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Editorial

Tocats
de mort
La pandèmia del covid-19 ha canviat el rumb de persones i empreses arreu del món com a
conseqüència de la situació sanitària global; tant, que caldrà reconstruir una nova manera de
viure i treballar la cultura. La transformació de la societat –i en aquest cas de la música– serà
un fet natural després d’una crisi tan profunda com l’actual, com també va passar després de
la sotragada financera del 2008. Tant els músics com la indústria musical s’han vist obligats
a tancar amb pany i forrellat durant quasi un any –des de sales de concerts fins a teatres,
passant per les injustificades cancel·lacions de festes majors–, i això ha desembocat en un
sector cultural tocat de mort econòmicament.
La crisi actual és la més important de la història per al sector cultural, almenys al llarg dels
segles XX i XXI. Ni durant la guerra ni en les profundes crisis econòmiques dels darrers anys
s’havia obligat a suspendre l’activitat cultural tal com ha passat aquest any. Ni tampoc s’havia
fet callar la música en viu, que representa bona part del refugi, el sopluig i l’estructura d’una
societat moderna. La recuperació de les tres darreres temporades, des del 2017, i sobretot
l’acceleració analitzada el 2019 en la facturació de la indústria de la música en directe feien
preveure un any 2020 amb molt bones perspectives. El consum de concerts i festivals havia
augmentat i –tot i que el públic dels grans certàmens s’ha estabilitzat– l’oferta en general
s’havia diversificat amb nous formats i espais diferents, sumada a una major capacitat de
contractació dels ajuntaments i les institucions públiques. Tot i això, la situació catastròfica
provocada per la pandèmia i les mesures que s’han aplicat han ensorrat les perspectives amb
la caiguda de gairebé un 90% de la facturació del sector, l’anul·lació d’un 80% dels concerts
previstos i la caiguda d’un 94% dels espectadors.
Les conseqüències són devastadores per la greu afectació artística directa i la destrucció del
teixit empresarial que afecta completament les programacions musicals. Res serà igual, i
caldrà una transformació de tot l’ecosistema cultural. Tal com ja ha advertit el sector a través
de l’Acadèmia Catalana de la Música i les enquestes d’ARC, assolir la reestructuració de les
empreses culturals ha de ser una prioritat per als responsables públics i privats per fer front
als mals endèmics del sector, que van des de la insuficiència d’un pressupost cultural mínim
del 2% fins a la manca de suport als músics com a treballadors de la cultura en un país amb
els peus de fang. Per aquest motiu, el reportatge central d’aquest Anuari de la Música 2020
analitza els resultats de l’any anterior –per tenir les dades exactes del punt de partida– i,
de manera excepcional, aborda la situació actual, escoltant tots els protagonistes, tant els
agents que ho pateixen a la pròpia pell com els responsables de les administracions que han
adjudicat els primers auxilis. A l’hora de radiografiar, jerarquitzar les necessitats, decidir i
prioritzar, hem fet una aposta per visibilitzar els camins d’una acció conjunta.
Som davant d’una crisi de dimensions desconegudes, de la qual no sabrem l’impacte real fins
d’aquí a uns mesos però que, de ben segur, ens afectarà durant molts anys. La música viu una
situació desesperada, amb un futur incert i sense cap possibilitat de planificar projectes i
accions. El sector ha mostrat el descontentament pels ajuts insuficients en comparació amb
altres països europeus i per la manca de complicitat de l’administració, sobretot davant la
suspensió massiva de concerts i els missatges confusos que han criminalitzat una cultura
segura que no ha causat cap brot confirmat. Amb tot, cal valorar la ràpida actuació de la
Conselleria de Cultura, que –tot i els insuficients recursos disponibles– ha activat un paquet
d’ajuts urgents per pal·liar els efectes de la crisi. Atacar la pandèmia és prioritari, però cal
donar eines a les empreses i als músics per afrontar la necessària construcció del futur.

En col·laboració amb
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Tema de portada: L’impacte de la pandèmia en la música

La pitjor
crisi de
la història
Tot i la declaració de la Cultura com a bé essencial per
part de la Generalitat de Catalunya, el sector musical
es troba immers en una situació límit que posa en perill
la seva continuïtat, i sense ajuts efectius per al rescat
per la crisi sanitària. Els músics han vist reduït el 75%
de l’activitat respecte a l’estiu anterior i no albiren cap
represa per al 2021, i la indústria del directe estima que
enguany la facturació podria caure un 87%, amb pèrdues
històriques de fins a 88 milions d’euros, a causa de
l’anul·lació del 80% dels concerts i la caiguda d’un 94%
d’espectadors motivat per les mesures restrictives de la
pandèmia. Els segells discogràfics preveuen també una
caiguda d’ingressos del 65% entre el març i el setembre
del 2020 i un 85% menys de discos venuts; les sales de
concerts han hagut de suspendre el 95% de l’activitat
amb una reducció de 40,5 milions de facturació i més de
10 milions de pèrdues directes provocades pels costos de
manteniment durant els mesos de tancament, i les escoles
de música han previst una pèrdua de 280.000 euros per
despeses estructurals. Les principals demandes sectorials
són la manca de compromís de les institucions públiques
a l’hora de prioritzar les programacions previstes per al
2020, així com la necessitat d’elaborar i posar en marxa
un marc legal i normatiu per garantir la seva activitat.

Impacte de la crisi en
la indústria del directe
Facturació 2020

-87%

88.000.000 €
Estimació pèrdues respecte al 2019

Concerts 2020

-80%

16.500

Concerts i produccions no realitzades

Espectadors 2020

-94%

12.300.000

Públic que no ha assistit a concerts
FONT: Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)
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Impacte de la crisi
en els músics

el sector reclama

Activitat 2020 (1r semestre)

-75%

Pèrdua de concerts respecte l’estiu 2019
FONT: Acadèmia Catalana de la Música

Impacte de la crisi
en el sector discogràfic

-65%
-85%
-25%
Facturació 2020

Estimació pèrdues respecte al 2019

Vendes discos físics 2020

Vendes digitals 2020

FONT: Acadèmia Catalana de la Música

“Per poder afrontar unes xifres
devastadores cal un marc
normatiu perquè la declaració de
bé essencial no sigui només un
gest de la Conselleria de Cultura”
→ Gerard Quintana
President Acadèmia Catalana de la Música

“Juguem amb l’optimisme
i l’esperança, però en el pla
econòmic estem molt fotuts.
Les institucions fan promeses
que després no compleixen”
→ Jordi Gratacòs
President ARC

“Per a la majoria de sales
els concerts no són rendibles
econòmicament; l’activitat
principal dels grans equipaments
és la sala de ball”
→ Lluís Torrents
President Asacc

IMPACTE DE LA CRISI EN
LES SALES DE CONCERTS

-95%
Activitat del sector cancel·lada

43.500.000 €
Estimació pèrdues respecte al 2019

11.600.000 €
Pèrdues directes per costos de tancament

4.350

“La prioritat és intentar que
les sales puguin obrir i fer
activitats de música en directe,
després ja analitzarem quin
panorama ens ha quedat”
→ Miquel Curanta
Director Institut Català de les Empreses Culturals

“El problema de molts músics
des de fa anys, i que la crisi
ha evidenciat, és que treballar
en negre és incompatible
amb poder rebre un subsidi”

Concerts cancel·lats

→ Guillem Arnedo

FONT: Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)

President AMJM i Unión de Músicos Profesionales
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L’impacte de la pandèmia en la música

supervivència al límit
L’Acadèmia Catalana de la Música ha reclamat un pla de rescat per fer front a la supervivència d’un sector que es troba “sense ajuts
efectius i en una situació límit que posa en perill la seva continuïtat si no s’implementen mesures i ajuts urgents”. Fins l’estiu s’havia reduït el 75% de l’activitat respecte a l’any anterior,
un 90% dels músics tenien menys de 10 concerts contractats o aparaulats per al darrer
trimestre del 2020 i un 70% no tenen cap concert previst per al 2021. Pel que fa als ajuts,
només un 15% de músics havia pogut accedir a l’atur extraordinari i només el 18% s’havia pogut acollir a la prestació pel cessament
d’activitats. Des de l’inici de la pandèmia han
estat afectats per acomiadaments o ERTOs
el 76% dels professionals del sector musical
(músics, promotores, managements, representants, empreses de serveis i autònoms),
segons dades de la Unión de Músicos.
El president de l’Acadèmia, Gerard Quintana,
ha qualificat de devastadora la crisi provocada: “El sector de la música té una mancança
estructural endèmica que portem arrossegant
de fa molt temps. Cal un marc normatiu perquè la declaració de la Cultura com a bé essencial no sigui només un gest del Govern”. A
més, ha ironitzat dient que “en aquest país es
podria dir que no tenim músics”, perquè més
del 80% d’artistes catalans no reben actualment cap tipus de subsidi.

Segons l’Acadèmia, “la disminució dràstica
de l’activitat comportarà també per als músics, creadors i intèrprets una reducció significativa dels ingressos procedents dels drets
de propietat intel·lectual i pèrdues generades per la impossibilitat de dur a terme les gires o presentacions d’espectacles i projectes
en condicions de normalitat, a més de la impossibilitat de desenvolupar carreres artístiques professionals per part dels centenars de
graduats de les escoles superiors de música”.
Segons dades de la SGAE, la previsió de descens d’ingressos per la gestió de drets d’autor
provocarà una davallada de la recaptació derivada de la comunicació pública del 46% del
pop-rock, el 59% de la simfònica i el 26% de la
música de ball en directe.
Les sales de concerts són un altre dels àmbits amb major incidència per la cancel·lació
del 95% de l’activitat anual amb més de 4.000
concerts suspesos i 1.623 treballadors afectats. L’estimació del sector és una davallada
de 40,5 milions dels ingressos previstos i 10
milions de pèrdues directes provocades pels
costos de manteniment dels locals tancats. En
el període de març a setembre s’han suspès
10.037 esdeveniments que haurien acollit 8,5
milions d’espectadors. A banda, cal tenir present el sector de l’oci nocturn, que inclou locals d’ambientació musical i que està format
per 3.600 empreses que generen 37.000 llocs
de treball i representen un 1,8% del PIB.

F: Xavier Mercadé

La música en directe ha estat un dels sectors
més afectats per l’impacte de la pandèmia en
l’àmbit cultural i econòmic del país. La suspensió generalitzada de concerts a festivals,
festes majors i sales arreu del territori ha provocat un embat que ha deixat els artistes i la
indústria musical tocats de mort. Les xifres de
facturació, concerts i espectadors dels últims
anys havien confirmat la recuperació de la
música en directe i auguraven la previsió d’un
2020 molt positiu per al sector, que segons les
previsions hauria representat un creixement
d’entre el 10 i el 15% respecte al 2019 si no hagués estat per la crisi del covid-19.
Tots els indicadors de la indústria de la música en directe apuntaven que després del bon
resultat de l’any anterior –amb un augment de
la facturació del 6% i un increment també dels
concerts (+3%) i dels espectadors (+2%)– l’expectativa era superar els 100 milions d’euros.
La sotragada de l’activitat al mes de març ha
truncat aquesta evolució. Els agents de l’Associació de Representats, Promotors i Mànagers
de Catalunya (ARC) consultats per l’Anuari de
la Música adverteixen que només s’hauran realitzat entre un 15 i 20% dels concerts i activitats contractades o previstes, sense incloure
les sales de concert. L’estimació de la pèrdua
de facturació podria ser d’un 87% (88 milions d’euros), segons les enquestes sectorials
d’ARC, una xifra calculada a partir del 80% de
concerts no realitzats (16.500) i la caiguda del
94% del públic (12,3 milions d’espectadors). A
aquestes dades cal sumar-hi el fet que, per fer
front a la reconversió i a la temporalitat de les
produccions del sector, l’any 2019 s’han hagut de retallar un 18% de les plantilles, un 23%
d’empleats fixos i un 2% de temporals.
El president d’ARC, Jordi Gratacòs, ja va avisar el juny del 2020 del perill que molts professionals hauran de tancar aquest final d’any:
“Hi ha moltes petites empreses en què abans
del 2010 eren tres, quatre o cinc persones en
plantilla i que, després de la crisi, han quedat
reduïdes a una o dues i ho tindran molt malament. Si tenien un despatxet hauran de tornar
a casa. Juguem amb l’optimisme i l’esperança
però en el pla econòmic estem molts fotuts.
Les institucions ens enganyen, fan promeses
que després no compleixen”. El 63% dels representants de zona i dels mànagers depenen
de la contractació de les entitats públiques,
que majoritàriament han aturat l’activitat.
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El president de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Lluís Torrents,
ha insistit que “els concerts no són rendibles
econòmicament perquè l’activitat principal
dels grans equipaments és la sala de ball”. Per
això, “part de la solució depèn de la gestió política més que no pas de donar ajuts extraordinaris”. Les sales de concerts són un dels punts
més febles de la cadena pel fet que la seva activitat té lloc en un espai que requereix un alt
nivell d’inversió i que està lligat a una llicència d’activitats municipals que, en cas d’aturada de l’activitat, pot desaparèixer ja que no es
concedeixen noves llicències en la majoria de
municipis del país. L’ASACC ha denunciat que
“la desaparició de les sales pot ser un fet irreversible que pot deixar el territori sense espais imprescindibles per al naixement i l’evolució de la carrera dels artistes”.
El sector discogràfic i editorial de la música
enregistrada ha calculat també l’impacte del
covid-19 amb la pèrdua del 65% dels ingressos de la facturació anual, que el 2019 va ser
de 22 milions d’euros. L’ajornament de molts
dels llançaments previstos ha provocat que
es deixin d’ingressar un 85% de les vendes de
discos físics i que hagi caigut un 25% el volum de la distribució digital. Les produccions
damnificades que ja no podran recuperar les
pèrdues afecten les novetats publicades des
del setembre del 2019, segons ha indicat l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics
i Videogràfics Catalans (APECAT). Finalment,
l’EMIPAC estima que les escoles de música de
titularitat privada hauran deixat d’ingressar
725.000 euros el 2020 i que hauran patit una
despesa de 280.000 euros derivada de costos estructurals, a més de l’afectació directa
a 300 professors i 4.800 alumnes.
El sector de la música pateix una precarietat
més greu i endèmica que altres arts escèniques com a resultat de la temporalitat, la intermitència i la discontinuïtat de l’activitat i
d’un manifest abandó legislatiu per part de les
administracions durant els últims 30 anys, segons ha denunciat l’Acadèmia de la Música,
que planteja un pla de xoc urgent. El president de la Unión de Músicos Profesionales i
de l’Associació de Músics de Jazz i Música
Moderna de Catalunya, Guillem Arnedo, ha
subratllat el “panorama desolador dels músics
a causa de la reducció dràstica de l’activitat
en un sector desregulat des de fa massa anys”.

el sector reclama
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Joan Rosselló
codirector the project

“Les sales no podrem
aguantar fins a final
d’any, perquè se’ns
tanquen les portes
per poder programar
concerts de música
amb un marc legal de
llicències alternatives”
→ carmen zapata
Gerent Associació de Sales
de Concerts de Catalunya (ASACC)

“És imprescindible
replantejar-nos
el model perquè les
sales puguin exercir
d’espais de concerts,
sense necessitat
d’explotacions
complementàries”
→ Dani castellano

Que no pari
la música!
Tan bon punt es va obrir la possibilitat de tornar a programar concerts –amb tot un seguit
de mesures higièniques i sanitàries– vam decidir apostar-hi de valent. Vam reprogramar
els concerts del Guitar BCN en streaming o
en escenaris descoberts del Grec i el Fòrum,
i vam posar en marxa el Festival de la Porta
Ferrada amb el suport decidit de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, que contrastava amb
l’actitud de la majoria d’altres consistoris. Ara
arribem a la tardor amb noves incògnites on
només ens queda confiar que aquesta pandèmia acabi –que acabarà– i seguir apostant
fermament per la música. Hem pogut reobrir
la Barts i hem presentat una nova edició del
BCN Jazz Festival. Tant de bo puguem seguir
endavant i que la situació millori ben aviat.

