anòlia - Igualada (Públic-PRIVAT)
11.000
290
Feslloc - Benlloc (Públic)
11.000
No realitzat
Altaveu - Sant Boi de Llobregat (Públic) 5 Sant Boi Sona (online)
23.418
No realitzat
Festival de Música de Cambrils (Privat)
18.000
No realitzat
(a)phònica - Banyoles (Privat)
15.000
No realitzat
Unite with Tomorrowland - Barcelona (Privat)
15.000
No realitzat
Leyendas del Rock - Villena (Privat)
13.129
No realitzat
Polo Music Festival - Barcelona (PRIVAT)
12.973
No realitzat
Suite Festival - Barcelona (Privat)
12.500
No realitzat
Clòwnia - Sant Joan de les Abadesses (Privat)
10.000
No realitzat
Polar Fest - Baqueira (PRIVAT)
10.000
No realitzat
Paupaterres - Tàrrega (PRIVAT-PÚBLIC)

-60%
-84%
-89%
-92%
-97%
-

Menys de 10.000			
7.050
6.700
Eufònic Arts Sonores i Visuals - Terres de l’Ebre (Privat )
6.000
6.000
Mutek - Barcelona (PRIVAT-PúBLIC)
7.897
2.098
Portal Blau - L’Escala / Empúries (privat-púbLIC)
4.140
No realitzat
Músiques Sensibles - Barcelona (privat)

-5%
0%
-73%
-

Programació musical - festa major			
Mercè Música - Barcelona (Públic)*
305.040
20.584
Fires de Sant Narcís - Girona (Públic)* 5 Activitats de Sant Narcís
32.600
2.703
Les Santes - Mataró (Públic)*
110.000
No realitzat

-93%
-92%
-

Soci-Director The Project

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 persones. 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!

Cristina TEM
directora tem produccions

El festival Portalblau, sensible amb la
situació actual, compromès culturalment 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’entitats 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 espai i punt de trobada i creixement.

Xavi Pascual
director Promoarts music

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

Total assistents 2020

258.313

Iñaki Martí

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 conservat el 70% d’espectadors. Les festes majors han vist reduïda un 90% l’assistència als concerts.

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 intentat 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 bàndol dels tossuts, dels valents, i d’aquells
a qui ni una pandèmia els atura.
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Opinió

Salvador González
gerent Xàfec – xarxa de festivals de música de Catalunya

Territori, singularitat
i talent local
La crisi sanitària provocada pel covid-19 ha
suposat un replantejament en el sector cultural en molts aspectes. Pel que fa als festivals
musicals, s’han posat de manifest –també des
de la premsa– algunes de les mancances estructurals i de model d’alguns esdeveniments,
especialment de gran format. Són models que
s’allunyen del que defensem els cicles i festivals membres de l’associació Xàfec, Xarxa de
Festivals de Música de Catalunya, que apostem pel territori, la singularitat, la qualitat artística 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’esdeveniment, 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 seves respectives edicions. Per tant, estem parlant de cicles i festivals en què l’èxit no es mesura 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 polítiques culturals que beneficien les poblacions
on se celebren, amb activitats que van més
enllà del mateix esdeveniment: tallers, activitats 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 talent local, és a dir, pels artistes i grups de
Catalunya. Tornant a l’enquesta, dels 516 artistes o grups que es van programar durant
el 2019, 368 van ser de procedència catalana –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 respectives poblacions, descentralitzant la cultura de
les grans ciutats.
Deixant a banda les conseqüències devastadores 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 societat 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.

“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”

Anuari de la Música 2021

61

Opinió

Gemma Recoder
directora de sunmusic i canet rock, membre de festivals per l a cultura segura

Festivals per
la Cultura Segura
El desembre del 2020 es va fer el primer assaig 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 obligació 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 doctor 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 festivals catalans, deixant enrere la competició. Cruïlla, Vida, Primavera Sound, Sónar, la
promotora Project i Canet Rock junts faríem
possible un concert pilot per a 5.000 persones. Lideraríem una campanya de cribratges
massius entre un públic ampli, i convertiríem
Barcelona en un referent mundial en el disseny, execució i avaluació de protocols d’accés per a grans esdeveniments. Vam unir forces 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 concert històric al Palau Sant Jordi de Barcelona,
amb la complicitat i actuació de Love of
Lesbian i el suport i l’excel·lència dels investigadors 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 distribuït. Va ser un espectacle sense distàncies
de seguretat, on es podria ballar, cantar i també 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 definitiva 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 feina compartida.
Va ser un èxit, només sis positius, cap dels
quals contagiat al recinte on es va fer el concert. Des del principi els mitjans internacionals s’havien interessat per l’assaig, i van assistir a rodes de premsa i concert per fer-ne
seguiment i copsar els resultats. Havíem iniciat un camí que permet ara fer estudis similars a altres països. I vam situar Catalunya i
Barcelona al centre de la investigació sanitària i com a referent cultural.
Hem obert la porta a poder fer grans espectacles musicals a l’aire lliure basats en els protocols. Aquest estiu se celebraran els festivals
Cruïlla, Canet Rock i Vida Festival, on s’aplicaran 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.

“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”

62

Anuari de la Música 2021

Sales de 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.
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 persones en activitats en espais tancats (DOGC
del 13 de març), i, al cap d’un any i mig, la majoria 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 equipaments catalans han indicat que els espectadors han caigut un 80% i la programació s’ha
reduït un 70%, una situació irreversible a causa 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 majoria 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 subvencionats, 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, gràcies 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

Espectadors 2020

-80%

La xifra d’assistents a sales de concerts
a Catalunya ha caigut un notable 80% el
2020, de manera que a la vintena de locals més destacats s’han perdut 1,2 milions 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).

Concerts 2020

-70%

La programació també ha tingut una reculada 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.

elèctrica...– o l’activitat suposava menys d’un
30% de la capacitat habitual de la sala. En total, l’ASACC ha programat fins a 186 concerts.
En aquest sentit, cal subratllar la intervenció
de la Generalitat de Catalunya i d’alguns ajuntaments per ajudar a una programació de mínims. S’ha celebrat el cicle Sala BCN d’estiu
(35 concerts de 55 grups) i d’hivern (7 concerts de 14 grups) i el SalaCAT amb microconcerts, 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 sales hagin patit un tancament generalitzat és
la diferència d’explotació respecte a altres països europeus. “A França o Bèlgica les sales
garanteixen un 60% del pressupost amb suport públic, mentre que a Catalunya només
arriba al 3%. Les sales vivim de l’activitat de
club, copes i discoteca. Els concerts subvencionats que s’hagin pogut celebrar a les tardes representen entre el 10 i el 20% de la facturació 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
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Espectadors i concerts a les
principals sales de Catalunya 2020
Espectadors

Entrevista

Concerts

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%

9.522

2.590

-73%

110

29

-74%

Vol (BCN)
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%

4.165

365

-91%

78

11

-86%

300

34

-89%

6

2

-67%

Els Pagesos (Sant Feliu Ll.)
Milenio (Sant Feliu Ll.)

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les sales i l’ASACC

Jaume Ramon Roberto Tierz Vane Ribas
l’oncle jack

sidecar

els pagesos

La programació entre el juny
i el desembre del 2020 ha estat 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 plegat més difícil encara.

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

Fins a l’octubre del 2020 ja havíem estat set mesos tancats
i sense perspectives d’obrir
com a bar de copes. Hem fet
una inversió i ens hem reconvertit en un gastrobar gràcies
a una cessió de llicència provisional de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.

María Valdés
directora fundació
taller de músics - Jazzsí club

“Els artistes
han de poder
viure com a
professionals”
Com heu gestionat el confinament?
Com sempre, s’ha programat d’acord
amb la normativa sanitària, amb aforaments reduïts, excepte quan hi ha hagut prohibicions. La programació ha
estat l’habitual del JazzSí, cada dia de
la setmana d’un estil diferent: dilluns
jazz, dimarts blues-reggae-rock, dimecres funk, dijous sabor cubano, divendres flamenc, dissabte rumba catalana 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 resistit com hem pogut. Tenint en compte
la reducció d’aforament i per tant d’ingressos, el nombre d’intèrprets contractat 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 diferents 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 nombre de concerts suficient perquè els
nostres artistes es puguin guanyar la
vida com a professionals.
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Auditoris i teatres 2020

OPINIÓ

Auditoris i teatres
tancats per pandèmia

David Ibáñez
Director Fundació Auditori
Palau de Congressos de Girona

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 reprogramar 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 concerts 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 intentat 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 línia– i el Palau Sant Jordi (-72%) són els que
han registrat una major caiguda en la xifra
d’espectadors. El Liceu ha hagut de suspendre 116 funcions i n’ha fet 80, l’Auditori Enric
Granados de Lleida n’ha suspès 8 i n’ha celebrat 35, Granollers n’ha cancel·lat 6 i n’ha organitzat 33, Girona ha reprogramat el 80% de
les propostes i L’Auditori ha mantingut un 70%
d’ocupació. Teresa vallbona

Espectadors 2020

-70%

La xifra d’espectadors a teatres i auditoris 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.

Concerts 2020

-57%

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.

Repensar
l’Auditori de
Girona per a
una nova era
Des del març del 2020 la cultura ha
demostrat un cop més el seu caràcter
resilient, la seva adaptabilitat i la necessitat de ser present més que mai
al costat del públic. No hem parat
d’adaptar-nos a les necessitats –restriccions d’horaris i aforament, mesures de contenció de la pandèmia, nous
protocols d’actuació– i hem acompanyat els artistes i agents reprogramant
els concerts, motiu pel qual l’Auditori de Girona ha estat mereixedor del
Premi ARC en reconeixement al seu
treball. Però també s’ha obert una porta a noves formes de consum cultural 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 ampliar la base social de la música a Girona.

Espectadors i concerts als principals teatres i auditoris 2020
Espectadors 2019
Palau Sant Jordi + Sant Jordi Club (BCN)

446.000

2020

%

Concerts 2019

2020

%

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%

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%

Auditori de Girona

31.772

8.298

-74%

89

45

-49%

Auditori Enric Granados - Lleida

L’Atlàntida - Centre d’Arts Escèniques d’Osona

20.358

8.194

-60%

55

35

-36%

Teatre Kursaal - Manresa

32.036

6.726

-79%

82

30

-63%

6.191

2.155

-65%

27

12

-56%

Auditori de Vilafranca

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels equipaments. (*) Inclou només programació pròpia
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Circuits 2020
opinió

Nous cicles per
als temps de crisi

Juanma Cantos
Coordinador circuit
Girando Por Salas (GPS)

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.
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’aforament 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 sales de música de la ciutat. T.V.

Espectadors 2020

-61%

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

Concerts 2020

-38%

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

2020, any
per oblidar.
2021, any per
reconstruir
No seré gaire original valorant el 2020
com un any nefast. Sense pal·liatius. El
2021, tot i que hi ha una certa obertura darrerament, no promet gaires ‘bones noves’. És molt necessari que el
nostre sector –i tota la societat– atengui les necessitats dels professionals
implicats en la música en directe, no
només músics/ques, sinó també tècnics/es, gestors/es, programador/es i
la resta d’agents. Cal que el segon semestre del 2021 suposi la reconstrucció, amb més força si és possible, d’un
teixit que se sustenta en les sales de
concerts –que han de ser considerades i, per tant, protegides com el que
són, espais culturals– i l’aparador més
mediàtic i públic del qual són els festivals. 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 aniversari agredolç. En noves edicions caldrà
treballar per al seu restabliment.

Espectadors i concerts als circuits 2020
Espectadors 2019

2020

%

Concerts 2019

2020

%

213.963

83.504

-61%

711

462

-35%

12.807

10.483

-18%

23

19

-17%

Curtcircuit
(ASACC)

13.177

297

-98%

43

6

-86%

Circuit Folc
(C.A.T. + Grup Enderrock)

3.075

1.530

-50%

21

22

+5%

302

-81%

29

5

-83%

Xarxa d’Espais Escènics de l’ODA	
(Diputació de Barcelona + Programa.cat)
Òpera Catalunya
(Generalitat de Catalunya)

Circuit GPS - Girando Por Salas
1.600
[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
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Cases de la Música

Entrevista

Jordi Planagumà

Etapa de resistència
per a la reconstrucció

Coordinador
cases de la música

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.
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 quedarà per cobrir la demarcació de Tarragona perquè el projecte tingui una lògica territorial, tal
com es va concebre des de l’inici”.
Tot i això, les xifres del 2020 no són afalagadores. La quantitat d’espectadors ha caigut
un 35%, i més encara els concerts (-46%) i artistes (-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 musical 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.

Espectadors 2019-20

-35%

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

Concerts 2019-20

-46%

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

Artistes 2019-20

-67%

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

Creació 2020
Ajudes a
la creació

“Ha estat com
fer la feina de
3 anys en 1, i amb
major despesa”
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 normes de cada moment. Hem passat per
sis o set etapes amb normes diferents
per a cada activitat. En alguns moments podíem fer una part d’accions
presencials i altres de virtuals, en altres moments totes virtuals... Quant a
organització i producció ha estat com
fer la feina de tres anys en un, per acabar executant menys que un any normal i amb una despesa superior.
L’afectació ha estat diferent en funció de creació, formació o concerts?
Partint del fet que tot ha quedat afectat, podríem dividir-ho entre el que
s’ha hagut de reformular i el que ha estat impossible de fer. La part més dolenta 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 compensar l’absència de festes majors.

Concerts 2020
Enregistrament
de maquetes

Producció
de directes

Càpsules
audiovisuals

Nombre
de concerts

101 13
-28% (2019: 141)

-28% (2019: 18)

29 18

-26% (2019: 39)

189

Concerts
Km 0

Concerts
al MMVV

Concerts Fira
Mediterrània

Nombre
d’assistents

5

64.415

28 3
-10% (2019: 31)

-25% (2019: 4)

-29% (2019: 7)

-57% (2019: 42)

FONT: Cases de la Música
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Artistes locals
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internacionals

8 -87%
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Formació musical i professional

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 matriculacions als ensenyaments superiors de música, tant d’instruments com de
formació professional, han tingut una bona
acollida el curs 2020-21, al marge del desastre 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 centres 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 produït gràcies als alumnes procedents de fora
de Catalunya: un 7% més de la resta de l’Estat 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 passat de 533 a 561 matriculades. Tot i això, el biaix és majoritàriament masculí amb un total
de 920 alumnes –gairebé el doble–, que han
baixat un 1% respecte als 929 del curs anterior. 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 matriculació les assignatures de Composició (+14%),
Jazz i música moderna (+12%), Producció i ges-

Alumnes 2020-21

+2%

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’escola Jam Session (+39%)–, i globalment s’ha
passat de 1.462 a 1.481 alumnes (+2%).

Matriculació estrangera

+10%
+5%
Matriculació femenina

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%.

tió (10%) i Pedagogia (7%). Música tradicional i
flamenc han mantingut la xifra d’alumnes, i en
canvi han perdut interès Clàssica i contemporània (-4%) i Composició (-15%).
La directora tècnica de l’Escola Superior d’Estudis Musicals del Taller de Músics, Susanna
Piquer, remarca que ha crescut la xifra d’alumnes (+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 total dels matriculats. Els instruments més demandats 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 alumnes. L’increment d’estudiants de música moderna 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 moderna, 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 davallada s’ha apreciat especialment en les matèries de Clàssica i contemporània, amb una
baixada del 2% d’alumnat a l’Esmuc i del 6% al
Conservatori del Liceu.
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Escoles d’estudis superiors
de música de Catalunya

Procedència alumnat

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

Conservatori Liceu

Conservatori Liceu

2019-20

Resta de l’Estat

2020-21

%

561
353
135
28
34
11

552
331
141
30
41
9

-2%
-6%
+4%
+7%
+21%
-18%

Taller de Músics

2019-20

2020-21

%

Total d’alumnes
Jazz i música moderna
Composició
Pedagogia
Producció i gestió
Flamenc

220
145
29
27
3
16

39
50

Altres països

Taller de Músics
Catalunya
76

Resta de l’estat
Altres països

241 +10%
181 +25%
12 -59%
26
-4%
6 +100%
16
0%

5
5

Total d’alumnes
Música clàssica i contemporània
Jazz i música moderna
Composició
Pedagogia
Interpretació de música tradicional
Producció i gestió

Jam Session

2019-20

2020-21

%

632
245
113
34
90
32
17

620
241
105
36
95
34
16

-2%
-2%
-7%
+6%
+6%
+6%
-6%

2019-20

2020-21

%

49

68

+39%

Total d’alumnes

108

Altres països

13
9

Jam Session
41
50

Catalunya

Altres països

5
16
3
2

Gènere alumnat
Conservatori Liceu
247
255

Dones

314
297

Homes

Taller de Músics
56
72

Homes

Universitat de Barcelona — Gestió de la indústria musical
2019-20

2020-21

%

19

22

+16%

Alumnes postgrau

Fora de Catalunya

1
2

18
20

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de Conservatori Liceu, Taller de Músics,
ESMUC, Jam Session i Universitat de Barcelona.