Gabi Rebollo
Mànager i Booker DIGGERS MUSIC

Construir des
dels fonaments

Sala Stroika (Manresa)

“Hem hagut de
cancel·lar més de 70
concerts des del març;
estem assumint una
reprogramació constant
amb l’esperança de
recuperar l’activitat
el més aviat possible”
→ Ángel lopera
Sala Zero (Tarragona)

Tot apunta que el sector de la música s’haurà de reconvertir. No obstant això, molts dels
problemes als quals ens enfrontem actualment no són únicament conseqüència de la
pandèmia derivada del covid-19, sinó de la fragilitat que arrossega la indústria musical. En
aquest sentit, la recuperació del sector s’ha
de definir des dels fonaments, mitjançant la
regulació a través de l’Estatut de l’Artista amb
la finalitat d’acabar, entre altres coses, amb la
precarietat laboral. Així mateix, és necessari
fomentar polítiques enfocades a la formació
de públics, principalment per lluitar contra la
idea que la ‘cultura és gratuïta’, que ha portat
a menystenir la labor que realitzen els professionals que integren la cadena de valor de la
nostra indústria.
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la falsa nova normalitat
Després del primer confinament, moltes empreses i artistes es van posar d’acord per tornar a l’activitat tot i que molts concerts fossin
insolvents. En aquest sentit, l’Acadèmia s’ha
mostrat preocupada pels ajuts poc efectius
i concrets per als músics i per a la cadena de
valor del sector, així com per unes restriccions
d’aforament que considera desproporcionades en comparació amb altres àmbits. L’entitat
considera que “el sector musical ha estat especialment damnificat per la seva pròpia activitat”, i reclama ajuts proporcionals i específics
amb un pla de rescat. A més, ha denunciat “el
poc compromís de la major part d’administracions públiques a l’hora de prioritzar o tirar endavant les programacions previstes”.
L’Acadèmia de la Música i l’ASACC van signar un manifest on deixaven clar que no es podia obviar la necessitat d’atendre el sector: “La
imatge de certa recuperació del món cultural que es projecta als mitjans no és la realitat
que viu la música, que es troba en una situació crítica. El sector mostra el malestar pel fet
que s’assenyalen els esdeveniments musicals
com a activitat d’alt risc”. El text reclamava un
canvi d’actitud de la majoria dels poblacions,
fora de Barcelona i la seva àrea, on es va assistir a l’anul·lació de molts contractes artístics:
“Els ajuntaments poden organitzar actuacions
a l’aire lliure durant les festes majors però, en
canvi, la majoria han optat per anul·lar-les”.
El gerent d’OA2 Produccions, Raül Orobitg,
ho lamenta: “La música en viu ha patit l’impacte generat per la por i el desconeixement
de la societat amb protocols més que rigorosos per realitzar esdeveniments culturals i garantir espais segurs i lliures”. L’altre gran problema ha estat la ‘desinformació’ de les administracions públiques: “Cada comunicat
ha anat lligat a una pluja de cancel·lacions, i
la major part de casos eren per informacions
mal interpretades”. Un altre associat d’ARC, el
director d’RGB Management, Xavi Fortuny, ha
escenificat la crisi: “La ‘llum al final del túnel’
s’ha convertit en la desaparició del túnel. Al
principi del confinament algunes veus ja vam
reclamar la declaració d’una figura assimilable a zona catastròfica per a la indústria musical i cultural. Hi ha massa fronts per a l’administració, amb una manca de recursos inqüestionable i un sector atomitzat i divers”. Segons
Fortuny, és un teixit professional artístic i de

producció difícilment identificable i mesurable, i amb poca capacitat de representació:
“No ens ha sorprès que s’aconseguissin més
de 80.000 milions d’euros en poques hores
per rescatar la banca, i en sis mesos no s’hagi
pogut destinar una quantitat en comparació
insignificant per rescatar empreses i treballadors, entenent que en el nostre sector el concepte entre empresa i treballador té una frontera tèrbola i difusa”.

sales i músics silenciats
L’experiència de la programació de Sala BCN
de l’Ajuntament de Barcelona i l’ASACC va
resultar exitosa “amb 60 actuacions a l’estiu i 20 a la tardor a l’aire lliure adaptades a
les mesures de seguretat per impulsar el sector i recuperar el pols cultural”. El seu exemple va fer preveure una extensió a altres punts
del territori, però no va tenir la mateixa sort
Sala TGN, impulsada per Zero (Tarragona), Lo
Submarino (Reus) i Red Star (Valls), que havia
de presentar un cicle de tardor amb nou concerts a l’Auditori del Camp de Mart i es va haver de cancel·lar a última hora... un cop més.
El copropietari de la sala Zero, Ángel Lopera,
ho pateix de manera directa: “La nostra situació és com a la resta de sales de Catalunya,
amb gairebé tot el personal en ERTO. Les primeres setmanes vam organitzar un micromecenatge per fer front a una part de les despeses. Estem agraïts al centenar de persones que van fer les seves aportacions, el millor
d’aquest temps nefast, però hem hagut de
cancel·lar més de 70 concerts des del març
i estem assumint una constant reprogramació amb l’esperança de recuperar l’activitat el
més aviat possible, tot i que les perspectives
són realment pessimistes”.
La gerent de l’ASACC, Carmen Zapata, també ho ha repetit en declaracions a multitud
de mitjans de comunicació: “Les sales no podrem aguantar fins a final d’any, perquè se’ns
tanquen les portes per poder programar concerts de música amb llicències alternatives”.
Igualment, altres membres de l’associació de
sales, com Dani Castellano de la sala Stroika
de Manresa, incideixen en la idea de mirar
endavant per fer front al nou escenari que es
presenta: “És imprescindible replantejar-nos
el model perquè les sales puguin exercir d’espais de concerts, sense necessitar explotacions complementàries”.

Martín Boragno
director entrelíneas entertainment

Cal buscar
alternatives
Encara no hem notat de ple la gravetat de
l’efecte econòmic. Després dels primers mesos de xoc, la gent que no havia gastat i a l’estiu va voler gaudir de la llibertat relativa. Però
la crisi econòmica lligada a l’aturada generalitzada començarà ara. No soc optimista de
cara als propers mesos... El 2021 ens trobarem
amb gent sense diners i sense feina. És fonamental que hi hagi ajuts, perquè el sector és
gran i som molts: artistes, mànagers, promotors, músics, sales, tècnics... Els músics s’han
dedicat a gravar perquè no podien fer gires i
les empreses no podem aturar-nos i haurem
de treballar per a marques com a alternativa,
tot i que no deixa de ser un pedaç. Som un col·
lectiu de supervivents i ens en sortirem però
hi hem de posar capacitat i recursos.

Xavi Fortuny
director rgb management

Surrealisme
dramàtic
No havíem aconseguit després d’anys un reconeixement, una regulació i una articulació que ens permetés enfrontar-nos a aquesta pandèmia d’una manera més sòlida, i ara
tot indica que pot canviar el panorama de les
indústries culturals, alhora que els hàbits de
consum cultural i sobretot musical. Toca reinventar espais per a la realització de concerts i
mirar de compartir els existents amb marges
insignificants per a la professionalitat, amb
una incertesa constant davant els canvis que
es puguin produir i les possibilitats per dur-los
a terme. Un aprimament de les estructures i la
precarització generalitzada és el nostre futur
si les administracions no en són conscients i
adopten mesures de suport i d’incentivació. El
2% cultural es fa dramàticament urgent.
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Martín Pérez

“Hem patit una gran
‘desinformació’ per
part de l’administració,
perquè cada nou
comunicat ha anat
lligat amb una pluja
de cancel·lacions
dels contractes”

“Trobo a faltar
aquelles abraçades
postconcert dels
infants, perquè també
era una part important
del nostre espectacle
que, de moment,
ja hem perdut”

→ Raül Orobitg

→ dàmaris gelabert

Gerent OA2 Produccions

Cantant i directora Tot Sona Records

“Entendre el fet
cultural i musical
amb la premissa del
creixement capitalista
fa que haguem passat
a valorar allò cultural
des de la quantitat i
no des de la qualitat”

“La situació actual
dels músics ha fet
que no hagin pogut
generar prou recursos
per fer gravacions
dignes que, a més,
no podran amortitzar
en un futur immediat”

→ cesk Freixas

→ Tomàs robisco

Cantautor

Tècnic i propietari
Bucbonera Studios

“Tenim molta feina,
però mal pagada.
I tal com estan
les cancel·lacions,
ara mateix he de
prioritzar la feina
remunerada per
arribar a final de mes”

“Plou sobre mullat
però no vull rebre més
peticions per abaratir
el catxet: ‘No em faràs
un preu covid?’, com
si la nostra feina no
fos igual de digna, és
una falta de respecte”

→ lluís gAVALDÀ

→ Montse castellà

Músic, cantant d’Els Pets

Cantautora

Fundador i director Concert Studio,
Festival Jardins de Pedralbes
i Festival del Mil·lenni

La cultura
ha de continuar
La incertesa de la situació unida a la inacció
per part de les autoritats governamentals i la
por que qualsevol nit podria ser l’última que
oferíem música en directe han estat les forces constants contra les quals hem hagut de
lluitar durant tot aquest any. Però, lluny de recular, vam fer un pas endavant i vam ser un
dels primers sectors a reinventar-nos i oferir
totes les garanties de seguretat. Per això vam
decidir presentar Fes Pedralbes, un projecte
que ha tingut l’acceptació total per part de la
ciutadania i que ha permès que Barcelona no
quedés òrfena de música i vida cultural. Ara
és moment d’unir-nos tots i totes per reivindicar que la cultura no pot ni s’ha d’aturar, la cultura ha de continuar.

José Luis
Zagazeta
CEO La Cupula Music

Contra les cordes
El covid-19 ha posat contra les cordes tot el
que donem per fet o tenim assumit com a
dogma. Dins l’ampli sector de la cultura, ha
atacat els més vulnerables, els que són a l’inici de la cadena de valor cultural: els creadors.
Cal cuidar-los, perquè són l’inici de la cadena
tròfica de l’ecosistema cultural que coneixem,
i sense mesures específiques ens aboquem a
una extinció cultural com la dels dinosaures.
L’administració té una responsabilitat històrica per complir amb els músics i creadors del
país que, en un moment de màxima incertesa
i havent perdut la seva font d’ingressos, han
regalat de manera altruista el seu art al poble.
Cal valor per innovar en les polítiques i ajudar
les empreses culturals per poder ser capaços
d’exportar, com fan els països veïns.
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Els músics són els grans afectats, com explica Lluís Gavaldà d’Els Pets: “Ara mateix tenim
molta feina, però mal pagada. I tal com estan
les cancel·lacions, he de prioritzar la feina remunerada per poder arribar a final de mes”. La
cantautora Montse Castellà reitera la mateixa
problemàtica per la suspensió de concerts o
ajornaments sine die: “Patim la incertesa tot i
tenir dates tancades, perquè es poden acabar
anul·lant, i això sumat a la petició d’abaratir
els catxets –‘Em faràs preu covid?’– com si la
nostra feina no fos igual de digna o si als treballadors de la cultura mos abaixessen lo preu
de les factures. És una falta de respecte unida a la desampara legal”. La darrera reflexió és
del també cantautor Cesk Freixas: “Entendre
el fet musical amb la premissa del creixement
i els valors intrínsecament capitalistes fa que
haguem passat a valorar allò cultural des de
la quantitat i no des de la qualitat. Treballem
amb el naixement d’un nou paradigma, diferenciat de l’oci i l’entreteniment. La pandèmia
ha posat de manifest la necessitat d’entendre
la relació professional des de valors molt més
humanistes, solidaris i cooperatius”.
Els tècnics també són cultura
El director de la xarxa de Cases de la Música,
Jordi Planagumà, assenyala que la situació
dels tècnics musicals és tant o més delicada
que la dels artistes: “La producció d’espectacles és l’única via d’ingressos per a un sector

de serveis que ha quedat sense activitat musical. En un sector amb molts falsos autònoms i
convenis que no tenen a veure amb l’activitat
realitzada, la crisi del covid-19 està sent devastadora i no permet accedir a ajudes”.
El portaveu del sindicat del personal tècnic de
l’espectacle (Tecnicat), Robert Ballester, alerta de la dramàtica situació: “Els tècnics han
treballat menys d’un 10% que un estiu normal,
època transcendental que permet sobreviure
a l’hivern. Vam ser exclosos dels ajuts extraordinaris a la cultura, perquè el gruix més gran
som autònoms. Els que estaven donats d’alta
al març van rebre una prestació mínima de 661
euros, però la majoria es va donar de baixa esperant la temporada d’estiu quan al febrer es
va cancel·lar el Mobile World Congress i van
caure tots els esdeveniments en cascada. Ni
aquests ni els treballadors contractats per
obra i servei tindran dret a cap ajuda”.
La Generalitat de Catalunya va atorgar un ajut
únic als treballadors de la cultura de 1.024 euros per fer front a pagaments urgents. Les peticions del Tecnicat a la Comissió de Cultura
del Parlament van permetre que al setembre
s’aprovés per unanimitat l’ampliació i continuïtat de l’ajut, i també un paquet de mesures
per a la reactivació del sector com el compromís de crear una mesa de treball multidepartamental. I a escala estatal es van adherir al
moviment #FemEvents i #AlertaVermella per
visibilitzar el sector.

Problemàtiques actuals dels tècnics de l’espectacle
58%	Condicions de contractació
14%	Formació
16%	Falta de regulació
i necessitat de conveni
5%	Activitat sindical
4%	Peculiaritats del sector
1%	Aspectes de producció
2%	Altres

FONT: Informe situación actual y problemáticas de tecnic@s del espectáculo 2018.
Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2020)

Francesc Viladiu
soci fundador Alter Sinergies

Diversificació
i territori
El 2020 ha estat, és i serà un any complicat
en tots els àmbits i sobretot en el món cultural, ja que el covid-19 ha posat de manifest la
manca d’una estructura sòlida en el sector. La
cancel·lació d’esdeveniments ha afectat de
ple empreses com la nostra, una cadena que
ha arrossegat molts músics i proveïdors que ja
abans treballaven dia a dia per tirar endavant.
Malgrat la nostra diversificació en l’àmbit cultural, continuem notant els efectes d’una aturada sense precedents. I seguim posant-hi il·
lusió, imaginació i adaptant-nos als temps
que ens han tocat viure. Reivindiquem la cultura com un bé essencial. Hem d’apostar,
però, per un model cultural repartit pel territori que faci accessible la cultura a tots i cadascun dels col·lectius que formen la societat.

Laura de Agorreta
equip de direcció Barnasants

BarnaSants,
cançó d’autor
El BarnaSants celebrava la 25a edició el 2020
amb l’objectiu de consolidar el model confederal de programació als territoris de cultura comuna, el micromecenatge de l’Amical
Barnasants i el compromís de les administracions per crear l’Ateneu de la Cançó. Més
de 200 artistes van fer públic el Manifest per
l’Ateneu. La pandèmia, l’estat d’alarma i el daltabaix social ens van aturar a mig camí. Hem
treballat per reprogramar al màxim però ens
hem trobat incoherències burocràtiques i una
Conselleria de Cultura inestable. Conscients
que l’edició del 2021 conviurà amb la pandèmia, la farem reforçant la columna vertebral
que ho fa possible any rere any: la complicitat
d’artistes, públic i treballadores de la cultura,
que han fet seu aquest projecte.
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Els estudis de gravació també han vist aturada l’activitat i les reserves d’enregistraments
per al 2020. Tot i posar en marxa un pla pilot
pioner per a aquests espais, l’enginyer de so
de Bucbonera Studios, Tomàs Robisco, avisa
de la greu conjuntura: “Hem limitat el personal a l’estudi i hem invertit en protecció però
la problemàtica real és la pèrdua de projectes per cancel·lacions i l’absència de nous encàrrecs. La situació dels músics i les companyies ha fet que no s’hagin generat recursos
per afrontar unes gravacions que, a més, no
es podran amortitzar en un futur immediat”.
Robisco no s’ha acollit a cap ajuda: “Vaig veure que em sortiria més a compte facturar la
poca feina que hi ha que no entrar en cap dinàmica de subvencions i crèdits, que s’hauran
de tornar abans o després, i que sense treballar no és factible”, i aposta per un canvi de direcció: “Haurem de lluitar per aconseguir que
la indústria acabi integrada en el sector dels
artistes, compartint conveni i estatuts. Cal fer
una fotografia de la realitat complexa com a
punt de partida per encetar les negociacions
amb l’administració”.
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Cristina Torres

Lali Pujol

Directora TEM Productions

directora vesc

Explicar
la cultura

La cultura
dels invisibles

Ens trobem amb una realitat totalment desoladora amb un present feixuc i encarant un futur
ple d’incertesa. Alhora, però, cal posar en valor
l’esforç dut a terme a l’estiu per part de tots els
agents, que ha permès que l’expressió cultural
fos possible, adaptant espais i produccions. I
també al públic, que ha respost sovint omplint
els aforaments. Si alguna cosa s’ha demostrat
és que la cultura és segura. Malauradament
cal fer un toc d’atenció a altres agents que no
han cregut que fos possible, i que van optar per
cancel·lar programacions i activitats culturals.
És del tot necessària una gestió compromesa i
responsable, que el pressupost en Cultura sigui suficient i que al capdavant de les institucions s’hi situïn responsables capaços d’entendre, atendre i explicar la cultura.

16 de març del 2020, canvi de vida laboral,
perplexitat i desconeixement del terme ‘pandèmia’, resistència econòmica i molta impotència. Som al 25% de feina i això suposa una
baixada d’ingressos del 75% al 80%, insostenible, trista i plena d’incògnites. L’afectació és
molt gran i no només en el pla econòmic sinó
també perquè és una situació angoixant. Hem
de repensar el sistema social, econòmic i polític perquè els emblemes de la cultura tornin la
dignitat a les persones. La cultura s’ha de crear, compartir, transmetre. La cultura és vital
per la salut, la tolerància, les oportunitats de
compartir... ens ajuda a desenvolupar habilitats del pensament, d’autoestima i de millora
la nostra capacitat de comunicació i relació.
La cultura és un bé essencial.

Albert Mas

Jordi Planagumà

mànager i director FM GRUP

director xarxa Cases de la Música

Unitat davant
els ajuntaments

Estigmatitzats
pel covid-19

La unió del sector ens ha de reforçar per lluitar per la situació de feblesa contractual que
tenim amb els ajuntaments. Quan un col·
lectiu com el nostre es troba en una situació
de vulneració dels seus drets, el poder legislatiu està obligat a redactar unes lleis tuïtives
a favor del que ocupa una posició de debilitat tal com passa –o hauria de passar– amb
la normativa laboral. Lluny d’aquesta idea filantròpica, la Llei de Contractes del Sector
Públic permet que cada secretari, tresorer i/o
interventor faci la seva lectura de les relacions
contractuals amb els artistes i que aquesta interpretació els sigui favorable a ells i a l’ajuntament que representen. Cal reivindicar que
la llei també tingui en compte les nostres especificitats, en lloc d’enfonsar-nos.