164
169

ESMUC
227
227

Dones
Homes

Catalunya

406
407

213
204

Resta de l’estat

Dones

Homes

139
128

Catalunya

Resta de l’estat

10
9
9
13

118
113

ESMUC

ESMUC

Dones

404
389

Catalunya

2019-20

Total d’alumnes
Música clàssica i contemporània
Jazz i música moderna
Composició
Pedagogia
Interpretació de música tradicional

2020-21

Jam Session
Dones
Homes

3
7

46
61

405
393
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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 importància 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’estudiants ha baixat només d’1 a 3 punts, de manera 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 profunda de la situació de crisi: “La pandèmia ens ha
fet aturar i hem transformat els nostres hàbits 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 música 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 consolidaran els concerts exclusius on cada programa sigui un esdeveniment únic? Ens trobarem
en grups més reduïts? Ens prepararem i formarem 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 tenir també ben present tot el ventall d’escoles
de música municipals i locals, tant de titularitat pública com privada. En aquest any pandèmic, les escoles privades per exemple s’han

el sector reclama

“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

“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)

“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)

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 societat. El seu objectiu és fer-la més present tant
als currículums escolars com als diversos ensenyaments de nivells posteriors que vagin lligats 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 agrupa 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 privada de la societat civil hem patit –i molt!– els
efectes de la pandèmia, tant en l’aspecte social i de convivència com perquè no s’han pogut
fer classes presencials durant un temps i això
ha afectat l’aspecte econòmic”. Amb tot, destaquen 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’anaven presentant”. La validació de l’activitat de
l’EMIPAC ha fet que els darrers mesos s’hi hagin 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’Acadèmia Catalana de la Música o si es generarà alguna altra acció per part de les escoles cap al
Departament d’Ensenyament.

democratització musical
El tresorer de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), Pere Bayona, que fins
ara havia dirigit l’entitat, aposta per l’entusiasme 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

Anuari de la Música 2021

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 possibilitats que ofereix internet, tant amb les plataformes especialitzades de formació online com amb els vídeos de YouTube que ensenyen 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 creixement del nombre de persones que aprenen
música és la legitimació social de l’educació
musical i artística. Són molts els estudis psicopedagògics que han posat de manifest els
beneficis d’aprendre música per al desenvolupament del cervell i l’adquisició d’hàbits d’estudi i de treball individual i en grup. Cada vegada 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 majoria 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 professionals 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 directora. El cor va variant i creix i decreix segons
van i venen alumnes; el 2019 eren “19 cantaires més pianista i directora”.
La tesi de Pere Bayona es basa en què “una
societat amb més músics aficionats apreciarà més i millor els músics i les ofertes professionals. 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 societat del futur serà més musical, amb més persones 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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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%).
Tots els esdeveniments celebrats a les fires
i mercats el 2020 arreu dels Països Catalans
han apostat per un format híbrid –presencial i en streaming–. En el cas de Fira B! s’ha optat per un canal multimèdia televisiu, i no hi
ha hagut activitat professional més enllà d’actuacions i trobades on line. El Sónar+D ha realitzat una programació virtual en streaming
i una activitat presencial mínima, i ha aconseguit reunir 140 artistes i ponents igualant la
xifra del 2019. El Primavera Pro s’ha presentat 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 híbrida. Per contra, la programació ha estat sobretot 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 trobades virtuals, la xifra de professionals acreditats 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 posat sota el paraigua de Catalan Arts, la marca de l’ICEC per a la internacionalització, juntament amb els altres mercats estratègics de
Cultura (Mostra d’Igualada, Trapezi de Reus,

332

concerts

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 prioritat als formats digitals i ha treballat amb
les idees de coneixement, acompanyament, mentories i residències. La xifra
de concerts del 2020 ha estat anecdòtica: 47 a 49 països. També ha fet sessions
amb Cases de la Música i càpsules virtuals amb festivals, entre d’altres.

1.511

trobades

La realització de trobades virtuals, speed meetings, pitchings i webinars ha estat la fórmula alternativa utilitzada per
tots els esdeveniments, que han sumat
més de 1.500 cites virtuals, tot i que la
participació de professionals acreditats ha baixat un 37%. L’IRL i el MMVV
van muntar una sessió d’entrevistes ràpides 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.

Fira de Tàrrega i Sismògraf). El MMVV i la Fira
Mediterrània han promogut i coordinat creacions i empreses catalanes a les principals
plataformes de contractació i esdeveniments
professionals, complint amb la funció d’eines 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 disseny 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 funció de servei públic i fomentar la dinamització
del sector, la producció d’espectacles i la contractació i circulació dels artistes. L’oferta de
continguts en línia i de speed meetings ha seguit 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 context excepcional de pandèmia.
El 2020 no s’han realitzat tampoc estudis d’impacte econòmic, però cal observar que les dades són negatives pel que fa a la inversió, els espectadors 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.
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Mercat de Música Viva de Vic 2020
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 quedat 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 format, 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 fluïda 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?

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 espanyols 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 diferents comunitats de la resta de l’Estat espanyol, amb un total de 290 reunions celebrades.

MMVV – concerts en directe

Pressupost

534.900 €
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-35% respecte als
821.900 € del 2019
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Concerts enregistrats i emesos

30 9 5
concerts
enregistrats
pel MMVV

concerts
d’altres
comunitats
autònomes

7.140

-94% respecte als
120.000 del 2019

concerts
de la
programació
off

Acreditats

784

+7% respecte als
731 acreditats del 2019

Artistes

44

-45% respecte als
80 artistes del 2019

Concerts

20+44 virtuals

-73% respecte als
73 directes del 2019
FONT: Mercat de Música Viva de Vic

Marc Lloret
director artístic
mercat de música viva de vic

Un present
necessari
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 recursos d’emergència i sobretot fer-ho des de la
vocació de servei públic que sempre ha tingut 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’organitzar per sumar esforços, quines dinàmiques 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 precarietat i alguns artistes desanimats... i malgrat 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 convicció, demostrant que la cultura és segura i
necessària, i que és una eina de transformació social i de comunicació universal.
Per això, convençuts que la música en directe és ara més essencial que mai, que la presència física és un valor i pot ser responsable, que compartir és un
bé comú, el 2021 tornarem a trobar-nos a Vic, durant quatre dies, a l’inici
del curs per garantir que
la música soni i que hi hagi
gent per escoltar-la.
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Fira Mediterrània de Manresa 2020

1.195

Professionals acreditats

Jordi Fosas
director artístic
Fira Mediterrània de Manresa

L’art de la
flexibilitat
‘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 entrar 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 flexibilitat com a bandera –compartida amb els socis 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 resposta 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 espectacles, 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 pandèmia 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 mercat d’arts i un lloc per a la reflexió, en viu, però
també amb l’ajuda de les
eines digitals per transcendir les fronteres que
ens marqui la realitat i
per facilitar al màxim el
contacte i l’intercanvi entre professionals.

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 espanyol, 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 estrangers (-45%), a causa sobretot de la reducció de mobilitat entre països.

Reunions ràpides

1.100

L’augment d’interaccions a la Llotja Virtual de la Fira Mediterrània s’ha traduït en 1.100 speed 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 estat 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.

Fira Mediterrània - concerts

Pressupost
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-3% respecte als
947.472 € del 2019
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84% de funcions de pagament
i només 9 de gratuïtes (16%)

Concerts de pagament

Artistes

54

De pagament
Gratuïts

2020
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(41 cat., 10 esp. i 3 int.)
-54% respecte als 117 grups
i companyies del 2019
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-44% respecte als
72 concerts del 2019
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Sónar+D 2020
El Sónar+D 2020 s’ha celebrat de manera excepcional en un format híbrid
amb una programació per dos canals
de streaming gratuït, continguts a la
carta i activitats presencials amb aforament limitat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. A les
activitats del CCCB s’han presentat 70 activitats entre concerts, debats, DJ sets, workshops, exposicions i nous formats com videocàpsules, en què han participat 140 artistes
i ponents nacionals i internacionals.
L’edició extraordinària del Sónar
professional ha apostat per atendre les necessitats de l’escena nacional i s’ha convertit en una finestra per mostrar el talent artístic, científic i tecnològic de Barcelona i
Catalunya. Un total de 44 artistes catalans han protagonitzat el gruix de
la programació artística i 32 professionals i experts han liderat debats,
conferències i presentacions de projectes, amb xous immersius, sessions de DJ i estrenes artístiques.

Primavera Pro 2020
Esdeveniment
online + presencial
Activitats

70

Concerts emesos
en format virtual

140

Canals
de streaming

2

Trovam 2020
La 8a edició de la Fira Valenciana de
la Música Trovam – Pro Weekend ha
pogut celebrar quatre dies d’actuacions (35 concerts) i activitats professionals (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’Institut Valencià de Cultura, amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de
Castelló de la Plana, han implementat la limitació d’aforaments, ventilació i desinfecció, entrades nominals, assignació prèvia de butaques
i sortida esglaonada dels assistents,
entre altres mesures anticovid. Les
jornades professionals, que han tingut lloc de manera virtual, han reflexionat sobre la situació actual i les
vies que asseguren el futur del sector 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 professional ha programat conferències, showcases i reunions amb 65
ponents, prop de 1.600 acreditats
(-47% respecte a la passada edició
presencial) i més de 5.000 visualitzacions de 42 països dels cinc continents. La temàtica central del certamen han estat bàsicament debats al
voltant del present i el futur de la indústria musical. La trobada professional, concebuda com una comunitat virtual d’agents de la indústria
musical, ha constat de 16 sessions,
entre taules rodones, masterclasses i entrevistes; 9 showcases enregistrats a la sala La [2] de l’Apolo, 19 càpsules emprenedores a
Idees Showroom i 13 peces audiovisual a International Music Fabric,
realitzades per institucions i oficines d’exportació musical d’arreu
del món per ser presentades de manera exclusiva al Primavera Pro.

Esdeveniment
online
Professionals
acreditats

1.600

-47% respecte a 3.000 el 2019

Visionats

5.000
de 42 països

Ponents

65

Fira B! 2020
Esdeveniment
online + presencial
Pressupost

272.000€
+26,5% respecte
als 215.000 € del 2019

Concerts

35
Participants

200

a les jornades
professionals

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 comissariat el programa cultural transmediàtic Els entusiastes, que s’ha emès
per ràdio, televisió i xarxes de la radiotelevisió pública de les Illes Balears
IB3. La iniciativa ha permès que
21.000 espectadors veiessin la temporada en algun moment, amb una
mitjana acumulada de 4.000 espectadors per programa. En total s’han
programat 16 artistes, amb la realització de 9 reportatges i la inclusió
dels projectes que van treure la màxima puntuació a l’última convocatòria de l’IEB. Els noms més destacats
programats en aquesta edició especial han estat els mallorquins Maika
Makovski i Lluís Albert Segura, fundador del grup de rock L.A., el pianista menorquí Marco Mezquida
i la violinista eivissenca Lina Tur.

Esdeveniment
no realitzat
Pressupost

6.716€
-97% respecte als
250.000 € del 2019

Concerts emesos
en format virtual

16

Audiència
Televisió: 21.000 espectadors
Youtube: 6.200 visionats
Instagram: 13.488 visualitzacions
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Indústria discogràfica

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%.
El sector discogràfic ha patit un 2020 ple d’incerteses, 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 ingressos per vendes, en aquest capítol la facturació
ha caigut un 15% i s’ha situat una mica per sobre 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 resistit amb un lleuger descens del 5%. La situació al mercat català es distancia de la tendència estatal, que també recull el negoci de les
multinacionals. La recessió a Catalunya contrasta amb l’increment del 4% de la facturació 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 instrumentals ha baixat per primera vegada de manera
considerable, un 20% –tot i que les referències publicades en vinil han continuat creixent
un 8%–, mentre que les edicions en format digital s’han tornat a doblar –especialment en
el capítol de senzills– amb un increment del
99%. En canvi, la relació de vendes per formats gairebé no ha variat, amb un mínim augment del 2% del pes específic físic. Per bé que
durant el confinament s’ha mantingut el consum de música a plataformes digitals, el decreixement 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 augment del 76% en l’edició de discos senzills.

Producció de CDs físics en català
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Segons dades de l’Associació de Productors
i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans
(APECAT), les subscripcions premium a plataformes com Spotify van caure un 26% la primera 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 semblant, 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 situació s’ha vist més agreujada quan, coincidint amb l’estat d’alarma, es va aturar la distribució i promoció d’alguns discos. Un exemple 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 management, 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’activitat generada durant el 2019, de manera que el
2021 acabarà absorbint bona part de la caiguda d’ingressos del 2020. El director de Kasba
Music, Joni Sahún, ho argumenta d’aquesta 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”.
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Facturació de la indústria discogràfica catalana i estatal 2020
Facturació per vendes
al mercat discogràfic estatal

Evolució de la facturació en vendes
de les discogràfiques catalanes (2009-2020)
20
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FONT: Elaboració pròpia amb dades facilitades per l’APECAT,
la PAF i les mateixes companyies discogràfiques

259.000.000 €

+22%

73.100.000 €

55.200.000 €

-24%

Drets

51.400.000 €

37.200.000 €

-28%

2.600.000 €

2.600.000 €

+1%

339.000.000 €

354.000.000 €

+4%

2.343.000 €

Físic
Digital

10.605.000 €

Total

12.948.000 €

Senzill
2020	Variació

2.217.000 €
8.844.000 €
11.061.000 €

-5%
-17%

Digital

+1,9
-1,9

Facturació global
de les discogràfiques catalanes
2020

%

Vendes físiques

2.342.297 €

2.216.515 €

-5%

Vendes digitals

10.604.785 €

8.844.182 €

-17%

Distribució

636.818 €

%
+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%

Descàrregues

2019

2020
422.000 €

Mercat discogràfic digital estatal
per suports

	Pes 	Variació
específic 2019/20

20%
80%

2019
239.000 €

-15%

Relació del mercat físic
amb el mercat digital català

Físic

Total

Mercat discogràfic físic estatal
per formats

Facturació per vendes
al mercat discogràfic català
2019

%

211.900.000 €

Sincronitzacions

0
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Físic

Digital
11M

2019

950.707 € +49%

2019

2020

%

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%

Desglossament de l’streaming
al mercat estatal
2019

Variació
2019/20

Àudios finançats
per publicitat

10%

-0,5%

4.116.135 €

6.373.800 €

+55%

Management

6.975.935 €

497.579 €

-93%

-1%

104.931 €

92.500 €

-12%

Vídeos finançats
per publicitat

15%

Marxandatge

24.780.901 €

18.975.283 €

-23%

Subscripcions
d’àudio

75%

+2%

Editorials, sincronies i catàleg

Total indústria discogràfica

FONT: Elaboració amb dades de Promusicae, Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT), Productors Associats de Fonogrames (PAF) i segells independents
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Rànquing vendes
Discos catalans 2020

Rànquing streaming
Cançons en català 2020

Rànquing videoclips
Cançons en català 2020

TOP exemplars físicS venuts

REPRODUCCIONS A SPOTIFY (31.05.2021)

reproduccions A YOUTUBE (31.12.2020)

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. 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

1. 	Diversos artistes
El disc de La Marató 2020
2. Txarango
De vent i ales
3. Antonio Orozco
Aviónica
4. Aitana
Spoiler
5. Aitana
11 razones
				

203.000
23.000
20.000
20.000
20.000

de 10.000 a 20.000 còpies

6. Miki Núñez
Iceberg
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

15.000

disc d’or (20.000 exemplars)
disc de platí (40.000 exemplars)
Top 100 Promusicae

TOP 10 català
Un any més, la llista de discos catalans més venuts està lidrerada per El disc de La Marató
2020 (TVC Disc), distribuït amb els diaris catalans i la revista Enderrock. La xifra de vendes
ha assolit 203.000 exemplars, un rècord equivalent 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

el sector reclama

“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

(*) Cançó plurilingüe
FONT: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per
Promusicae, APECAT i companyies discogràfiques

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 treball pòstum de Jarabe de Palo, Tragas o escupes (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), íntegrament 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.
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Evolució de la producció fonogràfica en català i instrumental
Edicions en format físic i digital (2019-2020)
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Electrònica

8

13

Sardanes
i havaneres

Infantil i familiar

Altres

1.401

Edicions en format físic i digital (2000-2020)
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987

1.831

605

448

396

152

+19%

+7%
12 DVD

+26%
14 DVD

2000

2001

2002

2003

2004

2005

+1%
104 DIG
37 LP+SG
37 DVD
8 K7

693

2006

+10%
26 DVD
12 LP

+9%
20 DVD
5 LP

+7%
32 DVD

2007

2008

2009

2010

2011

+13%
277 DIG
57 LP+SG
13 DVD
14 K7

993

+15%
16 DVD
8 LP

591

572

480

425

389

+9%
28 DVD

+5%
17 DVD

+2%
10 DVD

308

+103%

-6%
27 DVD
6 LP

+31%
1.176 DIG
93 LP+SG
7 DVD
20 K7

1.256

+2%
32 DVD
14 LP

538

-5%
258 DIG
75 LP+SG
11 DVD
28 K7

+14%
224 DIG
48 LP+SG
19 DVD
10 K7

+42%
116 DIG
34 LP+SG
23 DVD
14 K7

+17%
590 DIG
86 LP+SG
19 DVD
22 K7

1.189

1.111

525

9
+29%

7

-38%

+117%

2012

2013

2014

2015

2016

1.201

-1%
321 DIG
63 LP+SG
14 DVD
28 K7

2017

2018

2019

2020

FONT: Grup Enderrock (2000-19), sobre edicions amb almenys una cançó en català o instrumentals (inclou reedicions).

Disc de vinil i K7 (LP i altres)

Registre discogràfic al Dipòsit Legal de Catalunya (2015-2020)

Disc CD àudio
Total

1.800

1.479

1.600

1.627

1.493

-5%

1.400

+0,4%

-7%

1.200

1.633
1.402
1.208

+1%

1.000

1.278

-14%

1.454

1.212

+4%

-17%

1.012

+6%

-19%

823
-21%

800

-21%
-19%

600
400
200
0

148

194

140
-5%

+24%

2015
FONT: Biblioteca Nacional de Catalunya.

+39%

2016

2017

176

200

-9%

+14%

2018

134
-33%

2019

957

2020

82

Anuari de la Música 2021

Indústria discogràfica

ELS ÈXITS DE LA TEMPORADA
L’Anuari de la Música ha auditat també, per primera vegada, el rànquing de cançons en català més escoltades a la plataforma Spotify, i publicades el 2020. El tema amb més reproduccions 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 liderat 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 treballa 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, seguida de “De veritat” de Blaumut, “A la deriva” 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 solidària de l’èxit de Miki Núñez amb diverses veus
convidades, va ser el videoclip del 2020, amb

David
Mullor
director segell
Microscopi

Estructures i
format digital
en una
nova crisi

el sector reclama

“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

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 liderava el rànquing amb més de 26 milions de visualitzacions, o fins i tot del “Fins que arribi
l’alba” d’Els Catarres, que encapçalava la llista del 2018 amb prop de cinc milions de visualitzacions. 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.