No en sabem la raó, però des del primer dia
de la ‘nova realitat’ se’ns ha estigmatitzat com
si fóssim el gran focus propagador del virus i
fins a data d’avui no hi ha hagut ni un sol brot
relacionat amb la música. La situació és insostenible, sobretot per la incertesa i la volatilitat
de les normes. A les Cases ens hem reinventat traient la sala al pati i això ens ha permès
fer concerts de petit format, tot i no ser sostenibles. A l’agost vam redactar un manifest que
van signar 2.933 persones del sector cultural,
que hem fet arribar a l’ICEC i al Parlament, on
demanem el rescat econòmic del sector, el
manteniment de les programacions públiques
i sobretot una comunicació institucional clara
que deixi de crear confusió i doni el missatge
inequívoc que la cultura és segura.

la unió fa la força
La Unión de Músicos Profesionales presidida
per Guillem Arnedo també ha fet sentir la seva
veu a escala estatal: “Hem realitzat una enquesta a la professió que confirma la gran disminució del 75% de la contractació del 2020 i
una expectativa no gens millor per a l’any vinent amb una nova caiguda del 60 o 70% dels
bolos”. L’entitat es queixa que l’administració
va tard i que les ajudes articulades no estan
sent efectives a escala global. Tot i el seu pes,
el sector de la música no rep ajuts de manera proporcional i hi ha un dèficit estructural:
“Cal posar el focus en com es fa la facturació
dels músics, per superar els intermediaris de
les empreses i cooperatives de gestió. El problema, ja des d’abans de la crisi, és que molts
artistes treballen en negre i això és incompatible amb rebre cap mena de subsidi”.
Segons el càlcul de la Federación de la Música
de España, les pèrdues estimades per al 2020
a escala estatal pujaran a 662 milions d’euros.
El sector dona feina a més de 300.000 professionals i té un impacte econòmic de 7.600
milions anuals, equivalent al 3,2% del PIB, segons l’Asociación de Representantes Técnicos
del Espectáculo (ARTE).
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Opinió

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

El carro davant
dels cavalls
Comencem pels orígens. Més que cap altra
art, la música la portem des del ventre de la
mare. És el tam-tam que ens connecta amb
l’origen i el futur de la vida. Per tant, ningú
pot negar la seva importància social i cultural. Dit això, els que ens hi dediquem professionalment és perquè el tam-tam ens va quedar
definitivament a l’ADN. Amb el pas dels anys
–i sobretot des que la música s’ha convertit
en ‘indústria’– ha guanyat un valor econòmic.
I això, indefectiblement, ha obligat a adaptar-nos al ‘sistema’ capitalista de valors mercantils i polítics. De cop hem assumit obligacions administratives a les quals, sense remei,
ens hem adaptat. Amb tot, la majoria de normatives dictades per les administracions no
han tingut en compte les especificitats d’un
sector ampli i polièdric, no només pel que fa a
la música, sinó de tot l’àmbit cultural.
I ara hem arribat a un moment extrem, en què
les administracions han demostrat que no tenen ADN musical i que han posat el carro davant dels cavalls. No podem tirar endavant si
no ho capgirem. I aquesta és una maniobra
que no podem fer nosaltres, perquè ho han de
fer els polítics, des d’un diputat de la UE fins
al darrer regidor passant pels governs estatals, autonòmics, provincials, comarcals i municipals. No oblidem que, per bé i per mal, els
ajuntaments són els promotors més importants de música en viu i han estat, en general,
els que més han perjudicat el teixit empresarial. I, a més, sempre caldrà tenir en compte el
sector si volem fer bé les coses.
L’abril del 2020 ARC va fer una primera enquesta sobre la previsió d’afectació a la indústria en directe, que es va fer pública com a toc

d’alerta. Vam tenir una allau de reunions amb
totes les forces polítiques, des del President
del Parlament fins als partits polítics, institucions i entitats (ACM, FCM, diputacions), i
fins i tot amb representants del govern central i la UE. Les previsions eren esfereïdores,
tal com s’ha confirmat a la segona enquesta,
ampliada a les empreses de serveis.
Tots aquests contactes van permetre fer més
de 30 trobades amb més de 60 representants
polítics de tota mena i color. Va ser una bona
experiència per a tothom, tant per als afectats
com per als representants públics. Vam constatar, però, el gran desconeixement del sector
per part dels polítics, que són els que, teòricament, ens representen legítimament davant
dels organismes que regeixen l’activitat diària i el nostre futur. Per una banda va ser positiu poder transmetre aquestes particularitats
i tothom va prendre consciència de la nostra
realitat cultural, social i, sobretot, econòmica.
Però a la vegada va ser molt decebedor constatar que els mateixos polítics del sector cultural tenen poca força davant dels seus partits, administracions o institucions. És a dir,
políticament i econòmicament la música no té
preu, és gratuïta amb caràcter general.
Davant d’una crisi tan greu, com ha passat en
altres catàstrofes històriques, el primer que
cal és afrontar la compensació de pèrdues
perquè no desaparegui la cadena de valors de
la cultura, però l’única solució a mitjà termini
serà canviar dràsticament la situació legislativa de cap a peus, començant per posar el carro i el cavall on els pertoca. Si no, no arriarem.
I, això sí, sempre amb la complicitat del que
porta el carro, que és el mateix sector.

↓
“Cal compensar les
pèrdues perquè no
desaparegui la cadena
de valors de la cultura,
però és imprescindible
canviar dràsticament
la legislació del sector
de cap a peus”
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Opinió

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

Reflexions
per a un futur postcovid
Amb la suspensió del Mobile World Congress,
abans de la declaració de l’estat d’alarma el
mes de març del 2020, el sector de la música ja començava a sentir els efectes de la situació de pandèmia global que encara persisteix, sense que hi hagi, el dia d’avui i més enllà
de les especulacions sobre possibles vacunes,
respostes clares que permetin albirar la sortida del túnel.
En el moment inicial del confinament, probablement cap dels habitants d’aquest nostre
ecosistema vital que és la música podia endevinar o preveure l’abast de la magnitud de
les conseqüències en el nostre sector. I si ho
feia se l’acusava de catastrofista. Confiàvem
que es tractaria d’una situació circumstancial de la qual sortiríem al cap d’unes quantes
setmanes. Però el pas dels dies no feia res més
que mostrar-nos la realitat amb tota cruesa.
Des de l’Acadèmia vam iniciar un treball metòdic de recopilació de dades; uns informes
que hem exposat un cop i un altre i que ens
han servit per elaborar un primer pla de xoc a
final de març, un de segon al maig i un tercer
pla de rescat i reestructuració la darrera setmana de setembre, tot recollint la dimensió
de la desfeta i llistant mesures que hem posat
de manera reiterada sobre la taula de les administracions públiques, dels organismes de
govern en tots els àmbits i de les diferents formacions polítiques amb representació parlamentària a Catalunya i a Madrid.
En les nombroses trobades i reunions que
hem mantingut, hem pogut constatar el desconeixement absolut que tenen les administracions de la realitat del nostre sector, hem

aconseguit implementar algunes línies d’ajut
encara que sempre insuficients i, sobretot,
els hem instruït en la necessitat d’abordar els
canvis estructurals que les empreses i els professionals d’aquest sector requereixen si volem preservar el valor de la música, tant des
d’una perspectiva social i transformadora,
com artística, creativa i econòmica o, senzillament, si el que volem és donar una oportunitat de desenvolupament professional i artístic al talent dels centenars de músics que
cada any surten graduats de les escoles superiors de música catalanes.
El que cal ara, preveient que no s’albiren sortides clares a la crisi i reconeixent que res tornarà a ser com abans, és que el sector de la
música faci una reflexió seriosa sobre com ha
de ser el seu futur, sobre la necessitat d’actuar de manera col·legiada, sobre l’obligació
d’entomar la responsabilitat social com a artistes, creadors o intèrprets i preguntar-nos
què aporten els nostres projectes en l’àmbit
col·lectiu, sobre la conveniència de treballar
corporativament per la preservació dels nostres drets com a treballadors i treballadores i
lluitar perquè hi hagi un reconeixement social suficient dels i les músics i del conjunt de
professionals de la música, sobre la importància de prendre consciència de quines són les
oportunitats i les amenaces que plantegen els
entorns digitals dels quals ja no podrem prescindir. A l’Acadèmia Catalana de la Música
hem encetat aquest procés que ens agradaria compartir amb tothom que d’una manera o l’altra viu, participa i estima la música i
la cultura.

↓
“Cal una reflexió
seriosa sobre com
ha de ser el futur del
sector de la música,
sobre la necessitat
d’actuar de manera
col·legiada i sobre
la conveniència
de treballar
corporativament”
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Opinió

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

Crònica d’una
mort anunciada
Després d’un any 2019 esperançador per la
tendència a l’alça moderada de l’activitat a les
sales, ens hem trobat amb l’impacte inesperat d’una pandèmia que està destruint tot el
sector de la música a passes de gegant. En el
moment d’escriure aquest article ens trobem
que fa més de 6 mesos que el 95% de les sales
estan tancades per normativa i que, a causa
del desconeixement, improvisació i falta d’interlocució de l’administració amb el sector, ni
tan sols s’equipara la nostra activitat a la dels
teatres i cinemes, que sí que poden obrir amb
limitacions d’aforament, excloent d’aquesta
manera les sales de concerts del teixit cultural
d’equipaments del territori.
Tot i que ens consta que després de la queixa del sector davant l’administració s’està treballant per corregir l’error, aquesta reparació
no serà la nostra salvació, ja que aproximadament el 80% de la nostra activitat i volum de
contractació artística té lloc a les sessions de
matinada més orientades al ball, activitat que
actualment és considerada de risc. Per tant,
seguim esperant també una resposta a les sol·
licituds d’establir un diàleg per treballar en un
pla de xoc que ens permeti sobreviure. Ara
per ara no hi ha cap previsió per poder obrir
properament en unes condicions raonables
que ens permetin com a mínim reduir les pèrdues mensuals en les quals estem instal·lats
des del mes de març.
Aquesta crisi està evidenciant que el problema de la cultura, i en especial de la música,
no és només conjuntural per motiu de la pandèmia, sinó que estem patint les deficiències
estructurals que arrosseguem des de fa dèca-

des, tant pel que fa a la normativa que regula
la nostra activitat com al tracte de les administracions, que menystenen les músiques actuals envers la lírica i la clàssica i provoquen
que la societat les percebi com quelcom prescindible que forma part de l’entreteniment i
no de la cultura.
Ens enfrontem perplexos a haver de defensar
que la feina de les sales de concerts i clubs,
que ofereixen una programació artística i musical estable de proximitat durant tot l’any, és
un actiu cultural del país, i que poder disposar
d’espais on el ball i la música actuen de nexe
que amalgama la capacitat de gaudir, de relacionar-se i d’enriquir-se socialment i culturalment és no solament una necessitat que gran
part de la població tenim en diferents moments de les nostres vides, sinó un servei que
hem d’oferir i un dret essencial de la ciutadania que s’ha de garantir.
Estem patint la situació més crítica i mai viscuda fins al moment pel sector. La desaparició de sales i clubs ja és una trista realitat provocada per la pandèmia, però sobretot per la
falta d’acció i voluntat política de l’administració, a excepció dels departaments de Cultura,
que no tenen ni pressupost ni pes efectiu als
governs. Ara per ara les autoritats no són prou
conscients que, sent un dels sectors més
afectats per la crisi, en el qual la majoria d’espais no han pogut obrir les portes encara, necessitem una atenció proporcional al nostre
grau d’afectació si no ens volem trobar amb
un empobriment i una desertització cultural
del nostre territori que malauradament pot resultar irreversible.

↓
“Estem patint
les deficiències
estructurals
que arrosseguem
des de fa dècades,
tant pel que
fa a la normativa
com al tracte de
l’administració”
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Opinió
Àlex Eslava i
Jesús ‘Joni’ Sahún

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

President i vocal de l a junta de
Produccions Associació de Fonogrames (PAF )

La disciplina
invisible

Mantenir
l’ecosistema

Ja són diverses les generacions de catalans que han tingut la sort de
viure amb cançons pròpies. La música ha sorgit de diferents racons del
país i, sense demanar permís ni esperar-ho, s’ha convertit en referència per a molta gent. Fa anys hi havia poques discogràfiques, però van
fer de la seva afició professió i sense adonar-se’n van ajudar a construir i
consolidar noves empreses culturals, sense cap més ajuda que els seus
recursos i la seva iniciativa. Després d’anys de continuïtat i d’haver treballat incansablement amb i per la música i els músics catalans, haver
publicat milers de treballs discogràfics, haver descobert els grups que
han enamorat el públic i haver superat la crisi del 2008-10, actualment
existeixen gairebé un centenar de segells.
Amb el pas del temps hem descobert que alguns gestors amb competències a Cultura del govern català no coneixen prou la seva feina i,
per tant, no saben valorar-la ni saben què fer perquè les cançons formin part de l’aire musical que es respira a Catalunya. I el pitjor és que
pensen que els artistes han aparegut per art de màgia, perquè encara
no són més que una disciplina invisible. Però només amb màgia no tindrem cançons i artistes referencials. Si la Generalitat i el Parlament de
Catalunya no apliquen mesures de protecció i promoció del repertori
català no podrem presumir de país normal ni estimar-lo, i tot el que hem
tingut i encara tenim s’esvairà; com de fet ja està passant.
Cal protegir el repertori català perquè la gent el pugui descobrir i se’l
faci seu i perquè les empreses culturals treballin en un ambient favorable que permeti que les edicions se
sentin als mitjans amb naturalitat, i
“Cal protegir el
que gràcies a la seva divulgació purepertori català
guin sonar a les plataformes digitals
perquè la gent
i es venguin a les botigues. En aquest
el pugui descobrir
tractament de la cultura –i en concret
i se’l faci seu
de la música– és admirable com ho
i perquè les
han fet i ho fan els francesos, i és tamempreses culturals
bé per envejar els anglesos; a ells no
treballin en un
els cal patir.
I per acabar, tot i que no hem rebut
ambient favorable”
tot el suport que demanàvem per
part de l’administració al sector discogràfic, sí que hem tingut la plena
col·laboració de l’ICEC. En aquest
sentit, constatem el seu esforç i no
ens queda més que agrair aquesta
dedicació tot mirant cap al futur.

Escriure un article sobre el darrer any és com voler parlar de París o
Nova York, o de Leo Messi, i intentar dir alguna cosa que encara no
s’hagi dit. És gairebé impossible no recórrer al mateix. Paraules com
‘esfondrament’, ‘cataclisme’ o ‘catàstrofe’ són les primeres que ens venen al cap. Sens dubte, el 2020 serà un any per oblidar que recordarem durant molt de temps.
Tot i que en la música enregistrada –principal activitat dels nostres
socis, juntament amb l’editorial– l’impacte del covid-19 no haurà estat tan gran com en altres àmbits gràcies al manteniment dels ingressos digitals, cal no oblidar que les vendes físiques encara suposen una
quarta part dels ingressos i que durant el confinament s’han reduït gairebé a zero. Però, a més, la música forma part d’un ecosistema i no ens
podem abstreure del perjudici que causarà als nostres artistes i socis
la baixada de concerts i actuacions de tots aquests mesos.
Més enllà dels problemes causats per la pandèmia, l’APECAT continua
lluitant per un tracte just en diferents àmbits, des de la presència de
la música catalana als mitjans públics fins a la millora de la remuneració del consum digital. També en el marc d’Actua Cultura, on la gerent
Eva Faustino representa el sector musical, just abans del confinament
el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que reclamava al govern “un pla concret i temporal per arribar al 2% en inversió cultural en
un termini de temps raonable”. És imprescindible que, un cop superada la crisi, es reprengui el camí i s’assoleixi aquest percentatge.
Si existeix la Generalitat de Catalunya –i, en el fons, l’Estat de les au“Continuem lluitant
tonomies– és perquè existeix alguper un tracte just
na cosa anomenada cultura catalaa la nostra música,
na. Per això és trist constatar com el
des de la presència
Departament de Cultura pateix soals mitjans públics
vint maltractament, tant en el pla
catalans fins
pressupostari com en el polític, amb
a la millora de
cinc consellers els darrers cinc anys,
la remuneració
un fet que no afavoreix les possibilitats de fer una feina seriosa i a llarg
del consum digital”
termini. Per això reclamem més estabilitat de cara al futur. Dit això, seria injust no reconèixer l’esforç fet
per l’ICEC per ajudar el sector a través de les diverses línies d’ajut específiques creades per superar l’impacte de la pandèmia.
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Opinió

Josep Reig
president de l’associació professional de músics de catalunya (musicat )

Perill d’extinció
Han passat més de sis mesos, no m’atreveixo a
dir si molt ràpids o molt lents, sis mesos duríssims en què hem hagut d’assimilar els efectes
d’una pandèmia que ningú havia previst. Els
primers dies l’única preocupació era no contagiar-se, però un cop superades les primeres pors ens vam començar a preocupar per
qüestions més banals, com ara els diners, els
compromisos, els plans i la feina. La feina dels
músics va ser la primera i principal preocupació de la nostra associació. Les primeres anul·
lacions, els primers dubtes per a la temporada que estava a punt de començar, el com ens
ho farem, les possibles ajudes... Van ser tres
mesos de resistència amb l’esperança que, un
cop aixecat l’estat d’alarma, podríem participar de la nova normalitat com la majoria dels
sectors. Però de seguida ens vam adonar que
no seria així i, a més, els missatges poc clarificadors de la mateixa administració no feien
res més que agreujar la situació.
A través de les federacions i organitzacions
de les quals formem part, Musicat va dedicar
els primers esforços a interlocutar amb les diverses administracions, per tal d’aconseguir
ajudes que no s’havien produït mai, com ara
l’atur extraordinari per a artistes o l’ajut a subministraments. L’altra tasca important va ser
intentar convèncer que la nostra activitat es
podia fer de manera segura, tal com el temps
ha demostrat. La gran majoria de formacions
fins i tot van adaptar el repertori per oferir espectacles diferents que s’adeqüessin a la situació. Tot i així, les anul·lacions van continuar i
cada cop se’ns va fer més difícil i incomprensible veure les terrasses dels bars plenes i les
nostres agendes buides.
Arribat aquest punt, m’adono que he estat escrivint en passat, com si inconscientment vol-

gués que aquesta situació en formés part i per
desgràcia no és així. És cert que amb el temps
les solucions han anat arribant. Reconèixer
els actes culturals com a segurs, declarar la
cultura un bé essencial o augmentar els aforaments eren algunes de les mesures que demanàvem, però han arribat massa tard i ara el
mal ja està fet. La temporada de festes majors
i activitats musicals vinculades al bon temps
ja s’ha acabat i per tant ens trobem en una situació molt pitjor i, a més, amb cap perspectiva de millora.
A l’hora de treure conclusions, podríem dir
que la cultura en general i la música en particular importen molt poc. De fet, veient el
pressupost que s’hi destina des del govern
de la Generalitat ja queda clar que no som un
sector important ni estratègic, però amb la
pandèmia ha quedat claríssim que la mateixa
societat ens atorga molt poc valor, potser perquè no ens considera un sector professional, i
aquí tenim el primer obstacle.
També s’han fet més evidents les mancances
de la regulació laboral. El nostre sector és un
desori total, ningú té clar qui i com ha de contractar. Les solucions provisionals, que hem
trobat els mateixos músics, més que provisionals són eternes i no acaben d’encaixar. La
mateixa administració té veritables problemes per poder contractar de manera correcta. Tot plegat, si no ho solucionem de manera
urgent, pot portar a la desaparició de la professió tal com l’entenem i que els professionals de la música es converteixin en una espècie en perill d’extinció. Crec que entre tots
hem de fer l’esforç perquè això no passi. Com
hem dit altres vegades, no ens podem permetre que el sector es quedi sense la seva matèria primera: els músics.