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 discogràfiques han mantingut l’activitat
gràcies a allò que fa vint anys
les va matar: el format digital.
Han estat determinants les estructures de treball de cada empresa, així com l’adaptació als
entorns digitals que permeten la
gestió i la comunicació immediata a distància.
Microscopi va néixer el 2014 amb
una estructura lleugera, però co-

Els artistes que han situat una major quantitat de cançons a la llista del Top 100 han estat 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 edicions originals i també les reedicions. A diferència de la crisi industrial generada en altres
sectors musicals, el confinament ha disparat
la creació i les noves tecnologies han fet possible l’increment d’enregistraments. Un efecte 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 llengua catalana ha estat el pop-rock i estils de-

ordinada. Amb el músic al centre, les publicacions són gestionades per una, dues, tres, quatre... professionals de confiança.
Productores, estudis, dissenyadores, 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 esquivant l’aturada generalitzada.
Ràdios digitals d’arreu del món,

blogs, podcasts, llistes de reproducció, 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 adonar que gràcies a l’accident havíem obert mercat.
El futur de la música gravada
només és digital i només té dos
clars aspectes a combatre: la precarització i la relació de la nostra
vida amb les
pantalles.
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rivats, amb 566 edicions, un 20% més que
el 2019. Però on s’ha experimentat un major
creixement és en l’escena de músiques urbanes, amb un total de 357 edicions, que signifiquen un augment del 79% respecte a l’any anterior. 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’electrònica (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’increment– 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, sobretot en format LP (150%)– i les produccions digitals 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 demarcacions 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).

Salvador
Cufí
Director Música
Global Discogràfica

Un petit...
gran somni!
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ANY DE CAMPANYES

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”
FONT: APECAT

Música Global ha complert 25
anys! Aviat és dit. Qui m’ho havia
de dir quan un bon dia vaig decidir embrancar-me en una meravellosa història. Reconec que hem
passat moments durs, decepcions 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

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 música enregistrada. La iniciativa ha tingut el suport de músics que han confeccionat llistes
de reproducció personalitzades. Per la gerent
de l’entitat, Eva Faustino, “la campanya anava adreçada als consumidors de música, però
també als músics, que sovint no són conscients 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 catalana. El lema s’ha publicitat als mitjans, s’han
etiquetat els discos de producció catalana i
s’han creat llistes de reproducció especialitzades. Com a resultat de la campanya, sumada 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 decisió 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, segons han reconegut els responsables de continguts de la marca.

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 orgullós, 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 encara passa la cultura, i especialment 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 suposo que com tots, treballant més
que mai i intentant trobar fórmules perquè els nostres artistes generessin uns ingressos que no podien obtenir amb els directes. Des
de marques i patrocinis fins a sincronitzacions, lluitant pels drets,
fent zooms a dojo, reorganitzant
els llançaments que vam aturar,
traient senzills
perquè els artistes fossin
presents a llistes i xarxes...
Música i reptes
continuen.
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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 poprock, 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

Satèl·lits d’òrbita pròpia

Quan fas pop no hi ha estop

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.

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 (autoeditat) 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.

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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Anàlisi per estils

+20%
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 havien tingut una evolució similar del
+13%. De manera global, s’han doblat
els formats digitals (+99%) i sobretot 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 també ha crescut al País Valencià (+3%)
i a la resta de territoris.

el mestissatge no s’apaga
El 2020 no ha tingut grans gires, però sens dubte la que més ha contingut les ganes de fer ballar ha estat l’escena catalana del mestissatge i la fusió. El nom més destacat ha estat sens dubte 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’artista 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 segell Música Global– ha hagut de reconceptualitzar el seu espectacle en directe amb l’ajut d’Albert 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 (autoeditat). 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 banda 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.

Klaus Stroink

Ixent Sampietro

Sergi Matas

cantant i músic stay homas

director èxits management

DIRECTOR 7sis produccions

La ‘cutrefonia’
sonora quotidiana

Massa
descosits

No ens queda més
que ser optimistes

El balanç del 2020 ha estat
positiu com a grup, però
globalment ha estat el pitjor moment de la història
per al sector. Per a nosaltres ha estat l’any de gestació de Stay Homas i esperem recollir-ne els
fruits als concerts que vindran amb la gent
vibrant amb les cançons. Hem fet el projecte somniat, amb total llibertat d’estils i d’idiomes. En anteriors bandes havíem fet de músics 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 directes. La sort ha estat poder treballar d’una
manera nova durant el confinament, component en un o dos dies i penjant cançons de les
quals la gent acceptava la ‘cutrefonia’ sonora pel punt de quotidianitat. A la terrassa vam
imaginar moltes coses i al disc les hem fet realitat amb la producció d’Arnau Figueras.

Ha estat any per oblidar i
alhora per recordar com
veritablement les institucions tenen en consideració les empreses i els treballadors 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 professió. 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’estabilitat 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 fenòmens 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 bandes 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 sector 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.
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Músiques urbanes 2020

La nova escena underground
més enllà
del trap
L’any passat vam obrir aquest apartat a l’Anuari després d’observar l’explosió de la ‘música 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 traspassat fronteres, podem definir una nova escena nacional que ja té grans estrelles mediàtiques 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 banda 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) –considerat el millor àlbum d’urbana per la crítica
dels Premis Enderrock– i JazzWoman ha presentat 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 consolitat nous fenòmens i canals propis. Els llenguatges específics del gènere –l’autotune,
per exemple– s’han estès més enllà de la música urbana i ha sorgit una fornada de desenes de nous artistes que, confinats per la pandèmia, han gravat els seus temes des de casa
i els han compartit a través de les xarxes socials. èlia gea

L’escena es consolida

Veus alternatives

Benvingudes les dones

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.

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.

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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+79%
la gran progressió
En cinc anys la producció de músiques urbanes en català s’ha multiplicat 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 publiquen un 5% en format físic. La procedència 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 terme, després de rebre el Grammy a millor àlbum de rap per Igor (Columbia, 2019). El discurs va provocar 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 implicacions 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 inicialment 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 major 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.

Sergi Solís

Martin Boragno

Sr. Chen

producToR festival maleducats

DIRECTOR entrelíneas Entertainment

Músic

Músiques urbanes en
quantitat i de qualitat

Les claus de l’auge
de la música urbana

Saber mirar més enllà
del gènere musical

El festival Maleducats està
coproduït amb Èxits i està
exclusivament pensat per a
les músiques urbanes. Amb
el meu germà Lluís (propietari 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 havíem 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 impressionant veure com la gent volia veure nous artistes com Trueno, Sara Socas, Wos, Rizha,
31 Fam, Juicy Bae..., però el covid encara ens
té atrapats per veure com en podrem o no realitzar la primera edició a l’estiu.

Hi som des de fa 23 anys i
sempre fent músiques urbanes. 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 trigat a arribar, quan als Estats Units fa vint anys
que funciona. Les claus han estat el consum
lliure a les plataformes digitals –les ràdios comercials han vetat pràcticament el hip-hop i
el deixaven per a l’underground– i haver trencat 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 reggeaton com a fenomen internacional i el posterior supergènere de músiques urbanes.

Tot i que l’escena del hiphop, trap i reggaeton es
troba en un moment molt
dolç, amb moltes propostes 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, reggaeton, hip-hop..., es mantindrà en la categoria
de pop? O si C. Tangana treu un àlbum sencer de corridos mexicans, rumbes i boleros el
seguirem situant dins de l’urban i ens hi seguirem 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 trobar noves maneres de catalogar els premis o
mirar la música més enllà del gènere.
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Cançó d’autor 2020

Un format d’èxit

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.

Segells especialitzats

Etiquetes reinventades

Autors mediàtics

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.

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.

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

BarnaSants (Barcelona)
Músiques Tranquil·les (Mataró)
Tastautors (Cardedeu)
EnCanta (Roda de Ter)
Altaveu (Sant Boi de Llobregat) / Sant Boi Sona
TrafiCants (Cardedeu)
EnciSAT	
Hostes (Gandia)
(a)phònica (Banyoles)*
Músiques Sensibles (Barcelona)
Festival Música i Lletra (Xàtiva)*
Rodautors (Torrebesses)*
Festival Silenci (La Garriga)
Al Caliu (El Camp de Tarragona)*

2019

2020

%

16.769
1.720
750
1.000
11.000
520
290
79
18.000
4.140
1.500
1.000
619
335

10.246
1.1 1 2
532
460
325
(+1.400*) 280
78
69
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat

-39%
-35%
-29%
-54%
-97%
-46%
-73%
-13%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

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

+49%
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 iniciar el 2018 (+7%), va seguir el 2019
(+20%) i s’ha accentuat en un període de restriccions i confinament.

-59%

Un terç d’esPEctadors
El covid ha obligat a suspendre la
meitat dels festivals de cançó d’autor, i entre els que s’han celebrat la
quantitat d’espectadors ha quedat
reduïda a una tercera part (-59%),
a causa dels aforaments limitats.

Gemma Humet

Jordi Freixes

Joan Blau

cantautora

director batall produccions

director rodautors

Reconeixement
i força per a la cançó

Com el motor
d’un tot terreny

Festival cancel·lat
i actes online

La cançó d’autor és un gènere que sovint es limita
a sobreviure. En alguns
moments ha pogut treure
el cap de l’aigua per agafar una alenada d’aire, però
sempre hi ha mans més grans, més poderoses i amb més recursos que l’enfonsen. La
cançó és un dels baluards de la història musical 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 petit 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 adscrits 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 correspon. Altres projectes molt particulars (Anna
Roig, Marc Parrot o Pau Riba) continuen funcionant 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 bonic ser un estil estable, aglutinador, molt divers i menys subjecte als focs d’artifici mediàtics i a la lluita fraterna de cada temporada.

Com a cantautor, la conseqüència més significativa
de les restriccions pel covid-19 ha estat no poder realitzar concerts en directe.
La majoria de músics actuem habitualment a petits locals, que han estat 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 cançons i explorar altres disciplines. En el pla
personal ha estat un repte emocional important. 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.
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Folk 2020

El relleu ja és aquí
plany al ball
El disc de Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic
que ha merescut el Premi Enderrock de la crítica 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 encara si van per camins allunyats del corrent
central. L’acordionista vallesà va idear un repertori, 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 necessària com el talent o la voluntat de pujar a un
escenari per presentar nous treballs. Ho saben 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 constants, 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 treballs 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

Adeu a Jordi Fàbregas

Una Fira resistent

I Congrés de l’Arrel

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.

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 programadors i la resta de professionals.

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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-1%

Espectadors dels principals
festivals de folk i música ètnica

Tradicionàrius – Festival Folk Internacional (BCN)
Amb So de Cobla (Palamós)
Dansàneu*
Flamenco Ciutat Vella – Ciutat Flamenco (BCN)
Etnomúsic (València)
Música a la Vila (El Vendrell)
Berguedà Folk (Puig-reig)
Divendres a la Plaça del Rei (BCN)
FIMPT (Vilanova i la Geltrú)
Trobada d’Acordionistes (Arsèguel i l’Urgell)
Cançons de la Mediterrània (Palma)
Música al Castell (Dénia)
Xàbia Folk (Xàbia)
Desfolca’t (Calaf)
Càntut (Cassà de la Selva)

2019

2020

%

13.567
6.000
2.803
3.585
1.967
2.250
500
9.150
6.000
5.500
4.500
4.370
1.090
1.000
460

7.000
2.250
1.541
928
480
150
90

-48%
-58%
-45%
-74%
-76%
-93%
-82%
-

No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat

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

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.

-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.

Joana Gomila

Joan Garriga

Francesc Viladiu

Músic

músic

Codirector festival Càntut

Més radicals

Un any
estrany

Prestigiar el
patrimoni tradicional

L’any 2020 ens ha convidat a fer-nos radicals. Ha
estat l’any de les evidències: l’evidència de la necessitat d’una renda bàsica 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’habitatge. 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 tocar 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 sensació 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 diversos deixen de banda certs
prejudicis i es llancen no
només a incorporar elements 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, definitivament, prestigiar el nostre patrimoni immaterial i seguir teixint una xarxa arreu del territori 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 tasques 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.
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Jazz 2020

Tota pedra fa paret
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 referències. 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 contrabaix, Gonzalo del Val a la bateria i Marco
Mezquida al piano, a més d’un quart element,
el trompetista Benet Palet. A més, el menorquí Mezquida ha vist el 2020 com creixia la
seva projecció amb Dream Trio, Talismán (autoeditat/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 PérezVillegas, la pianista Lucia Fumero, el prolífic Joan Chamorro –que celebra 15 anys de la
Sant Andreu Big Band– i, en un pla més experimental, 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 talent i tota pedra fa paret. J.M.F.

Festivals sense públic

Víctor Nubla per sempre

El bluesman català

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.

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 experimentals 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.

Una altra desaparició ha estat la del guitarrista 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 compositor. 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
Voll-Damm Jazz Barcelona*
Black Music (Salt)
Jazzèbre (Perpinyà)
Nits de Jazz a Platja d’Aro
Jazz Granollers
Jazz Terrassa (Terrassa)*
Mallorca Jazz (Sa Pobla)
San Miguel Mas i Mas (BCN)
L’Hora del Jazz (BCN i Catalunya)
Jazz Tardor (Lleida)
Jazz de Peníscola
Alhambra Jazz de Vic
LEM (BCN)
Banc Sabadell Vijazz (Vilafranca del Penedès)
Nits d’Estiu a la Pedrera (BCN)
Jazz L’Estartit

2020

%

131.000
12.000 -91%
18.000
4.835 -73%
7.000
1.889 -73%
22.000
1.625 -93%
939
1.278 +36%
40.000 (+3.561*) 1 .1 2 9 -97%
5.000
1.000 -80%
21.000
945 -96%
5.100
900 -82%
3.000
745 -75%
824
469 -43%
2.000
370 -82%
2.427
(+1.228*) 334 -86%
50.000
No realitzat
6.700
No realitzat
5.750
No realitzat
-

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

+5%

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 valencians. El 38% són digitals.

-89%
PÚBLIC MINORITARI

Tot i que s’han acabat celebrant el
80% de festivals de jazz, la reducció
de públic ha estat d’un espectacular 90%, a causa sobretot de la suspensió de programacions gratuïtes.

Irene Reig

Gonzalo del Val

Pere Pons

cofundadora segell The changes
i saxofonista

baterista i compositor

L’home del Jazz de Ràdio 4
i director Festival Vijazz

Un moment
molt estrany
Abans de la pandèmia el
jazz ja era un sector molt
precari en què els músics
tenien pocs espais on tocar i sovint catxets irrisoris.
La pandèmia ha accentuat 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 renaixement 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 ciutat i fent concerts setmanals. Estic segura
que el públic en gaudeix tant com nosaltres.

Cap a una sortida
musical del covid
Un dels sectors més perjudicats per la pandèmia és
el cultural, i concretament
el musical. Ha quedat literalment devastat per les
conseqüències del covid.
Les enquestes a col·legues de professió confirmen 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 mesures sanitàries no tenim cap possibilitat de
generar ingressos. I una reflexió sobre el nostre 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.

Endavant
amb els CDJ!
Davant la gestió que s’ha
fet d’aquesta devastadora pandèmia podria fer una
lectura catastrofista i victimitzadora carregada d’arguments 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 producció 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 iniciativa 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.
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Clàssica 2020

Un canvi d’època
gran sotrac
La irrupció de la pandèmia, que ha causat un
sotrac gegantí en tot el sector musical, ha presentat grans afectacions en l’escena de l’anomenada 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 problemes per tirar endavant amb l’ofici. El panorama també ha estat pelut, no cal dir-ho, per a
tots els treballadors que intervenen d’una manera o altra en la programació de concerts i
festivals. El Gran Teatre del Liceu ha hagut
de tancar durant les setmanes més complicades i ha hagut de suspendre produccions
com La traviata, alhora que ha impulsat accions ‘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 mesures 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 sigui, la sensació és que, en molts aspectes, res
no tornarà a ser com abans. J.M.f.

El somni de Pau Casals

Any Robert Gerhard

Museu sense director

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 combinava 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 especials arreu del territori al llarg de la temporada.

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.

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’Etnomusicologia 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

Early Music Morella
Schubertíada de Vilabertran
Life Victoria Barcelona
Bachcelona (BCN)
Festival Castell de Peralada
Festival de Torroella de Montgrí
Festival de Pasqua de Cervera
Festival Internacional de Música de Cadaqués
Festival de Música Antiga dels Pirineus
Festival de Música Antiga de Poblet
Festival de Música de S’Agaró
Festival Pau Casals del Vendrell
Nits de Clàssica de Girona
Residències Musicals La Pedrera de Barcelona
Festival Internacional Orgues de Poblet

2019

2020

%

3.000
3.760
4.076
2.424
26.780
11.977
1.495
7.790
5.507
3.000
3.000
2.062
1.710
981
700

2.000
1.687
1.100
818

-33%
-55%
-73%
-66%
-

(91.288*) No realitzat
(14.600*) No realitzat
(3.942*) No realitzat

No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat

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

-17%
menys gravacions
Tot i l’augment d’edicions discogràfiques 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%).

-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.

Josep Colom

Oriol Pérez Treviño Òscar Lanuza

pianista

director artístic any gerhard

Música no utilitària
ni per fer-se ric

Horitzons
hecatòmbics

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 sensibilitat no és superior a la seva.

Massa sovint ens deixem
arrossegar per un relativisme on tot s’hi val i on
aquest tot sembla venir
definit només pels criteris 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 programadors musicals o directors artístics. Sí que
hi havia, però, segons ell, “gestors que gestionen 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.

Fundació Òpera a Catalunya
– Orquestra Simfònica del Vallès

Invertir en talent local
a tot el territori
És necessari invertir en talent local desplegant l’aspecte territorial com a eina
de transformació social
i creixement del potencial innovador del país. La situació generada per la pandèmia ha posat a
prova la resistència del sector fins a un nivell
sense precedents. D’una banda s’ha manifestat 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 sector d’iniciativa privada que lluita, amb eines i
recursos limitats, per dotar de servei i continguts 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.
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Orquestres i conjunts 2020

Sense Festa Major

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

Es crea Unión de Músicos

Adeu a Boogie Woogie

Festa Major confinada

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 pandèmia 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’interlocutors amb el govern central, governs
autonòmics i municipals, així com entitats
socials i empresarials.

El dimarts de Carnaval del febrer del 2020
la Boogie Woogie va fer la seva última actuació, després de 30 anys de trajectòria. Un
dels fundadors, Josep Reig, actual president
de Musicat, creu que “era el moment de plegar”. 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’arrencada de la nova formació, que espera que
millori la situació pandèmica per posar-se en
marxa al cent per cent.