↓
“El sector és un
desori total, ningú té
clar qui i com ha de
contractar. Si no ho
solucionen urgentment,
podem arribar a la
desaparició de la
professió de músic”
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Opinió

Eva Faustino
representant de música de l a pl ataforma actua cultura 2%

Actua Cultura:
any 1
A final del 2019 el sector cultural ha assolit un
consens històric per reclamar a la Generalitat
de Catalunya un pressupost digne i en la línia
de la resta de països d’Europa. Per primera vegada representants de l’àmbit de les arts escèniques, editorials, audiovisuals, de les arts
visuals i de la música s’han unit i coordinat no
només per reivindicar un 2% del pressupost,
sinó per lluitar per un canvi de paradigma en
el tractament de la cultura.
Des del gener del 2020, Actua Cultura va concentrar la major part dels esforços a denunciar la precarietat de l’actual situació i va activar i fer progressar una taula de diàleg amb
els departaments d’Economia i Cultura amb
la intenció de concretar mesures realistes per
arribar al 2% del pressupost a curt termini. I el
9 de març es va organitzar el primer acte, Un
crit per la cultura, on centenars de persones
del sector es van concentrar a la plaça del Rei
de Barcelona per dir prou i fer sentir el seu crit
a peu de carrer. En aquell moment, pocs preveien que només dies després entraríem en
una fase de confinament de la qual encara no
ens hem refet.
Actua Cultura s’ha adaptat a la gravetat de la
situació i ha iniciat una intensa interlocució
política per exigir immediatament un pla de
rescat per la cultura, un dels principals sectors afectats per la pandèmia. Després del primer estat d’alarma i amb els nous rebrots del
virus, una resolució injusta va obligar a tancar
novament moltes activitats i espais culturals.
Aquest fet va provocar que durant el mes de
juliol es prengués la decisió de crear una nova
comissió, Actua Cultura Segura, que treballa-

va frec a frec amb el Procicat per revertir els
tancaments, amb l’objectiu de gestionar de la
millor manera possible el període de convivència amb el covid-19.
Gràcies a la interlocució amb diferents grups
polítics, al juliol vam celebrar l’aprovació per
unanimitat al Parlament de Catalunya per
obrir, de manera immediata, una taula de diàleg per acordar el calendari per arribar al 2%. I
al setembre es va assolir una reivindicació llunyana: el Govern de la Generalitat va declarar
la cultura un bé essencial, i per tant l’equiparava als tres pilars de l’estat del benestar: sanitat, educació i serveis socials. Malgrat que
només és una declaració d’intencions, s’ha
obert el camí per blindar la cultura de futurs
tancaments –que no restriccions– en l’agònica batalla contra la pandèmia i, per tant, és
una notícia positiva enmig de tanta tenebra.
Tot i que les negociacions amb l’administració
han permès un augment d’aforament a teatres i cinemes per intentar garantir la viabilitat
econòmica, el tema de les sales de concerts
segueix lluny de la solució atès que moltes tenen llicència de sales de festa o espectacles i
continuen sense poder obrir, amb conseqüències dramàtiques. Actua Cultura volia dedicar la major part del 2020 a construir un carril central per assolir el 2% del pressupost a
un o dos anys vista. El maleït coronavirus ens
ha expulsat de la via principal, ens ha obligat
a circular per carreteres secundàries, però en
cap cas ens ha fet oblidar el nostre destí: escriurem, cantarem, ballarem, posarem dedicació, talent i enginy per aconseguir plegats
que la cultura sigui ben present.

↓
“El maleït coronavirus
ens ha expulsat de la
via principal, però en
cap cas ens ha fet
oblidar el nostre destí
per reivindicar el 2%
del pressupost
per a la Cultura”
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El futur de la música

Mesures insuficients
per frenar l’hecatombe
La idea que la crisi és una oportunitat esdevé una frase buida si no van acompanyada d’una inversió real.
La Conselleria de Cultura ha llançat un Pla de Rescat per tal de protegir el teixit cultural amb la injecció
de 40 milions d’euros per intentar pal·liar i minimitzar les conseqüències econòmiques causades per la
pandèmia. L’Acadèmia Catalana de la Música ha elaborat també un pla de mesures de xoc i un pla de
recuperació estructural per garantir la reactivació del sector.
Les associacions professionals representades
al sector musical han fet pinya per primer cop
de manera unitària amb l’Acadèmia Catalana
de la Música per defensar els seus interessos i
plantejar un pla de xoc d’aplicació urgent, que
s’ha presentat acompanyat d’un paquet de
mesures previstes en un Pla de Recuperació
estructural. El sector reclama a l’administració un compromís ferm per establir manera
urgent i decidida, amb la seva participació i
interlocució, tot un seguit d’accions polítiques
i econòmiques. La iniciativa s’ha pres perquè
“es considera que la resposta a la crisi, tant de
les institucions catalanes com espanyoles, ha
estat insuficient, ha palesat un nivell de desconeixement absolut del sector i ha evidenciat els dèficits estructurals i normatius que
s’arrosseguen de fa anys”.
El punt d’inflexió ha estat la declaració de la
Cultura com a bé essencial per part del govern de la Generalitat, que a més ha posat en
marxa un Pla de Rescat amb tota una sèrie de
mesures destinades a protegir el teixit cultural i donar-li el suport necessari per tal que,
un cop finalitzada la crisi sanitària, es pugui
reemprendre l’activitat cultural el més aviat
possible. Amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques
ocasionades per la pandèmia en el sector cultural s’ha plantejat un acompanyament al sector cultural i musical amb mesures de reactivació, protecció i recuperació del sector que

6M
Acord CULTURA - CCMA

NOUs programes musicals
TV3 i la Conselleria de Cultura han formalitzat un conveni de col·laboració
amb objectiu de potenciar la producció audiovisual catalana amb una inversió de 6 milions per a la creació de nous
formats de programes culturals que ajudin a fomentar el desenvolupament dels
hàbits i el consum cultural en els canals
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. En aquest marc, el canal
33 va estrenar el 24 d’octubre el nou programa Clipping dedicat a la producció
de videoclips catalans posats en context
a través dels mateixos artistes i realitzadors, amb un tractament de caràcter periodístic”. L’espai, produït per TV3 amb
la col·laboració del Grup Enderrock, és
el primer projecte dels 34 que la CCMA
ha tirat endavant gràcies a l’aportació de
Cultura. També la Diputació de Barcelona
ha tancat un acord similar amb la Xarxa
Audiovisual de Televisions Locals per
proveir continguts musicals retribuïts.

han estat avalats amb una partida pressupostària de 40 milions d’euros. En aquest sentit,
s’han destinat ajudes per compensar les despeses estructurals durant els mesos de confinament, per compensar la reducció d’ingressos causada per la cancel·lació d’espectacles
durant l’estat d’alarma i per compensar l’impacte econòmic del covid-19.

la cultura, bé essencial
Quan al setembre va ser investida consellera
de Cultura, Àngels Ponsa va anunciar: “La cultura ha de ser una eina de cohesió social, ha
de fomentar la participació de la ciutadania
respectant l’equilibri territorial, i ha de donar
suport a l’ecosistema cultural i creatiu especialment necessitat a causa de la crisi”. El plantejament és desenvolupar un marc normatiu a
favor dels drets culturals de la ciutadania per
accedir a la cultura, que inclogui també els
drets dels treballadors.
La majoria de governs europeus ha plantejat
mesures per minimitzar la situació. Holanda
ha aportat 482 milions d’euros d’ajuts a tota la
indústria cultural; França ha destinat 220 milions a la música en viu, a més de crèdits tous
i moratòries en impostos; Itàlia ha designat
fins ara una partida de 130 milions a la cultura; l’administració britànica ha abocat 3,4 milions de lliures per rescatar el sector cultural,
i Alemanya ha ofert un fons de 50 milions per
donar liquiditat a les empreses culturals i aju-
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Pla de xoc d’aplicació urgent de
l’Acadèmia Catalana de la Música
1 Mesures per apropar-se a un cost de
tancament zero de l’activitat per aturar
l’endeutament de les empreses i els
autònoms després de 6 mesos de
tancament o d’activitat molt reduïda:
• Exempció d’impostos: Negociació amb
les administracions corresponents per
aturar els rebuts en període d’inactivitat,
dels exercicis 2020 i 2021, i devolució
dels pagats durant el tancament.
• Ajornament del deute: Negociació amb
les administracions per obtenir ajornaments excepcionals sense garanties en
deutes tributaris, fins almenys el 2022.
• Moratòria en el pagament de factures
de subministraments: Negociació amb
les companyies d’electricitat, aigua, gas
i internet per deixar d’emetre rebuts
durant el tancament de l’activitat i que
s’emetin periodificats a 3 anys un cop
es recuperi l’activitat, amb operacions
avalades per la Generalitat.
• Reducció del 50% del cost dels lloguers
i moratòria del pagament: Negociar
l’aturada del pagament dels lloguers
i començar a pagar el 50% una vegada
es recuperi l’activitat en 3 anys amb

des directes als professionals, a més de cobrir
un 75% de les facturacions anuals.
A Catalunya, el sector s’ha mostrat crític per
la manca de complicitat i pel suport insuficient a empreses promotores i gestors de sales, sobretot de part dels ajuntaments. Com
a resposta a la situació, el director de l’ICEC,
Miquel Curanta, ha anunciat un augment del
30% en el pressupost de l’Àrea de Música, a
més d’instaurar una línia de liquiditat de 10
milions d’euros vinculada a l’ICF per a projectes relacionats amb la producció, distribució,
comercialització i difusió de serveis culturals.
A més, ha disposat de manera urgent de partides extraordinàries de fins a 22 milions d’euros per ajudar la indústria cultural catalana.
També l’Ajuntament de Barcelona ha fet aportacions de 10 milions a la cultura.
El sector musical també ha criticat la confusió
provocada per algunes mesures del Procicat
que han afectat la música en directe, per bé
que la Generalitat ha intentat ser àgil en les
actuacions anticrisi i, sobretot, en la resolu-

operacions avalades per la Generalitat
de Catalunya o pels municipis i que els
mateixos governs assumeixin el cost de
l’altre 50% o que ho compensin als
arrendadors amb bonificacions fiscals.
• Pròrroga de carència sense amortització dels préstecs i hipoteques de locals:
Atès que el sector porta mig any fora
de l’activitat, l’estat actual d’amortització
de préstecs és inassolible, per la qual
cosa és necessari acordar amb el sector
bancari ampliar el termini per a la
devolució principal durant els propers
3 anys, tant dels préstecs ICO atorgats
durant la crisi com de les hipoteques
dels locals i del finançament corrent de
les empreses per inversions o circulant
amb operació avalada per la Generalitat.
• Pressió parlamentària per aconseguir
l’ampliació dels ERTOs per a empreses
del sector musical, establint un termini
extraordinari per a la implantació de les
mesures al sector fins al juny del 2021.
• Assoliment del 100% de bonificacions
de despesa social dels treballadors
en situació d’ERTO en la mesura que
l’activitat del sector segueixi suspesa.

ció de la convocatòria d’ajudes extraordinàries. Tot i això, el govern català va aprovar de
manera unilateral i precipitada una resolució
d’urgència que permetia l’obertura de les sales amb un 50% de l’aforament i, només tres
dies més tard, la va anul·lar i va prohibir explícitament el ball. Això va generar una paradoxa perquè es deixava obrir uns espais que
tenien el ball com a activitat principal, però
amb la prohibició explícita de realitzar-la. De
fet, abans del segon estat d’alarma d’octubre,
el Departament de Cultura treballava en un
acord amb el Procicat per passar la limitació
d’aforaments del 50 al 70%.
Tot i que des del juny s’havia iniciat una taula
de treball conjunta entre les associacions professionals del sector i les conselleries d’Interior i de Salut per consensuar un pla sectorial
i un procés esglaonat de reobertura, l’Acadèmia Catalana de la Música ha lamentat que en
cap moment se l’hagi tingut en compte o s’hagin pogut debatre les decisions del Govern.
En un comunicat públic, l’Acadèmia posava en

2 Ampliació de la prestació extraordinària d’atur per a artistes al juny 2021.
3 Ampliació de prestació per cessament
d’activitat per a autònoms al juny 2021.
4 Ajudes econòmiques directes a
empreses i autònoms del sector:
Subvencions destinades a cobrir les
despeses fixes durant el període sense
activitat econòmica i/o reducció
d’activitat amb una estimació mitjançant la definició d’indicadors objectius.
Els ajuts no hauran de ser contributius.
5 Prohibició de desnonaments per
impagament de lloguers: Establir un
sistema de mediació obligatori, previ
al procediment de desnonament o
contenciós, basat en la ‘clàusula rebus’,
d’acord amb la modificació substancial
de les condicions establertes en els
termes del contracte d’arrendament.
6 Desplegament normatiu de la declaració de la Cultura com a bé essencial.
7 Garantia de la interlocució del Govern
amb el sector musical: Creació d’una
taula de treball per consensuar les
mesures relacionades amb l’àmbit
de la música.

dubte la incapacitat per prioritzar els interessos col·lectius per sobre d’estratègies electoralistes: “Més enllà de les mesures sanitàries,
cal evitar greuges comparatius cap a la cultura. Mentre en altres sectors s’han produït rebrots del virus però no es plantejava en cap
moment el tancament sectorial o la prohibició explícita a exercir l’activitat, no es permet
que les activitats musicals comencin a tenir
lloc amb uns mínims de viabilitat i de manera controlada i legal, i es presenta la totalitat
dels concerts com a activitats d’alt risc. I en
aquest context proliferen festes clandestines
en locals, cases particulars, pàrquings o a la
via pública sense control sanitari”. En aquest
sentit, la Conselleria de Cultura s’ha compromès a parlar amb diputacions i ajuntaments
per contribuir a desestigmatitzar l’activitat
cultural i no cancel·lar els concerts que es puguin fer. La Diputació de Barcelona s’ha compromès també a buscar solucions per mantenir les programacions locals amb la campanya
‘Una altra Festa Major és possible’.

26

Anuari de la Música 2020

El futur de la música

plaNS de XOC I DE RESCAT
L’Acadèmia de la Música ha posat sobre la
taula un pla de xoc que reclama mesures per
aturar l’endeutament de les empreses i els autònoms davant la previsió d’un any de tancament o d’una activitat molt reduïda. Les accions passen per la demanda d’una exempció
d’impostos, l’ajornament dels deutes amb les
administracions i una moratòria amb els proveïdors, a més d’una reducció en el cost dels
lloguers. Igualment, es reivindica una ampliació dels ERTO i de les prestacions extraordinàries d’atur per als artistes o pel cessament
d’activitat dels autònoms. Finalment, el pla
apunta la necessitat d’ajuts econòmics directes per a les empreses del sector musical, el
desplegament de la normativa de la Cultura
com a bé essencial i garantir la interlocució
del sector per consensuar amb l’administració les mesures relacionades amb la música.
La Generalitat de Catalunya també ha desplegat un programa de mesures d’acompanyament al sector cultural: tot i que el pressupost del 2020 –301,8 milions (1,1% del total)–
està pràcticament exhaurit, el Departament
de Cultura l’ha reestructurat per adaptar-lo a
la nova realitat. La consellera Àngels Ponsa ha
assegurat: “Hem reconvertit el pressupost per
tenir eines necessàries per afrontar tot el que
ha caigut en el pla cultural”. A més de l’adaptació de les línies de subvenció a la situació
de crisi i de les mesures per facilitar crèdit i
liquiditat a les empreses culturals, el govern
ha treballat en la planificació de la represa i la
recuperació del sector, que inclou un pla de
públics i comunicació. El procés de retorn a
l’activitat, que tot sembla indicar que no serà
viable fins a la primavera del 2021, ha estat
analitzat també per l’Acadèmia amb les mesures estructurals d’un Pla de Recuperació, que
aborda des de l’increment al 2% del pressupost de Cultura al 2021 fins a mesures de foment de la música en directe i enregistrada,
en format físic i digital.

l’era digital d’ara i demà
Una de les prioritats a mitjà termini passa per
la protecció de la propietat intel·lectual en el
mercat digital i la implementació de l’Estatut
de l’Artista. El sector ha reclamat activament
a l’Estat espanyol la transposició urgent de la
directiva del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa sobre els drets en el mercat únic di-

el sector reclama

“Vam demanar un ICO
per cobrir-nos durant
els mesos següents
al confinament, perquè
la nostra activitat de
booking i produccions
ens havia caigut
pràcticamemt a zero”
→ MartÍn boragno
Director Entrelíneas Entertainment

“Hem multiplicat per
sis el volum de negoci
aprofitant que els
artistes emergents
han focalitzat
les accions de
màrqueting a través
de formats en línia”
→ Jordi pallarés
Executiu en cap Musiclist

gital i no ha obtingut cap mena de resposta.
Segons l’Acadèmia, “és una situació sorprenent perquè les deficiències del sistema de
retribució del mercat digital de la música fan
imprescindible i urgent l’aplicació de les normes d’equilibri i equitat de les llicències amb
les plataformes digitals per retribuir el valor
real del que aporten els creadors (músics, artistes, autors i titulars de drets).
D’altra banda, el sector també ha denunciat la paralització de la tramitació del projecte de l’Estatut de l’Artista, una eina considerada indispensable per solucionar d’una vegada
les mancances legals i estructurals causants
de la precarietat que des de fa dècades pateixen els artistes i treballadors de la cultura.
L’Acadèmia Catalana de la Música subratlla:
“Cal que es tingui en consideració el sector
musical i la seva situació d’emergència. No es
pot abandonar la tasca de regularitzar i solucionar la precarietat en què històricament es
troba el sector i que en aquest moment s’està fent molt més evident. No hi ha persones
amb noms i cognoms responsables del desastre, però tot plegat forma part d’una dinàmica
general, d’una acció política que ha ignorat,
caricaturitzat i menystingut la música i la cultura des de temps predemocràtics”.
Tant l’associació de sales com l’Acadèmia han
coincidit que “s’haurà de recórrer a fons públics per rescatar un sector en perill d’extinció
o bé deixar-lo morir definitivament”. A escala
estatal, el moviment #alertaroja ha impulsat
una mobilització sectorial per cridar l’atenció
sobre la situació de crisi, cercar solucions per
a la regulació laboral i reclamar ajudes per a
la música.

campi qui pugui

“Demano que els
ajuntaments no
suspenguin concerts
ni els derivin al 2021
i que la Generalitat
destini el 2% del
pressupost de l’any
vinent a Cultura”
→ Lali pujol
Directora Vesc

Des de les empreses les experiències han estat diverses. La directora de Vesc, Lali Pujol,
demana als ajuntaments “no suspendre les
activitats, executar els pressupostos previstos i no derivar-los a les programacions del
proper exercici, i a la Generalitat que destini el 2% del pressupost del 2021 a Cultura”.
Per la seva banda, el director d’Entrelíneas,
Martín Boragno, admet una situació dolenta
però valora aspectes positius: “Hem cancel·
lat 65 concerts. La nostra activitat principal de
booking i produccions ha estat pràcticament
zero. Durant l’estiu hem fet concerts mínims
gràcies a iniciatives com el festival Cruïlla que
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Objectius estructurals de l’Acadèmia Catalana
per a un pla de recuperació del sector musical
1 Incrementar fins al 2% el pressupost
del Departament de Cultura consolidat
de la Generalitat de Catalunya i també
del Govern espanyol per al 2021.
2 Implantar mesures de promoció i
foment de la música en directe en els
circuits i espais d’exhibició de titularitat
tant pública com privada.
3 Crear mesures de promoció i foment de
la música enregistrada per millorar la
presència als mitjans i incrementar el
rendiment econòmic de l’accés en línia
de les produccions i continguts musicals
(campanyes, formació, etc.).
4 Aplicar un IVA super reduït del 4%
al preu de les entrades de concerts,
la venda de música enregistrada, els
instruments musicals i les relacions
mercantils entre empreses del sector
i contractació d’artistes.
5 Solucionar la problemàtica vinculada
amb la contractació, cotització i
protecció dels músics:

han batallat per tirar endavant sense que hi
hagi brots. La campanya de por i paranoia a la
població ha acabat amb la caiguda de la venda
d’entrades a partir de la segona setmana de juliol”. L’afectació dels promotors catalans també ha estat a escala internacional. Segons ha
relatat Boragno, “hem hagut de suspendre la
gira de Bad Gyal al festival colombià més important del seu gènere, a més de Mèxico DF i
Monterrey. Els concerts als Estats Units fins a
nou avís seran impossibles, està tot aturat perquè no hi ha cap informació fiable”.