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 reobert 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 substituint el programa habitual de concert i sessió
de ball per dos bolos diferents i amb el públic assegut. Alhora, molts espectacles que
abans eren gratuïts s’han fet de pagament
per controlar els aforaments.
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-71%

Concerts d’orquestres de ball
i conjunts de versions i tribut
Orquestres de ball
La Principal de la Bisbal
Montgrins
Maravella
Selvatana
Swing Latino
La Saturno*
Orquestra Venus
Rosaleda
Costa Brava
Metropol Orquestra
Aquarium
Welcome Band
Atalaia
La Nova Blanes
Pensylvania
La Chatta

2019 2020
140
85
120
145
95
118
58
39
49
60
40
68
66
30
42
30

76
50
40
38
20
18
18
17
13
10
9
8
8
6
5
3

Conjunts de ball,
versions i tribut
Banda Neón*
Hotel Cochambre*
DiVersiones
Sixtus*
La Loca Histeria*
La Tropical*
La Montecarlo
Dalton Bang*
Mitjanit
Hey! Pachucos*
La Banda del Coche Rojo*
Tapeo Sound System*
Bocamolls*
The Pink Goats**
Taxman
El Último Tributo

2019 2020
86
116
45
50
34
33
77
59
61
35
36
33
23
42
52
45

31
23
20
19
15
12
11
11
10
10
10
10
10
9
6
0

Font: Dades facilitades per les orquestres i conjunts, Èxits* i OA2 Produccions**

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 música tradicional, i la Montgrins ha fet
27 bolos de cobla i 27 d’orquestra.

-75%

conjunts sota mínims
Els grups i conjunts de ball han perdut el 75% dels contractes, no han
superat la desena de bolos de mitjana. Ni tan sols les marques més
conegudes han pogut remuntar un
any catastròfic que ha deixat sense
feina tot el sector.

Xevi Victori

Gerard Cortadellas

Josep Farràs

GERENT VICTORI PRODUCCIONS

BATERIA THE PINK GOATS

REPRESENTANT ORQUESTRA SELVATANA

La cultura
és la vacuna

De viatge
amb el rock

Un túnel
negríssim

A causa de la pandèmia,
l’any 2020 quedarà gravat com un dels pitjors de
les nostres vides. I el nostre ha estat un dels sectors que més l’han patit. 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’alguns treballadors i companys, i a veure tocada la línia de flotació econòmica de l’empresa. Veníem d’uns anys magnífics i de cop
hem passat pràcticament al 70% de les vendes anul·lades. I l’altra gran guerra ha estat
mantenir el seny i la serenor com a empresaris i persones, i fer pinya amb els meus companys, 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 semblava ser un gran any pel
que fa al volum d’actuacions... el covid ens ha parat tots els grups i activitats
culturals programades. De
la mà dels companys d’OA2 hem buscat alternatives i ha sorgit la idea de fer una cronologia explicant la història del rock a través de
les cançons. Hem aprofitat una part del repertori i n’hem creat un altre de nou. Per fer
més atractiu l’espectacle, anomenat De viatge amb el rock, hem incorporat una gran pantalla 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 presentar 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’actuació a Martorell, començaria una de les batalles més dures de la nostra història: una pandèmia mundial. De mica
en mica hem anat veient com ens ha caigut
la feina en picat, i com aquelles paraules boniques de la gent que ens havia contractat –i
que per tant s’havia compromès amb nosaltres– 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 remei aviat serem història. Ens en sortirem!
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Públic familiar 2020

Reanimació general
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 adaptarse, 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

Adeu a Macedònia

Premi per a Xiula

Música per a infants

El 2020 s’ha publicat Papallones (Discmedi),
un llançament especial que s’havia d’acompanyar 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 significat el darrer enregistrament de Macedònia,
que ja havia anunciat que no hi hauria una
nova generació de cantants. Amb dos concerts el 2021, el singular projecte musical i
educatiu s’ha acomiadat dels escenaris.

El cinquè àlbum del grup d’animació musical
barceloní Xiula, Descontrol MParental (autoeditat), 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.

Sempre estiu (autoeditat) és el debut del grup
de Cardona El Bonsai Blau, un projecte liderat pel músic i compositor Toni Company
i els seus fills Pere, Roc i Maria, tres germans de 7 a 11 anys. Es tracta d’una iniciativa nascuda durant el període confinament,
el març del 2020, amb l’objectiu d’aconseguir 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 convertit en la base d’un primer disc de pop infantil i juvenil, produït per Sergi Bagó.
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Anàlisi per estils

Espectadors dels principals festivals
infantils i per a públic familiar
2019
Petits Camaleons (Sant Cugat del Vallès)
Minipop (Tarragona)
Acustiqueta (Figueres)*
Festivalot (Girona)*
Monumental Kids (Barcelona)
Formigues (Benicàssim)
Sona Baixet Fest (Gandia, Tavernes i Godella)
Petit Embassa’t (Sabadell)
Diverland (Calonge)
Xalaro (Platja d’Aro)*
El Dia Minimúsica (BCN)
Cap Roig Mini (Palafrugell)
Lo Closcamoll (Tàrrega)
Solxicsona (Solsona)
Biberó Rock (Clariana)

8.929
7.100
19.000
15.000
14.500
9.000
3.700
2.500
2.500
6.500
4.000
3.440
1.500
826
300

2020

%

2.200 -75%
800 -89%
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
No realitzat
-

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors

+117%
PRODUCCIó històrica

Les gravacions discogràfiques per
a públic familiar en català han registrat una xifra històrica amb 52
discos publicats (+117%), el doble
de l’any anterior. Mai s’havia assolit una xifra tan elevada, gràcies als
formats digitals (46%) i a les edicions en format de llibre-disc (27%).

-81%

SUSPENSIÓ GENERAL
Els espectacles per a públic familiar han estat els més afectats per la
pandèmia. Només s’ha pogut celebrar un 15% dels festivals, amb totes
les restriccions, i amb una extraordinària reducció de públic del 81%.

Ernest Garrido

Lydia Gelabert

Adri Heredia

Productor la tribut produccions

Mànager Tot Sona Records

baix, guitarra i veus a xiula

L’any de
les emocions

Per un salconduit
cultural imminent

Pel futur de la tasca
musical i educativa

Del 2020 segur que en traiem 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 connexió entre ells es pot percebre des de l’escenari amb Heavy per Xics. I no cal observar 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 importància de tot rau en l’emoció. I si des de l’escenari aconseguim emocionar el públic, l’actuació 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 necessitem un sustent econòmic,
avui molt inestable i feble.
Vam engrescar-nos amb iniciatives innovadores que ens han aportat grans aprenentatges com els Concerts en família per a famílies des del saló de casa de Dàmaris Gelabert,
el festival Us Estrimem Fest amb els nostres
companys de música familiar i el concert virtual M’agrada el Nadal. La cultura i la música són elements terapèutics necessaris per
fer front i apaivagar les conseqüències negatives d’aquesta crisi, i poden fer que aquesta 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 perfectament les bombolles de convivència.

El 2020 hem disposat de
molt de temps per pensar, gestar i parir el nostre cinquè disc, Descontrol
MParental (autoeditat), i
és una de les poques coses
que podem agrair a la condemnada pandèmia. A falta de concerts –les últimes temporades en fèiem més de 150 cada any– ens hem
trobat amb l’oportunitat de poder crear i produir des de caseta. I això s’ha notat en el resultat. I també ens hem hagut de reinventar. Els
nostres espectacles han perdut una cosa que
ens feia especials i que defineix molt els concerts familiars: el contacte. Però hem mirat de
compensar-ho amb altres maneres d’interactuar amb el públic perquè les famílies seguissin trobant aquell factor tan especial de Xiula.
I una altra reinvenció per poder subsistir econòmicament ha estat l’oferta de tallers musicals i educatius a les escoles.
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Premis de la música a Catalunya

Premis Enderrock 2021
8.4.2021 — Auditori de Girona

XXIII Premis de la
Música Catalana

PREMIS ENDERROCK 2021
de VOTACIÓ POPULAR
POP-ROCK
Millor artista

JAZZ
Millor disc

Buhos

MA. Live in Tokyo
Sílvia Pérez Cruz
& Marco Mezquida

Millor disc

F: juan miguel morales

De vent i ales
Txarango

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 positius– i el 50% de l’aforament van permetre desconfinar la música i reclamar un salconduit 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 guardons cadascú gràcies al suport popular. A
més, la cantautora Guillermina Motta va ser
reconeguda amb el Premi d’Honor i tres figures del folk als Països Catalans, Jaume
Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent, van
ser ovacionats amb el Premi a la trajectòria. Veient com els músics de la sala animaven cada nominat va quedar palès com la
trobada anual, més que una competició, és
una celebració de la música del país, bastit 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

Millor directe

Stay Homas
Millor cançó

“No m’ho esperava”
Miki Núñez
CANÇÓ D’AUTOR
Millor disc

Farsa - Sílvia Pérez Cruz

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

Millor cançó

ALTRES CATEGORIES

“The Bright Side”
Stay Homas
+ Oques Grasses

Millor artista revelació

Stay Homas

FOLK
Millor disc

“El dia de la victòria” - Buhos
+ Miki Núñez, Suu i Lildami

25 anys
Sabor de Gràcia
Millor cançó

“Dalt del cotxe +
Un, dos, rat” - Ballaveu

Millor videoclip

Millor artista
en llengua no catalana

Miki Núñez
Millor disc públic familiar

Papallones - Macedònia

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).