generositat col·LECTIVA
Segons l’informe sobre la situació i problemàtiques dels tècnics de l’espectacle, encarregat
per la Plataforma Estatal de Asociaciones de
Técnicos del Espectáculo, la meitat dels enquestats assegurava que seria beneficiós per
a les empreses i treballadors l’ús de la modalitat de fixos discontinus per a tots els freelances atesa la intermitència dels seus serveis. El

•	Modificar el RD1435/1985 que regula
la relació laboral especial d’artistes
en espectacles públics.
•	Modificar la Llei General de la
Seguretat Social.
•	Modificar el Règim Especial de
Treballadors Autònoms (ERTA).
•	Canviar el sistema de cotització i
contractació laboral perquè tingui
en compte la intermitència.
•	Cotitzar de manera progressiva
o bonificada per als autònoms.
6 Ampliar les línies de finançament
dels crèdits ICO i activar crèdits
i/o microcrèdits al 0% d’interès per
a empreses qui tinguin una particular
vulnerabilitat demostrable.
7 Transposar la Directiva 2019/790
del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa (17.04.2019) sobre drets d’autor
i drets afins en el mercat únic digital.
8 Planificar i executar mesures concretes
per millorar la monetització de l’accés
digital a música enregistrada i dotar el

79% dels professionals creu que les empreses
es beneficien de la contractació de freelances
davant la contractació d’assalariats perquè el
cost laboral els sigui menor. Tot i així, un 84%
creu que la redacció d’un manual de bones
pràctiques ajudaria a assegurar unes condicions de treball adequades dels tècnics.
Les respostes recollides per l’enquesta de la
Unión de Músicos Profesionales van en la mateixa linía de defensa d’un pla de reconstrucció que tingui en compte els problemes sectorials enquistats des de fa anys. El president
de l’entitat, Guillem Arnedo, afirma: “És el moment de construir de nou, reactivar l’activitat
perquè no caigui la indústria i tenir un entorn
professional digne que reculli la casuística
dels músics perquè no ens quedem a la intempèrie. Calen mesures concretes en l’àmbit laboral, fiscal i de seguretat social acordades
amb els ministeris de Treball i Hisenda.
Arnedo diu que el Pla Integral de la Música,
aprovat el 2016, “va ser important per pren-

sector de mecanismes d’informació
d’ús, negociacions col·lectives i/o eines
de rastreig conjuntes.
9 Crear un cens d’artistes, un cens
de treballadors de la cultura i un
cens d’empreses del sector cultural.
10 Desenvolupar el marc normatiu per
a l’Estatut de l’Artista.
11 Redactar, tramitar i desenvolupar
una Llei de Mecenatge.
12 Reduir el tipus impositiu i/o exempcions
en la quota de l’IRPF 2021 i 2022 per a
totes les empreses i professionals del
sector de la música.
13 Revisar els tractats de doble imposició
i dels impostos de retenció dels no
residents per a artistes estrangers.
14 Impulsar línies d’ajudes o crèdit per als
ajuntaments amb l’objectiu de fer front
a indemnitzacions per les cancel·lacions
que s’han executat o s’executaran.

dre consciència com a sector de la diversitat
de problemes i casuístiques, es van fer taules
que van generar diàleg i es va impulsar l’Acadèmia com a entitat vertebradora, que ha fet
molta feina durant la pandèmia, i també la
Plataforma Estatal per la Música. El Pla va ser
un punt de trobada per establir les bases però
la feina per endavant és faraònica”.
En un sector ideal hi hauria d’haver més vies
per trobar solucions: “L’objectiu passa per
identificar el final de la pandèmia? Primer eren
unes setmanes i a l’estiu tornàvem, però l’estat d’alarma ja s’ha previst fins al maig del 2021
i les festes majors són una part molt gran per
mantenir l’ecosistema”. El missatge final de
Guillem Arnedo va dirigit als músics: “Els vull
dir que és molt important associar-se, prendre
consciència de la problemàtica i treballar amb
empatia sense fer bàndols. És moment de treballar en equip, com a sector. O tirem endavant tots junts o ens diluirem i ens quedarem
pel camí. Cal la generositat de tothom”.
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Música i institucions públiques

Entrevista

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

“S’ha demostrat que
la cultura és segura”
Quines són les mesures que l’Institut Català
de les Empreses Culturals ha activat al sector de la música durant el 2020 per reduir els
efectes de la pandèmia?
Hem reformulat 22 línies de subvencions de
les 45 en què treballem. Crear les bases d’una
subvenció, aprovar-les, publicar-les, convocar-les i resoldre-les són tres mesos per a cadascuna. I en aquest temps n’hem modificat
gairebé la meitat, per diferents casuístiques,
però la majoria de casos per respondre a les
circumstàncies de la pandèmia. Això significa
flexibilitzar terminis i tipus de despesa, modificar percentatges de despesa admesa, etc.
Tot plegat perquè el no-compliment dels projectes –per exemple la no-realització d’un festival per al qual ja hi hagués una despesa feta
o la modificació del projecte d’un festival que
afectés lògicament el pressupost presentat–
no tingués incidència sobre els recursos destinats. A més, s’han incrementat les dotacions
de totes les línies; només en l’àrea de música
hem augmentat el pressupost més d’un 30%.
I també hi ha hagut partides específiques urgents per pal·liar els efectes del covid.
Sí, es va posar en marxa una línia de 8 milions
d’euros, convocada el 3 de juny, i el 30 de juliol ja se n’havien pagat 7.700.000 euros, gestionats amb rapidesa. I es va fer una segona
convocatòria el 3 de setembre amb una dotació d’1 milió d’euros.

“Per al pla de xoc
teníem demandes per
valor de 150 milions
d’euros però no
hem pogut destriar
el gra de la palla”
S’han pogut dotar adequadament les peticions que ha fet el sector davant la crisi?
Cal tenir present que des de l’inici de la crisi un dels primers decrets llei aprovats per la
Generalitat a instància nostra –va ser Cultura
qui ho va portar al Consell de Govern– va ser
la mesura de flexibilització de les subvencions. Tot i que pot semblar una nimietat, això
ens va permetre obrir la porta a fer totes les
modificacions necessàries. Poc després es va
acordar també que la suspensió o ajornament
dels festivals i esdeveniments que complissin
una sèrie de requisits –rellevància, envergadura i naturalesa internacional– poguessin ser
considerats causa de força major després de
l’estat d’alarma. Al març, vist amb perspectiva, vam pensar que s’aixecaria l’estat de l’alarma al cap de quinze dies o un mes –la cosa
semblava que havia de durar poc–, i que els
festivals que no es poguessin celebrar no po-

drien justificar-se com a causa de força major
i, per tant, haurien d’afrontar una sèrie d’indemnitzacions i problemes que ens els podrien haver fet caure.
Cultura ha computat el volum econòmic del
pla de xoc que reclama el sector?
El dia 1 d’abril ja teníem demandes per un valor de més 150 milions d’euros de tots els sectors culturals, però no hem pogut destriar el
gra de la palla. No vull dir que no sigui certa l’afectació, però quan una sala de concerts
acaba una actuació i tanca les portes entra
en un altre terreny si obre després com a discoteca. Les pèrdues generades per entrades
de sessions de discoteca o de barres de bar
no poden ser atribuïbles al Departament de
Cultura. Cal pensar que hem computat les demandes del sector amb xifres d’abans de l’estiu, quan semblava que la situació es podria
remuntar, però molta gent no ha pogut encara
reprendre l’activitat i altres s’han enfonsat, de
manera que no ho tenim actualitzat.
Quines són les dades dels llocs de treball de
la Cultura que han quedat afectats?
L’impacte laboral en el sector cultural és del
7,6% menys de persones treballant respecte
a l’any anterior, comptant els contractes temporals, segons les dades de l’Idescat. A més,
a final d’abril les empreses culturals catalanes
havien presentat 5.564 ERTOs que afectaven

50.377 treballadors, una xifra que representa
un 25% del volum global de les 169.000 persones que a Catalunya depenen de la Cultura.
Aquestes són les dades de contractació oficials, però no sabem les altres de la gent que
treballa en negre.

L’Acadèmia Catalana de la Música treballa
en la identificació i reconeixement de l’ofici
del músic. Quina és la prioritat del govern?
La Generalitat ha creat un subsidi per a professionals intermitents de la Cultura amb una
interpretació àmplia, que va de tècnics de so
a artistes visuals passant per actors i músics.
Un dels temes culturals que va abordar el president espanyol en el moment de la investidura va ser l’Estatut de l’Artista, que ha de servir per endreçar i definir el rol de cadascú, i
ens ajudarà a fer polítiques. M’agradaria pensar que, ja que parlen poc de cultura, que com
a mínim el poc que prometen ho compliran i
ho encarregaran. Tant de bo.
L’increment del 30% previst del pressupost
de Cultura per a la música del 2020 ha quedat afectat per les mesures per minimitzar
les conseqüències econòmiques ocasionades per la pandèmia?
El pressupost destinat a música ja s’havia incrementat del 2019 al 2020 un 32% –de 5,34
a 7,05 milions d’euros– una xifra que preveia
millorar les dotacions a les àrees de Música,
Desenvolupament Empresarial i Mercats.
Una de les primeres coses que vaig fer a l’arribar a l’ICEC va ser revisar què passava amb
les línies de música, perquè hi havia partides
que considerava anòmales, com per exemple
dues convocatòries a any vençut que afectaven la música en viu i el suport discogràfic.

F: Arxiu ICEC

La majoria de les suspensions i ajornaments
de concerts s’han produït de manera unilateral per part dels ajuntaments. Hi ha alguna
manera d’indemnitzar el sector?
Jurídicament sembla que no és factible pagar
indemnitzacions amb diner públic per activitats no realitzades. Dit això, crec que hi havia fórmules i informació més que suficients
per no haver de cancel·lar tots els esdeveniments. Estic segur que davant tota la voràgine
informativa que hi ha hagut sobre la pandèmia molts ajuntaments han dit ‘no me la jugo’.
És una decisió que no podem compartir, perquè si una cosa s’ha demostrat és que l’activitat cultural és segura. No hi ha hagut cap brot
acreditat que hagi sortit d’un concert o d’un
espectacle en directe.

“El govern subscriu
la demanda d’almenys
el 2% del pressupost
per a Cultura però creu
que la millora actual
no és discutible”
A més, també vaig voler redissenyar el sistema d’ajuts a les orquestres per fer-lo més
eficient i dotar-lo millor. La veritat és que enguany volíem fer dues convocatòries per a les
línies de música en viu, però la circumstància sobrevinguda del covid ens ha desaconsellat fer la convocatòria del 2020, perquè ens
calia saber com quedaria el panorama de cicles i festivals. A canvi, hem convocat la del
2019 i, en lloc de destinar-hi 800.000 euros,
hem recuperat la dotació d’1,2 milions d’euros
que havia estat retallada des del 2012. L’any
que ve, per poc normal que sigui la situació,
m’agradaria que ens poséssim al dia. Caldrà
adaptar la convocatòria per acollir els projectes que s’hagin pogut fer el 2020 i, alhora, fer unes bases noves per a la música en viu
del 2021. La línia haurà de reflectir els canvis
ja previstos com visibilitzar les sales i donar
més relleu a les programacions minoritàries,

a més d’aplicar els nous criteris anunciats per
l’ICEC sobre gènere, llengua, desenvolupament de públics, talent emergent, sostenibilitat i emprenedoria. Abans, però, caldrà veure com queda la situació del 2021 cap al futur.
Una de les demandes unànimes del sector
és el 2% del pressupost, però amb el ball de
consellers semblava que la Cultura no formava part de les prioritats pel Govern.
Crec que tant l’exconsellera Mariàngels Vilallonga com la resta de consellers nomenats o
la mateixa consellera que s’hi ha incorporat,
Àngels Ponsa, i jo mateix com a director de
l’ICEC, subscrivim la demanda del 2%, com a
mínim, perquè la Cultura necessita molts més
recursos. El Govern ho ha entès i aquest any ja
hi ha hagut un increment de recursos. El 2019
es va acabar amb 274 milions de pressupost
per a Cultura i hem començat el 2020 aprovant un pressupost que supera els 314 milions.
A més, estem pendents d’una convocatòria
extra del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional que estarà al voltant dels 30 milions
d’euros, i estem treballant per rebre més recursos abans no acabi aquest any. Per tant,
afirmo que hi ha hagut una resposta política del govern per fer front a la necessitat de
més recursos per al Departament de Cultura
i l’ICEC, tot i que les dades són les que són.
Però hi ha hagut una millora i això no és discutible. JORDI NOVELL
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Música i institucions públiques

Entrevista

Dani Granados
Director de cultura viva i assessor del comissionat de cultura - ajuntament de barcelona (icub)

“L’administració ha d’innovar
i no només gestionar”
Quines mesures heu aplicat des de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la música en
viu per lluitar en la crisi del covid?
Vam dissenyar un paquet de mesures davant
la crisi de la pandèmia del covid-19 plantejades sempre amb una doble mirada. En primer
lloc, a curt termini i per mirar de pal·liar els
efectes imminents de la crisi, vam treballar
amb l’objectiu d’establir estratègies per transferir recursos al sector concret de la música.
El cas del projecte Sala BCN, per exemple, ha
buscat habilitar un espai públic perquè les sales poguessin seguir fent l’activitat de programar concerts en un context en què es garantissin les mesures sanitàries. A més, també
s’ha disposat d’espai públic perquè els músics
de carrer poguessin fer la seva activitat, contractant controladors de sala, pintant el terra... Aquestes han estat dues mesures molt
específiques destinades a la música. Crec que
també ha estat molt significatiu apostar d’una
manera profunda per la continuïtat del festival Grec, ja que aquesta programació permetia activar o reactivar el sector després de dos
mesos de confinament i, a més, ho vam fer tenint en compte el conjunt de la cadena de valor de la música. Impulsar les sales incideix en
el mateix circuit on entren els mànagers, les
promotores, els artistes o els tècnics de so i
llum, tots imprescindibles. A més, en la mateixa línia hi ha hagut una subvenció extraordinària d’un milió d’euros.

“No som temeraris,
perquè volem
una cultura segura
i hem activat tot
el necessari per
intentar garantir-la”
També hi ha hagut aposta a llarg termini...
Sí, hem plantejat una mirada llarga que respon a la voluntat d’entendre que la crisi que
viu el sector de la cultura –i el sector de la música en concret– està fent visibles les costures del que no estava ben cosit, dels mals endèmics del sector respecte a la precarietat o
la dificultat d’accedir a espais per fer cultura, i especialment per fer música. Havíem de
donar resposta a reptes amb més recorregut
perquè quan sortim d’aquesta crisi anem cap
a un escenari diferent, que intenti establir solucions a llarg termini als mals estructurals,
com la Casa de la Música de Barcelona.
Com està pensada la Casa de la Música?
És un projecte que treballem amb el conjunt
de Cases de la Música de Catalunya i amb la
idea d’obrir un concurs públic per implementar-la aquesta tardor, abans que acabi l’any.

La nostra voluntat és que es posi en funcionament la tardor del 2021. Volem afegir noves
capes a aquests espais. És a dir, la sala Barts
funciona com a local de concerts, però com
a espai públic l’Ajuntament no hi pot implementar un perfil propi. Volem recuperar una
part de la gestió per introduir una sèrie d’elements que pensem que són imprescindibles,
com el vincle amb la música a través de processos creatius experimentals, la relació amb
projectes educatius o cercant processos d’interacció amb el teixit musical de la ciutat com
les sales de concerts o les companyies discogràfiques, i no només segells sinó també comunitats d’escolta en l’àmbit de la música...
Barcelona té un dèficit musical?
Sí, per això la Casa de la Música de Barcelona
és important que s’entengui en aquesta mirada llarga. La ciutat ja té molts equipaments
públics per a diferents arts visuals (Centre
d’Art Contemporani Fabra i Coats, Macba...
o privats amb molt de suport públic, com la
Fundació Tàpies...) i per a la dansa i les arts
escèniques (Mercat de les Flors, Teatre Lliure,
Grec..., fàbriques de creació com la Beckett)
però no disposa d’un espai de referència per
a la música, especialment per a les músiques
populars contemporànies. Per tant, reivindicar un espai públic municipal per a la música
és un element que dona resposta a algunes de
les demandes històriques del sector.

F: JUAN MIGUEL MORALES

I com es resoldrà la relació de l’Ajuntament
amb les sales privades?
Hi ha dues estratègies possibles. La primera és habilitar espais públics perquè a través de projectes com Sala BCN es pugui reprendre l’activitat. I la segona és establir un
compromís entre diverses administracions, i
aquí és important que tant la Generalitat de
Catalunya com el govern central entenguin la
debilitat i la fragilitat del sector. És necessari tenir clar que quan parlem de sales ens referim al conjunt de la cadena de valors, de la
qual les sales són un node central. No podem
deixar morir aquests espais perquè això significaria posar data de caducitat a un sector
que és imprescindible per a la cultura i el país.
Més enllà de la temporada d’estiu i tardor de
Sala BCN, quines altres línies treballeu?
El suport de l’Ajuntament és estratègic amb
una política clara de suport a les sales, sobretot espais de petit format perquè són els que
queden exclosos tant normativament com pel
que fa a recursos públics de les pràctiques habituals de l’administració local. Aquesta iniciativa ja ve de fa molt de temps i s’ha traduït en
trucades i consultes vingudes d’altres ajuntaments, des de Madrid i Sevilla fins a Sabadell
o l’Hospitalet. Crec que l’administració pública no només ha de gestionar sinó que també
ha d’innovar, i més en un context de crisi com
l’actual. Les polítiques culturals no poden servir només per pal·liar els efectes de la crisi
sinó també per crear noves estratègies i aliances com ha passat amb Sala BCN.

“Reivindicar un espai
públic municipal
per a la música
és un element que
dona resposta a una
demanda històrica”

Com us heu coordinat amb el Procicat?
Tots els processos desenvolupats amb el festival Grec i Sala BCN s’han coordinat i validat
amb el Procicat. Tinc la sensació –i és una opinió meva– que el camí es fa caminant i que hi
ha coses que s’aprenen sobre la marxa, a còpia d’assaig i error. Els projectes es demostren
que són factibles quan els fas. En el cas de la
música al carrer, per exemple, vam fer un projecte pilot de deu dies. De la vintena d’espais
de música viva que hi ha a Ciutat Vella, vam
començar fent un assaig amb la meitat per
veure si els marges de seguretat eren viables i
funcionaven a l’espai públic. Perquè una cosa
és la teoria i l’altra la pràctica. Un cop superada amb èxit la prova pilot, vam obrir el conjunt
de punts i tot el procés es va validar des del
Procicat i Protecció Civil, fruit precisament de
tots els testatges. No som temeraris, perquè
volem una cultura segura i hem activat tot el
necessari per intentar garantir-la.

Heu treballat de manera coordinada amb la
resta d’institucions?
Sí, s’han creat espais de coordinació i hem
establert reunions d’una manera habitual amb la Generalitat. Personalment, he trobat a faltar un paper més significatiu de l’Estat pel que fa a polítiques culturals per afrontar la crisi. Per això demano que tant l’INAEM
com el Ministeri de Cultura es posin les piles
per emprendre entre les diferents administracions estratègies comunes de política cultural davant l’impacte del covid-19. També penso que a la Generalitat de Catalunya, malgrat
haver tingut aquests espais de coordinació,
en alguns casos li ha faltat empenta i agilitat
per fer front a alguns reptes. I no em refereixo
precisament a la Conselleria de Cultura, sinó
al conjunt d’accions incloent-hi els protocols
de seguretat o el fet de donar a entendre que
les activitats culturals no eren segures.

Quins altres projectes impulsarà l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona?
Estem preparant un pla ambiciós sobre drets
culturals en el qual, evidentment, hi entra la
música. Històricament les polítiques públiques han recollit sobretot el dret a l’accés a
continguts culturals per part de la ciutadania
sense discriminació d’origen, gènere o classe
social. L’Ajuntament de Barcelona desenvoluparà un pla per afegir-hi el dret, per exemple, a la creació. Entenem que els professionals de la cultura o els agents culturals tenen
el dret a tenir una carrera digna, que serveix
per lluitar contra la precarietat, posar a disposició espais per a la pràctica cultural, etc. Un
altre dret fonamental són les pràctiques culturals, en al·lusió al dret de la ciutadania a fer
cultura i, per tant, a representar la seva identitat. La cultura és una praxi ordinària, en el
sentit de comuna, no només s’ha de considerar una acció professional. I això va lligat amb
l’acció comunitària que la cultura pugui generar en diversos col·lectius a través del suport
mutu o de la participació. És important veure
com moltes de les mesures que apliquem no
són sectorials però tenen un impacte molt potent en la música, perquè per nosaltres és un
dels sectors més estratègics i importants de la
ciutat pel seu impacte econòmic i perquè pot
crear espais de sociabilitat, de participació i
de trobada. JORDI NOVELL
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Joan Carles
García Cañizares

Opinió
Albert Piñeira
vicepresident segon de l a Diputació
de Girona i diputat delegat de Cultura

Estar a l’altura
de la música

El repte de la
cultura en temps
del covid-19

El 2020 és l’any que ho ha canviat tot, i si una cosa ha posat de manifest l’emergència sanitària que vivim és la capacitat dels creadors
i intèrprets musicals per arribar a la ciutadania a través dels mitjans
més inimaginables. Des del celobert i els balcons dels nostres pobles i ciutats fins a les xarxes socials globals, l’escalf de la música
ens ha acompanyat en els moments més durs, potser perquè és la
més inconfinable de les manifestacions artístiques. La música i els
que la fan han estat a l’altura de la situació, però les institucions...
hem estat a l’altura de la música? Malauradament, no hi hem estat prou. Tenim l’assignatura pendent de dotar d’un retorn econòmic
una feina artística que, a més, ara ha esdevingut una labor social.
La Diputació de Barcelona és una institució que duu històricament
la cultura en el seu ADN, i des de l’Àrea de Cultura i els diferents
organismes, xarxes i consorcis en què participa hi destina més de
100 milions d’euros, una quantitat molt superior al tan reclamat 2%
cultural. Tanmateix, el nostre repte és que la cultura amari la societat i hi aporti llibertat i esperit crític. Volem que s’estengui arreu
del territori i en tot tipus de manifestacions culturals. Cal recuperar l’activitat malmesa per la pandèmia reforçant el contacte permanent entre les institucions i els actors culturals, i potser així aconseguirem una societat més conscient del valor d’invertir en el que ens
fa menys vulnerables. Efectivament, tot ha canviat enguany. És per
això que l’Àrea de Cultura, entre altres mesures extraordinàries, ha
activat una plataforma audiovisual a través de la Xarxa Audiovisual
“Cal recuperar
Local per difondre continguts, la
‘Temporada impossible’, amb una
l’activitat malmesa
programació que inclou més d’un
reforçant el
terç de continguts de caràcter
contacte entre
musical. No només proporcionainstitucions i actors
rà un espai de difusió als artistes,
culturals, perquè
sinó que oferirà un retorn econòcal invertir en
mic real. A més, el sector musical
el que ens fa
també podrà veure’s compensat
menys vulnerables”
per les subvencions destinades als
ajuntaments per impulsar la recuperació de les programacions artístiques estables municipals el
darrer quadrimestre de l’any 2020.
Volem estar a l’altura de la música,
a l’altura de la cultura.

La cultura és un bé de primera necessitat, un dret de la ciutadania
i, ara més que mai, un motor de benestar emocional i social. Amb
aquesta convicció, la Diputació de Girona ajuda a promocionar les
activitats culturals que es duen a terme durant la complexa situació
que estem vivint. Al llarg del 2019 el Servei de Cooperació Cultural
de la Diputació de Girona va fomentar la creació, l’expressió i la manifestació artística i cultural del territori. Una de les prioritats, més
enllà d’ampliar els públics per a la cultura en general, va ser fer-la extensible als col·lectius en risc d’exclusió cultural i prioritzar-la com a
element de consum social. La Diputació de Girona té com a objectiu reequilibrar les propostes culturals, donar suport a les iniciatives que hi ha a la demarcació i cooperar amb els principals agents i
iniciatives culturals del territori. Hi va destinar 7.277.604 euros, entre equipaments estratègics, equipaments propis o amb participació indirecta, agents culturals, el Programa.cat i accions de creació
de públics per a la cultura. Pel que fa a les arts escèniques, es van
atendre de manera directa 54 festivals, amb 624.507 assistents i un
total d’1.186.953 euros concedits; es van subvencionar 27 iniciatives
de cultura popular, i es va participar en sis premis culturals. Hem iniciat el 2020 amb una idea de continuïtat, però ara, atesa la crisi derivada de la pandèmia, s’han hagut de replantejar les polítiques culturals, ja sigui per poder pal·liar els efectes de les anul·lacions de
les activitats programades, o bé per donar suport a les accions que
s’hauran d’adaptar a la nova realitat. S’ha creat i gestionat l’espai
“Tenim l’obligació
web Cultura Virtual, amb l’objecde fer arribar
tiu de promocionar activitats culla cultura arreu
turals que es duen a terme arreu
de les comarques gironines, i tami a tothom, perquè
bé s’han creat noves subvencions
no és un luxe
per a escoles municipals de músinó un element
sica, escoles municipals de danfonamental
sa i conservatoris de música, amb
per al creixement
l’objectiu de facilitar l’accés de
personal”
tots els ciutadans a la formació superior de qualitat. Des de les institucions tenim l’obligació de fer
arribar la cultura arreu i a tothom,
perquè la cultura no és un luxe,
sinó un element fonamental per al
creixement personal.

diputat president de l’Àrea de Cultura
de l a Diputació de Barcelona
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Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de l a Diputació de Lleida

Diputat delegat dels Serveis d’Assistència
al Ciutadà de l a Diputació de Tarragona

Música a Lleida:
de la Plana al Pirineu

Cultura viva
i segura

L’Institut d’Estudis Ilerdencs és l’òrgan competent de la Diputació
de Lleida en matèria cultural. Les nostres actuacions s’articulen al
voltant de tres eixos fonamentals: el suport a les entitats locals per
al desplegament de les activitats culturals, la col·laboració amb iniciatives públiques i privades i la programació pròpia. Si ens situem
en el terreny musical ens hem de referir a la subvenció d’iniciatives públiques i privades, sobretot en l’àmbit de la música clàssica,
amb l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida,
i amb un bon grapat de festivals com ara l’Espurnes Barroques, el
Festival de Música Antiga dels Pirineus o el Festival Internacional
de Música de Cervera, per exemple. Això no impedeix el suport a
altres cites com el Jazz Tardor, el Festival Internacional de Bandes
de Música de Lleida, la Trobada d’Acordionistes del Pirineu o la trobada de corals Musiquem Lleida. L’objectiu de l’IEI per als propers
anys és establir un mapa d’activitats culturals de referència i garantir-ne l’estabilitat mitjançant convenis plurianuals. Pel que fa al suport als ens locals, l’any 2020 s’ha publicat el Pla econòmic en l’àmbit
de la cultura, que dedica, partint de criteris sobretot demogràfics,
una quantitat destinada de diners a cada entitat municipal i supera
així les tradicionals subvencions. Atès l’escenari que ha dibuixat la
pandèmia causada pel covid-19, el missatge que hem llançat des de
la Diputació de Lleida és la contractació d’actuacions de tota mena.
Finalment, la contractació directa s’ha reservat a aquelles iniciatives de difícil acollida a les dues línies anteriors, ja sigui pel seu cost
“El missatge que
econòmic, pel moment en què
hem llançat és
es presenten –com ara els concontractar de tot.
certs televisats durant el llarg peEl nostre repte
ríode de confinament anomenats
és obrir al màxim
‘Sofamúsic’– o per qualsevol alel ventall de
tra raó, i serveix per omplir aquells
propostes per
buits inevitables en un territori tan
fer-les en les
extens i divers com el nostre, partint de la base que també –i sobremillors condicions”
tot– és una eina de promoció de la
música feta a la nostra demarcació. A partir d’aquí, el nostre repte és obrir al màxim el ventall de
propostes musicals i fer-les presents arreu, en les millors condicions possibles.

Als municipis de la demarcació de Tarragona, com al conjunt del
país, el covid-19 ha trastocat la programació de concerts, cicles, festivals, festes majors i altres activitats, atenent a criteris bàsics de
prevenció i de seguretat sanitària. La situació ha afectat negativament grups, intèrprets, creadors, programadors, gestors..., en definitiva a un seguit de professionals que treballen a l’entorn de la petita però important indústria cultural de les nostres comarques, centrada en bona part en l’àmbit musical. A més, també ha impedit que
tot plegat arribés al públic, destinatari final de qualsevol producció
cultural. El març del 2020, quan els efectes de la pandèmia van començar a ser visibles, la nostra institució es va abocar de ple a la recerca de solucions a la previsible crisi social i econòmica que havia
d’arribar. La cultura no n’havia de quedar al marge, ni de bon tros,
perquè és un dels eixos estratègics de la Diputació de Tarragona, i
per això hem volgut que fos un dels motors de la recuperació econòmica. Per això hem engegat mesures contundents per pal·liar els
efectes de la crisi en aquest sector. D’aleshores ençà hem refet el
pressupost per al 2020 en diferents àmbits, inclòs el cultural, per
tal de facilitar-ne la represa després d’aquesta paràlisi de tants mesos. En aquest sentit, volem subratllar la partida de 1,5 milions d’euros –300.000 euros més que l’any 2019– destinada a l’e-Catàleg, que
inclou les programacions culturals per als ajuntaments, o la creació
d’una convocatòria d’ajuts que, per primera vegada, s’ha adreçat de
manera específica a professionals
autònoms i microempreses cul“La cultura
turals, dotada amb 950.000 eués un dels eixos
ros. En definitiva, a la Diputació de
prioritaris de la
Tarragona la cultura no s’ha aturat
Diputació i hem
perquè és totalment necessària. I,
volgut que fos
al mateix temps, es tracta d’una
un dels motors
cultura segura que ha de contide la recuperació
nuar ben viva perquè sempre ha
econòmica després
adoptat els requeriments sanitaris
per a la realització de les activitats
de la pandèmia”
i programacions. En aquest sentit,
cal aprendre a conviure amb el virus amb plena responsabilitat personal, col·lectiva i institucional,
però sense deixar de banda la vida
cultural, un dels pilars bàsics de
l’estat del benestar.
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Inversió pública en el sector musical 2019

Un pressupost per
agafar embranzida
El pressupost d’inversió en música de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el 2019 el nivells de fa
dos anys, després de la retallada practicada el 2018, gràcies a un 4% d’increment que s’ha destinat a
millorar els recursos de partides minoritzades, tot i que encara no s’ha revertit en la música en viu.
L’Institut d’Estudis Baleàrics ha augmentat un 32% les aportacions al sector, a l’espera de la definitiva
implementació de l’ICIB, i al País Valencià el nou govern ha consolidat l’aposta per la música.
La inversió pública en música realitzada pel
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya ha recuperat el 2019 la reducció
aplicada del 4% en el període 2017-18. El creixement ha estat en la mateixa magnitud, i les
xifres s’han aproximat a les de l’exercici de fa
dos anys en el marc d’una evolució encarrilada a un 2020 esperançador, amb l’aprovació
de nous pressupostos menys restrictius i amb
una clara millora en la dotació cultural.
Els recursos destinats per l’ICEC a les empreses culturals s’han incrementat el 2019 només un 2%, i en particular l’Àrea de Música de
l’ICEC ha crescut un 0,4%. Cal destacar però
l’increment del 14% en la partida a les Cases
de la Música, del 13% per a les formacions
musicals estables i del 24% per als ajuts singulars. Per contra, l’ajut als festivals s’ha reduït el 2019 un pronunciat 13%; un capítol de línies directes a programació de música en viu
que s’ha retallat més de 350.000 euros en els
darrers tres anys.
Pel que fa a la Subdirecció General de Creació,
Acció Territorial i Biblioteques, la inversió ha
crescut un 15%, resultat del creixement notable en totes les partides. En aquest cas, cal subratllar l’ascens del 5% dels recursos destinats
al Programa.cat i del 14% en la despesa en producció municipal i exhibició. Les beques, per
la seva banda, han crescut un 33%, i pràcticament s’han doblat els recursos per a les activitats dels centres de creació.

Catalunya

+4%

L’augment del 4% del 2019 situa la inversió
pública en música al nivell del 2017, en un
any marcat per la pròrroga pressupostària
que ha constret les polítiques culturals.

Illes Balears

+32%

L’increment pressupostari notable del 32%
–més de 262.000 euros– ha visibilitzat
una clara aposta del Govern Balear per l’organització i producció de fires i festivals.

País Valencià

+9%

Els recursos públics destinats a la música
han crescut de nou al País Valencià (9%),
en un pressupost que integra una aposta
decidida per la Fira Trovam de Castelló.

Indústria cutural illenca
A les Illes Balears s’ha celebrat el 2019 la creació de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB),
amb la polèmica destitució del primer director, Jaume Reus, que va ser substituït per
l’actual directora i gerent, Cristina Llambias.
L’ICIB ha destinat la major part dels seus recursos al sector audiovisual, i les línies d’ajut
a la música han estat assumides per l’Institut
d’Estudis Baleàrics (IEB), dirigit pel compositor Mateu Malondra des del juliol del 2019.
En total, els recursos destinats a la música el
2019 per part de l’IEB han millorat un 32% respecte a l’any anterior, un increment provocat
sobretot pel fet d’haver doblat la inversió en la
partida destinada a l’organització i producció
de fires i festivals.
l’aposta valenciana
Les línies de suport a la música gestionades
per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) s’han
incrementat un 9% el 2019, seguint la tendència a l’alça inaugurada durant l’exercici anterior, en què ja es va produir un increment del
71%. En total s’han invertit 285.000 euros més
respecte al 2018, destinats principalment a
l’augment de la partida dedicada al sosteniment de la Federació de Societats Musicals –
incrementada en 100.000 euros– i als 120.000
euros atorgats a la necessària Fira Trovam, via
conveni amb l’entitat organitzadora Valencian
Music Association. JORDI NOVELL
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CATALUNYA
Departament de Cultura
		
		
ICEC	
Subdirecció General de Creació,
Acció Territorial i Biblioteques
TOTAL

2019

2018

%

8.969.729 €

8.793.335 €

+2%

1.425.129 €

1.234.819 €

+15%

10.394.858 € 10.028.154 € +3,7%

Illes balears
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Suport a les activitats de
projecció exterior de la música

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
		

2019

2018

%

Àrea de Música

4.807.111 € 4.785.790 € +0,4%

· 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
· Conveni amb iCat
· Altres convenis

320.000 €
40.000 €
220.000 €
360.000 €
895.000 €
804.111 €
845.000 €
498.000 €
400.000 €
400.000 €
25.000 €

320.000 €
0%
40.000 €
0%
222.792 €
-1%
320.000 € +13%
935.000 €
-4%
800.000 € +0,5%
969.998 €
-13%
403.000 € +24%
350.000 € +14%
400.000 €
0%
25.000 €
0%

Àrea de Desenvolupament Empresarial
Aportacions Reintegrables (AR)
3.469.357 € 3.319.339 € +5%
· AR genèriques
549.903 €
601.042 €
-9%
· AR distr. i explotació espectacles
467.218 €
390.231 € +20%
· AR a projectes discogràfics
0€
0€
0%
· AR a festivals i cicles
2.452.236 € 2.328.066 €
+5%
Àrea de Mercats
· Línia d’internacionalització
· Primavera Pro
· MMVV	
Àrea de Públics
· Creació de públics
· Premis
· Implementació de plans

610.000 €
100.000 €
150.000 €
360.000 €
73.002 €
19.014 €
47.250 €
6.737 €

Despeses finançament i consultories 10.259 €
TOTAL

8.969.729 €

627.551 €
-3%
117.551 €
-15%
150.000 €
0%
360.000 €
0%
45.040 € +62%
4.093 € +365%
40.947 € +15%
0 € +100%
15.615 €
8.793.335 €

-34%
+2%

Creació, Acció Territorial i Biblioteques
2019
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 €
FONT: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

2018
384.538 €
622.277 €
129.004 €
30.000 €
42.000 €
27.000 €
1.234.819 €

%
+5%
+14%
+27%
+20%
+43%
+85%
+15%

2019

2018

%

607.821 €

576.826 €

+5%

Suport a l’organització i la producció
de fires i festivals en l’àmbit de la música
2019