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
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XVIII Premis ARC
15.12.2020 — Sala Barts de Barcelona

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.

F: Xavier Mercadé

Reconeixement
al sector musical

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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Llista d’associats ARC

beba 33

CRUÏLLA BCN

EDR EVENTS

Josep Prat Pla
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 639 913 929
info@artp.cat

Raquel Bassas Català
08021 Barcelona
Tel. 93 414 31 42
beba@beba33.com

Jordi Herreruela Salas
08005 Barcelona
Tel. 937 073 343
festival@cruillabarcelona.com

Montserrat Viñuelas Torner
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 73 04 21
info@edrevents.cat

buenritmo

cultura en gira

efede producciones

Sergio Solis Baron
43004 Tarragona
Tel. 646 110 567
info@abrilproducciones.es

ASSOCIACIÓ MANÀNGELMENT
MUSICAL
Àngel Pujol Roselló
07003 Palma
Tel. 605 063 285
manel@manangelment.com

Jordi Ramírez Magriñá
08005 Barcelona
Tel. 93 269 03 74
jordi@buenritmo.es

João Duarte
08005 Barcelona
Tel. 671 479 603
culturaengira@gmail.com

Francisco Delgado Martínez
08760 Martorell
Tel. 690 009 602
fran@efedeproducciones.com

anexa

bankrobber

circuits artístics llobet

CULTURAE

el genio equivocado

Antoni Albaladejo Navarro
08011 Barcelona
Tel. 93 452 59 00
info@anexa.nu

Marçal Lladó Lloveras
08012 Barcelona
Tel. 93 207 01 64
bankrobber@bankrobber.net

Emili Llobet Antó
08032 Barcelona
Tel. 610 317 574
info@callobet.cat

Eduard Sant Chalois
08006 Barcelona
Tel. 653 169 515
esant@culturae.cat

Joan Casulleras Serrano
08012 Barcelona
Tel. 627 460 178
info@elgenioequivocado.com

7SIS PRODUCCIONS
Sergi Matas Riera
08370 Calella
Tel. 647 951 058
info@7sisproduccions.cat

ABRIL PRODUCCIONES

artp produccions

ap productions

barnasants

clipper’s live

dba management cultural

escenapart

Antonio Peral Vicente
08003 Barcelona
Tel. 93 342 54 51
ap@ap-productions.org

Pere Camps Campos
08014 Barcelona
Tel. 618 738 866
barnasants@barnasants.com

Juli Guiu Marquina
08012 Barcelona
Tel. 93 240 05 20
info@clippersmusic.org

David Becerra Aguilera
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 39 09
david@espectaclesevents-dba.cat

Xavier González Boix
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 688 893 975
info@escenapart.cat

artistes elspera events

batall produccions

concert studio

diggers music

ESPECTACLES GIRONA

Blai Pera Itxart
08010 Barcelona
Tel. 628 085 993
info@elspera.com

Jordi Freixes Comas
43800 Valls
Tel. 97 761 33 39
batall@batall.com

Martín Pérez Lombarte
08029 Barcelona
Tel. 93 363 25 10
mperez@concertstudio.com

Enric Pedascoll Guspí
08018 Barcelona
Tel. 93 309 15 43
info@diggersmusic.com

Sandra Clapera
17421 Riudarenes
Tel. 972 20 28 89 – 689 748 663
info@espectaclesgirona.com
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eNtrelineas entertainment
Martín Boragno Belloni
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 175 65 22
martin@enterlineasent.com

imés management

MÚSSOL CONCERT

prat espectacles

rgb management

Vicente Fontestad Vicent
07760 Ciutadella (Menorca)
Tel. 669 414 784
info@imesmanagement.cat

Arnau Grabolosa Genesca
17811 Girona
Tel. 672 505 782
mussolconcert@outlook.es

Josep Prat Giner
08786 Capellades
Tel. 93 801 11 55
espectaclesprat@gmail.com

Xavier Fortuny Mariné
17005 Girona
Tel. 972 20 01 22
xavi@rgb.cat
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èxits management

la cupula music

oa2 produccions

PGE.cat

SEQUOIA PRODUCCIONS

Ixent Sampietro Barnola
08032 Barcelona
Tel. 93 407 38 38
ixent@exits.cat

José Luis Zagazeta
08010 Barcelona
Tel. 93 250 38 05
jose@lacupulamusic.com

Iban Orobitg Anglarill
25200 Cervera
Tel. 973 53 13 01
info@oa2produccions.cat

Josep Casellas
08030 Barcelona
Tel. 93 360 06 17
hola@pge.cat

Laia Hernández Argilés
17405 Girona
Tel. 656184240
info@sequoiaproduccions.com

FARO MUSIC

LA TRIBUT PRODUCCIONS

oh! show & events

promo arts music

show lince corporation

Esteban Faro Maldonado
08027 Barcelona
Tel. 659986446
info@faromusic.es

Ernest Garrido Beumala
08470 Sant Celoni
Tel. 671 201 797
info@latribut.cat

Juli Tardío Benítez
08370 Calella
Tel. 93 766 44 78
info@ohevents.cat

Xavier Pascual Bellosta
17600 Figueres
Tel. 972 67 60 11 – 972 67 60 12
premsa@promoartsmusic.com

Ramon Audet Bordoll
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 13 21
showlinceproducciones@gmail.com

fina estampa

panda artist

PROPAGANDA PEL FET!

SONDE 3 PRODUCCIONES

Gerardo Sanz Abadías
08004 Barcelona
Tel. 93 242 79 12
gerardo.sanz@finaestampa.es

medirflash serveis
i espectacles
Medir Mujal Bosch
08880 Cubelles
Tel. 608 749 234
medirflash@medirflash.cat

Pau Vargas Barragan
17430 Cardedeu
Tel. 93 871 19 30
info@produccionesenpijama.com

Joan Carles Tenesa
08243 Manresa
Tel. 938 787 471
contractacio@ppf.cat

Daniel Alba Ochoa
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 609 457 414
dani@sonde3.com

FM GRUP

m.i.d.e

planning general
d’espectacles
Josep Miquel Gámez Montalvo
08012 Barcelona
Tel. 93 284 80 80
gestio@planning.cat

Q-AM PRODUCCIONS

sounds aupa

Kiku Vallina Portet
08402 Granollers
Tel. 627 557 069
info@q-am.com

Asier Suberbiola Unanue
08026 Barcelona
Tel. 635 753 344
info@aupaquartet.com

Albert Mas Bosch
17001 Girona
Tel. 972 426 389
info@fmgrup.cat

Adrià Garriga Sust
08024 Barcelona
Tel. 93 310 53 62
management@mide.cat

JUST LIFE MUSIC

music bus

portal música management

RAMBLA MANAGEMENT

sun music

Omar Suller Martínez
50013 Saragossa
Tel. 675 274 105
info@justlifemusic.co.uk

Jose Manuel Ceballos
08005 Barcelona
Tel. 93 320 82 92 / 647 849 276
josemanuel@musicbus.es
musicbus@musicbus.es

Miquel Comella Alcobe
08006 Barcelona
Tel. 676 236 200
m@portalmusica.com

Domi García Núñez
43120 Constantí
Tel. 685 501 466
management@rambla.cat

Eva Recoder Miralles
08023 Barcelona
Tel. 609 143 824
info@sunmusicbcn.com

106

Anuari de la Música 2021

Serveis
SURICAT MUSIC

totsona

vesc

Albert López Velázquez
08211 Castellar del Vallès
Tel. 93 747 11 00
luis@suricatmusic.cat

Lydia Gelabert
08440 Cardedeu
Tel. 93 871 19 30
lydia@totsona.com

Lali Pujol
08221 Terrassa
Tel. 669 482 724
lali@vesc.cat

taller de músics
management
Cinzia Venier
08001 Barcelona
Tel. 93 443 43 46
cinziavenier@tallerdemusics.com

TR3S60 PRODUCCIONS
Flavi Asperó Fàbrega
17800 Olot
Tel. 633 059 878
flavi@360produccions.com

PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES
VICTORI
Xevi Victori Blaya
08242 Manresa
Tel. 93 873 27 39
info@espectacle.cat

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.

TEM PRODUCTIONS

tríptic gestió cultural

ZONA DE BAILE

Cristina Torres Encinas
17820 Banyoles
Tel. 682 787 083
cristina@temproducions.com

Víctor Cobas Otero
08240 Granollers
Tel. 93 013 88 82
victor@triptic.com

Javier Ochoa
43890 L’Hospitalet de l’Infant
Tel. 639 886 845
info@zonadebaile.net

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]

the project

U98MUSIC

Joan Roselló Rubio
08006 Barcelona
Tel. 93 481 70 40
theproject@theproject.es

Jordi Puig Quiñones
08224 Barcelona
Tel. 663 524 270
hola@u98music.cat

Tresorer
Antonio Peral Vicente
[AP Productions]
Vocal
Domi García Núñez
[Rambla Management]
ARC és membre de l’Acadèmia Catalana de la Música,
Actua Cultura 2%, Cercle de Cultura i Federación Es_Música

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

Fes-te soci d’ARC
Informa-te’n a
<www.arcatalunya.cat>
o envia un correu electrònic a
<arcatalunya@arcatalunya.cat>