2018

%

465.790 €

234.941 €

+98%

TOTAL ajuts de l’àmbit de la música
2019

2018

%

1.073.611 €

811.767 €

+32%

FONT: Institut d’Estudis Baleàrics

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

2018

%

70.000 €

70.000 €

0%

Producció musical

650.000 € 600.000 €

+8%

Beques de formació

130.000 €

Producció discogràfica

130.000 €

0%

Federació Folklore

35.000 €

30.000 € +17%

Suport a corals

35.000 €

30.000 € +17%

Fundació Albéniz

25.000 €

25.000 €

0%

Fed. Societats Musicals 500.000 € 400.000 € +25%
Intercanvis societats 1.550.000 € 1.550.000 €

0%

Berklee College
of Music

30.000 €

30.000 €

0%

Federació Dolçainers
i Tabaleters

35.000 €

30.000 € +17%

Instruments de les
societats musicals

215.000 €

Fira Trovam

120.000 €

TOTAL

215.000 €

0 € 100%

3.395.000 € 3.110.000 €

FONT: Institut Valencià de Cultura

0%

+9%
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Emergència, gènere i llengua als festivals 2019

Més dones i emergents
i menys música catalana
La consciència dels programadors dels principals festivals catalans ha evolucionat favorablement en la
paritat de gènere amb la dada rècord del 44% de dones als escenaris i un optimista 32% de propostes
liderades per fèmines, a més d’un 38% d’artistes emergents, segons les dades del 2019. Per contra,
la pitjor xifra ha estat la programació d’artistes del país –amb una caiguda de 8 punts del 42 al 34%–
i sobretot una caiguda històrica de cinc punts en la presència de música en català del 24 al 19%.
consciència per igualtat
La dada més espectacular en la programació
dels 12 festivals catalans de referència és l’evolució de la presència de cantants femenines
i grup liderats per fèmines als escenaris, que
els darrers quatre anys s’ha triplicat. Les dades analitzades per l’Anuari de la Música mostren que s’ha passat de l’11% registrat el 2016 al
32% del 2019, amb una major presència, molt
superior, de projectes liderats per dones que
de formacions mixtes. A més, globalment, els
cartells amb dones i grups mixtos als festivals
també han augmentat gairebé el doble els darrers quatre anys, del 26 al 44%, gràcies sobretot al 6 punts de creixement que s’han registrat especialment el 2019.
Els resultats que lideren aquests extraordinaris resultats són fruit de la meitat del cartell del
Primavera Sound (53% d’artistes femenines)
o d’una tercera part de les programacions de
Cap Roig (33%), l’Acústica (32%) i l’Acampada
Jove (28%), que tot just fa quatre anys tancava
el rànquing. Per contra, el Cruïlla ha caigut a la
darrera posició amb només un 8% de presència femenina. La recuperació però és majoritària i també ha sumat millors resultats al Sónar
(24%), el Vida (22%) i el Canet Rock (20%). De
manera global, sumant dones i grups mixtos,
també cal destacar un any més la programació
paritària del Tradicionàrius.
Igual com en l’agricultura sostenible, el sector
musical ha repensat cultius intensius a favor

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

Artistes catalans i en català
Catalans

En català

60%
40%

42%

38%

40%

25%

23%

24%

2016

2017

2018

2019

38%

34%

38%

2017

2018

2019

34%

20%
0%

19%

Artistes emergents
100%
75%
50%
25%

22%

0%

2016
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de la presència femenina, com el Primavera
Sound 2019, per bé que ha assolit una xifra rècord contractant la majoria d’artistes a l’estranger. A més, caldrà veure si mantindrà amb
els anys la paritat i si es podrà fer un seguiment d’aquestes dones igual com passa amb
altres carreres d’homes. ¿Serà possible trobar artistes femenines amb tants discos com
Shonen Knife (19 àlbums), els australians The
Necks (16) o Guided by Voices (32), i no quedar-se en trajectòries només d’EPs i debuts
que sovint són explosions de joventut?
Defensar als festivals una programació inclusiva de gènere, ètnica i de diversitat funcional és
segurament un repte per a les noves generacions de directors artístics. El mateix que cada
any defensa el col·lectiu #Onsónlesdones,
amb la campanya Recompte 8M: “Les dones no
opinem només un dia l’any. Tenim opinió cada
dia, i sobre tot el que passa al món. Volem saber com reflecteixen els mitjans la nostra opinió”. En música això vol dir tocar, cantar, produir, programar i ser prestigiades i reconegudes,
com afirma Cristina Torres (TEM Produccions):
“El festival Músiques Sensibles ha rebut el
Premi Fest 2019 com a cicle musical amb major
diversitat i igualtat de gènere, lliurat per l’associació MIM. Des de l’organització ho vam rebre
amb emoció, perquè és un reconeixement a la
feina i compromís constant al llarg de set edicions que han fet efectiva i real la igualtat i diversitat de gènere”.
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Dones, homes i formacions mixtes a les programacions
dels principals festivals catalans de pop-rock 2019
* Xifra d’actuacions programades

Primavera 231*
Sound

Cap Roig

Acústica

24*

Acampada 29*
Jove

34*

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

53%

9%

38%

33%

4%

63%

32%

12%

56%

28%

17%

55%

Strenes

Sónar 133*

Vida

35*

Mil·lenni

50*

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

24%

7%

69%

23%

15%

62%

Canet Rock

Guitar Festival

15*

30*

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

22%

4%

74%

21%

0%

79%

Tradicionàrius

Cruïlla

56*

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

dones

mixtes

homes

20%

27%

53%

20%

7%

73%

14%

43%

43%
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19*

36*

dones

mixtes

homes

8%

6%

86%
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En la mateixa línia, el col·lectiu La Guineu Jove
de Vilanova de Bellpuig (al Pla d’Urgell) té previst engegar el 2021 un projecte exemplar anomenat Viladona, amb el lema ‘Qui sembra cultura, recull igualtat’. La idea va arrencar després de la 17a edició del Concert de l’Estelada,
com explica Maria Amorós: “La programació
només tenia un 7% de dones i un 93% d’homes, blancs i heterosexuals, i hem volgut distingir-nos amb un cartell liderat per dones”.
La regidora de Joventut, Festes, Cultura i
Igualtat, Àngels Carulla, destaca la iniciativa
com una “eina a compartir amb altres municipis. Viladona neix per fer un pas al canvi real a
les programacions d’arreu del territori”.

emergència nacIonal
Els artistes més programats als festivals catalans són estrangers i les llengües principals són
el castellà i l’anglès. De fet, aquesta tendència
s’ha incrementat el 2019 a causa de la notable
caiguda en la programació d’artistes d’arreu
dels Països Catalans del 42 al 34%, vuit punts
menys que representen un sotrac imprevist en
l’evolució registrada els darrers anys. La presència ascendent de músics catalans, valencians i balears del 38 al 42%, del 2016 al 2018, ha
quedat estroncada. En la mateixa línia, la dada
més preocupant és la caiguda lliure de la música en català als principals certàmens, que el
2019 ha suposat la pitjor xifra dels darrers quatre anys, amb només un 19% d’artistes i una recessió de 5 punts. En aquest cas, també s’ha
trencat una dinàmica estable que mantenia la
variable lingüística entre el 23 i e 25%.
Tot i que les administracions i part del públic
es mostren a favor de la programació d’artistes
catalans i en català, la majoria de festivals catalans han deixat de garantir una quota mínima
de grups nacionals, que hauran de sobreviure al
lliure mercat implacable. Un cop analitzats els
resultats dels 12 festivals referencials del 2019,
no hi ha cap cartell que hagi apostat per incrementar els artistes catalans; només es mantenen el Canet Rock, l’Acústica, el Guitar BCN i
el Sónar, mentre que tota la resta han anat a la
baixa. En el cas de la llengua, només l’Acústica ha reforçat la presència de grups i solistes
en català (88%). La gran majoria de festivals
han aportat xifres impensables fins ara per sota
del 19% de la mitjana: Vida (12%), Guitar BCN
(10%), Cruïlla (8%), Cap Roig (8%), Sónar (1%),
Primavera Sound (0,4%) i Mil·lenni (0%).

el sector diu

“La programació
només tenia un 7%
de dones i un 93%
d’homes, blancs i
heterosexuals, i vam
pensar de distingirnos amb una cartellera
liderada per dones”
→ maria amorós
La Guineu Jove - Projecte Viladona
de Vilanova de Bellpuig

“Hem rebut el Premi
Fest 2019 per part
del MIM com a festival
amb més diversitat
i igualtat de gènere,
en reconeixement al
compromís de fer-les
efectives i reals”
→ cristina torres
Festival Músiques Sensibles
- TEM Produccions

“Les dones no opinem
només un dia l’any;
tenim opinió cada dia,
i sobre tot el que
passa al món.
Volem saber com
reflecteixen els mitjans
la nostra opinió”
→ #onsónlesdones
Recompte #8M

És una situació inversemblant, ja que la gran
majoria dels promotors ha rebut subvencions
públiques i l’oferta de produccions en català
ha assolit aquest any un increment històric de
l’11%. Aquestes dades tan negatives poden ser
una demostració palpable que sense el lideratge dels festivals es menysté una escena pròpia
dels territoris de parla catalana. El Canet Rock
(86% en català), l’Acústica (88%), l’Acampada
Jove (66%) i l’Strenes (57%) són els certàmens
més compromesos. A l’altra banda, tot i la presència testimonial de grups catalans al Sónar
(23%), el Primavera Sound (8%) o el Mil·lenni,
és evident que la llengua catalana minoritzada
als cartells és una assignatura pendent quan
la programació no supera un injustificable 1%.
Davant aquesta realitat musical i lingüística,
la Plataforma per la Llengua ha llançat per segon any la campanya ‘Les xifres canten’ per
demanar una discriminació positiva en les
ajudes. Segons la responsable de la iniciativa, Gemma Ponsa, “com a conseqüència directa de la campanya, la Generalitat haurà de
reforçar el criteri a favor d’una programació
mínima en llengua catalana per rebre subvencions”. En aquest sentit, l’ICEC ja ha presentat
un pla d’acció que confirma aquesta millora,
de manera que la majoria de línies de suport
a les empreses culturals inclouran de requisit
o com a criteri de valoració la presència del
català. Ponsa hi afegeix: “L’objectiu és incrementar el suport a projectes creats en català o
que utilitzin la llengua com una manera de superar la limitació física del mercat per als productes culturals en català”.
Mentre s’estudia la implantació d’una proposta perquè el català i l’occità siguin un requisit
per a la concessió de subvencions relacionada amb música, la Plataforma per la Llengua
ha denunciat que només hi ha hagut canvis
mínims en els ajuts atorgats entre el 2017 i el
2020. En les subvencions a empreses editorials s’ha valorat amb 5 punts sobre 46 la incidència lingüística de la comercialització en
l’àmbit català, i en les subvencions a programacions s’ha valorat amb 15 punts les subvencions en funció del percentatge de formacions que utilitzin la llengua catalana i 15 punts
més segons la quantitat d’actuacions en català. La resta es mantenen igual, només les subvencions a discogràfiques veuen gratificada
aquesta aposta amb 10 punts de 75 per a les
composicions en català.
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Artistes catalans i en català a les programacions
dels principals festivals catalans de pop-rock 2019
* Xifra d’actuacions programades

Canet Rock

Acústica

15*

Acampada Jove

34*

29*

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%

35*

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

100% / 86%

0%

94% / 88%

6%

86% / 66%

14%

85% / 57%

15%

Tradicionàrius

Guitar BCN

56*

Cruïlla

30*

Vida

36*

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

50*

0%

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

PPCC / en català

no catalans

69% / 57%

31%

33% / 10%

67%

33% / 8%

67%

32% / 12%

68%

Primavera Sound

231*

Sónar

Cap Roig

133*

Mil·lenni

24*

19*

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

23% / 1%

77%

16% / 8%

84%

16% / 0%

84%

7,6% / 0,4%

92%
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La Plataforma per la Llengua considera que
totes les subvencions del Departament de
Cultura haurien d’incorporar una quota mínima del 50% de música en català com a requisit indispensable per beneficiar-se d’una subvenció. A més, el cofundador del segell Ficta
Edicions, Martí Ferrer, defensa el mateix criteri en les ajudes a obres instrumentals: “Cal
que el repertori nacional s’integri de manera desacomplexada als plans d’estudis dels
estudiants a través d’acurades edicions. Els
programadors i els mitjans audiovisuals han
d’apostar per la música catalana i els nostres
músics, perquè són el nostre patrimoni i orgull. El cànon català només es definirà per sedimentació d’una programació continuada, i
només es podrà consolidar si és present a les
programacions i s’assoleix la internacionalització de les millors obres”.

el sector diu

“L’objectiu és
incrementar el suport
als projectes culturals
creats en català o
que utilitzin la llengua,
com una manera
de superar la limitació
física del mercat”
→ gemma ponsa
Plataforma per la Llengua

rejovenir-se o morir
El darrer capítol de l’anàlisi dels festivals catalans, que aborda la programació d’artistes emergents, ha indicat una evolució positiva amb un augment de 4 punts del 34% del
2018 al 38% del 2019, de manera que recupera
el volum registrat el 2017. Els dos primers llocs
del rànquing elaborat per l’Anuari de la Música
situen de nou amb un major percentatge d’artistes novells –amb menys de dos discos publicats– els cartells del Primavera Sound (48%) i
el Sónar (44%). El festival de música avançada
ha reduït el cartell d’emergents i com a conseqüència ha perdut el lideratge a favor d’un
Primavera que ha augmentat el cartell oficial de 185 concerts del 2018 a 231 del 2019, erigint-se també en festival català capdavanter
de les propostes liderades per dones per primer cop en la història d’un gran festival.
La meitat d’esdeveniments han fet una aposta a favor d’artistes emergents, de manera que
se situen en aquesta tessitura el Vida (40%), el
Tradicionàrius (39%), l’Acústica (38%) i l’Strenes (37%), que milloren entre 3 i 4 punts els resultats apostant pel risc de l’emergència. Per
contra, l’actitud més conservadora dels noms
consolidats s’ha implantat al Guitar BCN (80%)
i el Cruïlla (80%) i sembla que ja forma part de
l’ADN de la programació del Canet Rock (87%),
el Mil·lenni (90%) i el Cap Roig (92%).
No obstant això, el 2019 s’ha observat com
la direcció artística de molts festivals ha estat atenta a les novetats que sorgien de sa-

“El nostre gust
és molt eclèctic.
En realitat hi ha
una manca d’espais
que acullin i sàpiguen
llegir les noves
propostes de les
músiques urbanes”
→ ikram bouloum
Rapera i programadora a la sala Vol

“En el món de la
‘clàssica’ les xifres i
percentatges són més
escandalosos que en
la música ‘moderna’:
cal girar la mirada
cap al talent de casa
i el repertori nacional”
→ Martí ferrer
Cofundador de Ficta Edicions

les i clubs. Més enllà de caps de cartell com
Rosalia o Bad Gyal, la música emergent s’ha
cuinat en espais com El Pumarejo a l’Hospitalet de Llobregat o la sala Vol del Poble Nou a
Barcelona, gestionada per L’Afluent –d’on va
sorgir el ‘rei del Bogatell’ Cecilio G–, a més de
l’escena urbana vallesana amb Damed Squad
i altres noms programats al Sónar 2019 com
el traper Lil Moss o el beatmaker Enry-K. El
Primavera Sound també s’ha fixat en emergents que han actuat a l’Apolo de Barcelona,
com ara els duets Cupcake o Retirada!
D’acord amb l’enquesta 2019 de la Federació
Internacional de la Indústria Fonogràfica,
el periodista Stuart Dredge destaca que “el
hip-hop i l’r’n’b són els gèneres dominants
de l’era streaming”, tot i que amb una perspectiva global el pop encara és al top 10 del
rànquing seguit de rock, oldies, rap, electrònica, indie, k-pop (música popular coreana),
r’n’b i clàssica. Tot i això, les músiques urbanes han trencat esquemes amb un augment
del 81% de produccions a l’escena catalana el 2019. La gestora i DJ barcelonina Ikram
Bouloum anota que “la música urbana no només és reggaeton i trap sinó un nou llenguatge i forma d’expressió de proximitat en un espai polifònic”. A Barcelona ja hi ha molts espais que acullen les noves propostes, com
(Abundance), Voodoo Club, Nalgas –on conflueixen disciplines com art, música, ball i
cultura–, MisDigest –pont entre el Regne
Unit i Catalunya–, Iberian Juke, Dublab,
Discos Paradiso o la sala Vol. En aquest sentit, els festivals hauran de combregar amb els
nous formats per trencar motlles estilístics a
l’hora de repensar-se.
El responsable de Ficta Edicions igualment
deixa clar que els obstacles per atendre el talent jove no són únics de les músiques populars i demana un canvi de rumb: “En el món de
la ‘clàssica’ les xifres i percentatges d’intèrprets, compositors i compositores catalanes
són encara més escandalosos que en la música ‘moderna’. Els festivals tenen un gran dèficit en la programació d’intèrprets i compositors catalans. De la crisi en sortirem millor si
es gira la mirada cap al talent de casa, el que
formem amb els diners de tots; el que s’ha pagat amb estudis de postgrau a fora, abocat a
emigrar per desenvolupar una carrera artística, o el que s’ha quedat aquí i ha fet el que ha
pogut”. helena M. alegret
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Artistes consolidats i emergents a les programacions
dels principals festivals catalans de pop-rock 2019
* Xifra d’actuacions programades

Primavera Sound

231*

Sónar

Vida

133*

Tradicionàrius

50*

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

emergents

consolidats

48%

52%

Acústica

emergents

consolidats

emergents

consolidats

44%

56%

40%

60%

Strenes

34*

Acampada Jove

35*

29*

emergents

consolidats

39%

61%

Guitar BCN

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

56*

30*

emergents

consolidats

emergents

consolidats

emergents

consolidats

emergents

consolidats

38%

62%

37%

63%

27%

73%

20%

80%

Cruïlla

Canet Rock 15*

36*

Mil·lenni

Cap Roig

19*

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

0%

0%
emergents

consolidats

17%

83%
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0%

24*

0%

emergents

consolidats

emergents

consolidats

emergents

consolidats

13%

87%

10%

90%

8%

92%
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Es manté el públic
i puja l’audiència
El 2019 ha estat un any en què el sector musical s’ha mantingut estable amb un 46% de catalans
que han anat a concerts, la mateixa xifra que l’any anterior. La tendència ha afavorit el consum de
festivals i macrofestivals, un model que ha trobat la fórmula per atreure 1,2 milions d’assistents
joves i adults. El preu de les entrades s’ha situat com el primer argument per decidir si anar a un
directe. Per contra, segueix imparable l’escolta de música amb un augment de 5 punts fins al 83%
gràcies sobretot a les plataformes digitals, on el català només ha crescut de manera moderada.
El consum de música en directe s’ha mantingut estable el 2019, ja que el nombre d’assistents a concerts s’ha situat en el 45,7%, una
xifra que iguala la del 2018 (46%), segons les
dades de l’Enquesta de Participació Cultural
elaborada per la Generalitat. Tanmateix, la situació causada per la pandèmia vaticina una
catàstrofe sense precedents en el sector, que
fins al 2019 havia aconseguit any rere any recuperar-se de les fatídiques conseqüències
que va tenir l’anterior crisi econòmica, quan
el nombre d’assistents no va superar el 30% el
2009. Pot marcar el 2019 una fita difícil de superar en el futur?
La dada apunta un canvi de tendència ja que
l’estabilitat en la xifra d’espectadors a concerts –prop de 3 milions de catalans, amb un
petit augment de l’1,1%, en relació a la població major de 14 anys (Idescat)– contrasta amb
un creixement important dels assistents a festivals (19% de catalans) i macrofestivals (7%),
que han aprofitat l’oferta del cartell i el caràctet social que ofereixen grans esdeveniments.
A més, coincideix el preu de l’entrada s’ha situat de nou en primer lloc (45%), amb un ascens de 3 punts, entre els motius que impedeixen anar a concerts. La quantitat d’aquest
públic que el 2019 ha triat un festival representa el 42% de la població, similar a la xifra
del 2017 però 7 punts més que el 2018, amb 1,2
milions d’espectadors (+16%). I, d’aquests, un
37% ha preferit un macrofestival (Primavera

addictes a la música
A Catalunya podríem dir que hi ha
almenys dos tipus d’addictes a la
música. El primer és un adolescent
d’entre 14 i 19 anys que escolta música cada dia (96%), li agraden més els
festivals que els concerts i viu entre
Youtube i les xarxes socials, on escolta músiques urbanes i hip-hop. A l’altre extrem hi ha el sibarita, principalment un home en la trentena, addicte
al pop-rock i als macrofestivals, que
voldria tenir més temps per escoltar
vinils. A la franja extrema de la megalomania hi ha encara un 2,8% dels
catalans que escolta música més de
vuit hores al dia.

Sound, Sónar...), que s’ha mantingut a l’alça
entre les preferències dels homes d’entre 20 i
34 anys, amb mig milió d’assistents nacionals
(+13% respecte al 2018).
Es pot afirmar que els festivals han recuperat
un major interès entre el públic català. De fet,
un 19% de la població s’ha decidit per un concert si se celebra en el marc d’un festival on toquen altres artistes. El perfil majoritari de festivalers són homes de 14 a 24 anys, mentre que
l’estereotip del públic que ha anat a concerts
són dones de 14 a 34 anys. Els catalans han assistit a 5 bolos de mitjana el 2019 –amb major
incidència en la franja 20-24 anys–, i a 2 festivals anuals –sobretot de 25 a 34 anys–, tenint
en compte el major poder adquisitiu.
Es pot deduir que el sector ha entès que programar concerts de proximitat dona bon resultat, a jutjar pel 41% dels assistents que ho
valora com a factor decisiu, amb un augment
de 10 punts percentuals respecte al 2018. Per
bé que el públic destaca per sobre de tot veure un artista consagrat que li agrada (79%),
l’estudi indica que ha pujat notablement l’interès per descobrir artistes emergents (del 21
al 28%), sobretot entre els adults. Continua
tenint un gran relleu el 45% de catalans que
decideix per recomanació o invitació d’amics,
familiars o parella, mentre que els recitals íntims també guanyen públic exclusiu, ja que
per al 15% dels enquestats aquest és el motiu
principal per anar a un concert.
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Escolta de música 2019
Ha escoltat música,
encara que sigui un moment

83%
78% (2018)

Evolució de
l’escolta de música
100%
90%

91,9 93,5

temps que dedica al dia
a escoltar música

87,1 88,4

80%

71

70%

77,2

77,7

78

82,8

60%

Menys d’1 hora
D’1 a 2 hores
De 2 a 4 hores
De 4 a 8 hores
Més de 8 hores

43,8%
30,5%
15,3%
7,1%
2,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Assistència a concerts i festivals 2019
Ha anat a algun concert
en els últims 12 mesos

46%

Evolució de l’assistència
a concerts

40%
30%
20%

Del total de catalans que han anat a concerts
el 2019, la població de 14 a 34 anys se situa en
una mitjana del 60%, a partir de 35 a 54 anys
baixa al 50% i en majors de 54 anys és del 31%.
La mitjana d’assistència entre els catalans ha
estat de 4,6 concerts a l’any.

10%

19%
16,7% (2018)

Del públic de festivals, els joves de 14 a 34 anys
representen un 54%, els adults de 35 i 54 anys
són el 39%, i cau al 30% els majors de 54 anys.
Del total d’espectadors de concerts, un 41,6%
a anat a festivals, respecte al 36% del 2018. La
mitjana han estat 2,2 festivals a l’any.

Ha anat a algun macrofestival
en els últims 12 mesos

7%

6,4% (2018)

Del total d’espectadors de festivals un 37,2% ha
anat a macrofestivals, respecte al 38% del 2018.

Ha anat a concerts
amb infants

59%
50,2% (2018)

47,8

50%

46% (2018)

Ha anat a algun festival
en els últims 12 mesos

en quin suport
escolta música

33,8
31,1 33,8 29,8

39,2

40,3

46 45,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Youtube
Streaming gratis
Altres
Descàrrega gratis
Streaming subs.
Vinil
Compra digital
NS/NC	

53,2%
32,2%
23,1%
19,2%
16,5%
10%
5,3%
1,5%

com descobreix
artistes o estils
elements que influeixen
a l’hora d’assistir a un concert

Veure un artista consagrat
Recomanat per amics o parella
A prop del lloc de residència
Veure artista emergent o música nova
Veure un artista en un festival
Que sigui un concert íntim
Recomanat a xarxes o crítica musical
Algun tipus d’oferta
Altres motius
NS/NC	

79,2%
45,1%
41,1%
28,3%
18,6%
15,2%
14,9%
14,5%
5,8%
1,2%

Motius que impedeixen assistir a concerts

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

45,2%
40,4%
23,5%
13,2%
9,1%
8,2%
6,4%
5,8%
2,1%

Ràdio
58,7%
Recomanacions 47,6%
Youtube
40,1%
Televisió
26,3%
Xarxes socials
24,0%
Plat. streaming
23,6%
Concerts-festivals 12,4%
Blogs-internet
8,6%
Diaris-revistes
6,9%
No ho fa
6,2%
Preferència
espai de concerts

Aire lliure
62,8%
Auditori-teatre
51%
Sala de concerts 46,1%
Estadi-pavelló
30,8%
Bar musical
21,3%
Centre cívic
12,6%
Altres espais
1,5%

nota metodològica: L’Enquesta 2019 sobre
Participació Cultural de Catalunya s’ha fet a partir
d’una mostra de 4.079 individus de l’univers de la
població resident a Catalunya major de 14 anys.
El mostratge ha estat aleatori estratificat, per sexe
i edat, en vuit àmbits territorials, del 10 de setembre
al 21 de novembre del 2019. Error mostral global:

FONT: Enquesta de Participació Cultural de la Generalitat de Catalunya 2019

±1,53%, amb un interval de confiança del 95,5%.
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familiars a l’aire lliure
Una altra dada gens menyspreable ha estat
l’increment substancial de les famílies que
han anat als concerts amb infants. La xifra ha
passat del 35% del 2017 al 51,2% del 2018, i finalment ha arribat al 59,1% del 2019, una evolució que ha afavorit la proliferació de festivals de caràcter familiar. Malgrat tot, encara
hi ha alguns esculls que el sector ha de superar si vol incrementar públics. Aquest cop el
primer és el preu, tal com ja hem subratllat,
que s’anota com el principal fre per al 45% de
catalans, sobretot entre dones i joves de 20 a
24 anys, juntament amb la manca de temps
(40%), el principal obstacle per als homes entre els 35 i 54 anys. El 13% dels joves catalans
diu que la manca d’oferta pròxima i de qualitat també és motiu per fer-se enrere d’anar a
un concert.
Els melòmans es debaten, com sempre, entre
els concerts a l’aire lliure i els grans recintes
ben sonoritzats. Un majoritari 63%, especialment els joves de 14 a 19 anys, prefereix espais oberts, mentre que el 51% tria preferentment teatres i auditoris, sobretot a partir dels
35 anys. Per darrere queden les sales amb un
46% (ideals per a la franja de 20-24 anys) i els
estadis o pavellons amb el 31% (15-25 anys).
Els bars musicals, que han estat un punt neuràlgic per a col·lectius concrets, i les discoteques queden de nou per sota (21%), però recuperen cert interès del públic de 20 a 24 anys. I
per darrere encara hi ha centres cívics, cases
de cultura i ateneus (13%), escollits per un espectador més adult. L’estil dominant ha continuat sent el pop-rock, mentre que la llengua
ja no cohibeix a l’hora d’acudir a una cita musical i, per aquest motiu, el català en surt reforçat per sota del castellà però superant l’anglès en 15 punts.
La música al mòbil
Els catalans que escolten música han augmentat el 2019 amb un repunt del 78 al 83%,
5 punts més que l’any anterior (78%) i 6 punts
més que el 2017 (77%), amb un grup majoritari de melòmans entre 14 i 24 anys. Els oients
han seguit fidels al fil musical, amb un 56%
que afirma que ha escoltat música més d’una
hora al dia. En concret, el 31% ho fa entre 1 i 2
hores, el 15% entre 2 i 4 hores –la franja que
més ha pujat– i el 7% està enganxat a l’aparell
de 4 i 8 hores. De fet, el 32% considera que es-

catalans a concerts

+1%

El nombre de catalans que assisteix
a concerts s’ha mantingut gairebé intacte entre el 2018 i el 2019. La xifra
ha passat del 46% el 2018 al 45,7%
el 2019, però l’augment de població
major de 14 anys fa que hi hagi un
lleuger augment de l’1,1% situat prop
dels 3 milions d’espectadors.

catalans a festivals

+16%

Els festivals han guanyat un 16% del
públic català de concerts. El grup
majoritari de joves de 14 a 34 anys ha
preferit aprofitar l’oferta més àmplia
de les programacions d’un país de
festivals. Del 2018 al 2019 s’ha passat
d’1 a 1,2 milions d’espectadors catalans
als festivals arreu del territori.

catalans a macrofestivals

+13%

Seguint la mateixa tendència que amb
els festivals, els macrofestivals tipus
Primavera Sound o Sónar també han
guanyat un 13% de públic festivaler el
2019. Gairebé 50.000 nous espectadors
habituals de festivals han situat la xifra
global d’assistents a grans certàmens
fins a prop de mig milió.

colta tanta música com vol. Només la manca
de temps, amb el 41%, una mica menys que
el 2018, és una barrera per escoltar música.
A més, el percentatge de persones que no hi
mostren interès i que preferirien fer altres coses ha baixat del 18% del 2018 al 16%.
L’escolta de música en canals digitals –especialment el mòbil– ha proliferat de manera imparable gràcies al canal de Youtube (53%), les
plataformes de streaming (49%) o les descàrregues i compres (25%), que ja ocupen un espai molt més important en l’ecosistema musical que la fidel i quotidiana ràdio (29%) o els
clàssics vinils (10%). Els consumidors musicals digitals són majoritàriament masculins,
excepte en el cas de Youtube. I pel que fa a
l’edat tenen sobretot de 14 a 19 anys, menys
en la subscripció de pagament a plataformes
com Spotify o Deezer, on el sector predominant se situa entre 20 i 24 anys.
L’estil que predomina és el pop-rock, i per primer cop la música melòdica i el hip-hop es
disputen el segon lloc, sobretot entre adolescents de 14 i 19 anys. El castellà passa a ser la
llengua preferent amb el 75% de la música escoltada, per damunt de l’anglès (71%), que havia regnat durant anys, mentre que el català
es manté al darrere amb un lleu augment del
percentatge del 43 al 46%.
DE la ràdio a YouTube
No és cap secret que la música que es viralitza a les xarxes socials és cada vegada més
important. Tot i que el 59% considera que
descobreix nous artistes a la ràdio –una xifra avalada pel target d’oients majors de 35
anys–, gran part ho ha fet per una combinació de les recomanacions dels amics (48%),
Youtube (40%), les xarxes socials (24%) i
les plataformes (24%). En els quatre casos
es tracta novament d’una generació de nadius digitals, que tenen entre 14 i 24 anys.
Curiosament, la televisió ha crescut com a
prescriptora musical del 22 fins al 26%, possiblement pel triomf dels realities musicals
entre la població, mentre que diaris i revistes
especialitzades han augmentat també del 5%
al 7% –majoritari entre majors de 25 anys–,
per darrere dels blogs i les pàgines d’internet
(9%). Finalment, un 12% dels oients enquestats també han citat els concerts i festivals
com a referents per descobrir nous grups o
cantants. cristina garde
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43%

assistència a concerts

7,9%

L’assistència a concerts representa el quart interès
en l’activitat cultural dels barcelonins, després de
llegir llibres (84,4%), visitar exposicions i museus
(64,3%) i anar al cinema (60,1%). Només el 43,3%
de la població de la capital catalana reconeix que

35,4%
Sovint o molt sovint

va a concerts sovint o molt sovint (7,8%) o de tant
en tant (35,4%). És una xifra que se situa molt per
sota de la mitjana catalana, en què un 70% ha anat
a més d’un concert, i que marca una diferència del
doble entre els barris de renda alta i els de baixa.

56,6%
De tant en tant

24%

Mai o gairebé mai

practica instruments, canta o fa música

11,3%

Els barcelonins que toquen un instrument, canten
o són músics suposen un 24,1%, dels quals l’11,3%
ho fa sovint o molt sovint i el 12,8% de tant en tant.
Tres quartes parts de la població no fa música.
La música només representa la quarta pràctica

12,8%

cultural a la ciutat, després de la fotografia o la
creació artística audiovisual (36%), l’escriptura
(32%) i la pintura, el dibuix o l’escultura (27%).
La major part de músics es concentra en els
barris de renda mitjana de Barcelona.

75,9%

Sovint o molt sovint

De tant en tant

25%
formació musical

84%

Mai o gairebé mai

Una mitjana del 25,2% dels barcelonins ha fet
algun curs primari de música o ha cursat estudis
superiors, dels quals un 31% són de barris de
classe alta, un 27% de mitjana i un 17,5% de renda
baixa. De manera contrària a la pràctica, la música
és la primera assignatura cultural de la ciutat,
per davant de pintura, dibuix i escultura (20,4%),
dansa (19,2%), teatre i arts escèniques (14,3%),
escriptura (12,9%) i fotografia i altres creacions
audiovisuals (11,3%).

Respecte a l’edat, hi ha un 43,8% d’estudiants de
música que tenen de 16 a 24 any, i a l’altre extrem,
només un 14,9% tenen més de 65 anys, de manera
que les noves generacions han estat les més ben
formades en música. Entre els joves, el target
d’edat més ben format culturalment, els següents
nivells són les arts escèniques (35,3%), la dansa
(30,1%) i pintura, dibuix i escultura (26,3%), així
com l’escriptura (24,1%) i la fotografia i les altres
creacions audiovisuals (22,1%).

El prestigi de la música fa que sigui la més valorada
entre les activitats culturals. Un 84% de la població
la veu molt (52,7%) o força important (30,9%), amb
una nota mitjana d’un 8,3. En segon lloc se situa
la lectura, els llibres, la literatura i la poesia (amb

una nota de 7,8), seguit del cinema, la fotografia
i l’audiovisual (7,3), els actes populars (6,6), el
teatre i el circ (6,3), la pintura, el dibuix, les arts
plàstiques i l’artesania (6,1) i, finalment, el ball o la
dansa (5,6%), molt important només per al 20%.

importància de la música

52,7%
Molt important

30,9%
Força important

Poc important

11,6% 4,7%
Gens important

FONT: Enquesta de Participació i Necessitats Culturals de Barcelona 2020. Ajuntament de Barcelona (ICUB)

A Barcelona li importa la música?
L’Ajuntament de Barcelona no ha elaborat el 2019 l’enquesta Òmnibus que permetia aportar xifres del consum musical a la ciutat, però sí que recull dades interessants en l’Enquesta de participació i necessitats culturals 2019 i amb les
xifres de la Mercè i el Grec. Els barcelonins valoren la música en el seu dia a dia amb una nota de 8,3 sobre 10, i la consideren la disciplina més important, juntament amb la literatura o l’audiovisual, que queden per sota. Tot i aquesta apre-

ciació positiva sobre la música, 6 de cada 10 barcelonins
no han anat el 2019 a cap concert, i només un 8% assegura que hi va sovint, una xifra que queda molt lluny de la mitjana catalana. A més, només una quarta part de la població
fa música, practica algun instrument o canta, una dada vinculada al fet que només un 25% ha fet estudis bàsics o superiors de música. De fet, les sales representen el tercer espai cultural, després de biblioteques i centres cívics. C.G.
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Consum musical a Catalunya 2019

Música i llengua

El català manté el
batec per la música
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Llengua en què va escoltar música ahir

74,7%

82,6%
71,6%

69%

67,8%

70%

61,9%

67,3%

80%

85,7%

Anglès i altres
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Castellà

77,5%
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50%

43,7%

60%
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10%

13,3%
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9,1%

El 2019 s’ha batut un rècord sense precedents,
després d’un bon any per a l’escolta de música
a la ràdio i plataformes digitals. Des del 2013 la
llengua catalana ha escalat del 9,1 al 46% com
a resposta a la música escoltada el dia abans. La
xifra representa un 10% més que l’any anterior i
trenca per primera vegada la barrera virtual dels
3 milions d’oients, especialment en la franja de
20 a 24 anys. L’audiència de música en castellà
(74,7%) ha assolit també un nou màxim –en
aquest cas entre oients adolescents de 14 a 19
anys– per davant de l’anglès (70,9%). L’escolta de
música en francès creix del 6 al 7%, i l’alemany
es manté en l’1,9%, un paquet sonor que sumat
a les altres llengües (5,9%) assoleix un global del
58,7%, que representa una escolta musical cada
vegada més multilingüe per part dels catalans.
La música instrumental, que havia perdut ritme
el 2018 (7,9%), ha assolit el 9,3%, sobretot entre
majors de 54 anys. C.G.

50%

40%

Castellà

43,1%

El català bat un rècord
entre els oients

Català

47,1%

Si el 2018 havia generat cert optimisme entre
els assistents a concerts en català (42,7%), el
darrer any ha constatat un topall que no supera
una xifra inalterable des de l’any 2015. El 42,6%
d’enquestats ha afirmat que el català és la
llengua del darrer concert on han anat el 2019,
la qual cosa que vol dir que el consum es manté
certament estabilitzat al voltant de 2,7 milions
d’espectadors, amb un lleuger 1,5% d’augment
respecte a l’any anterior, sobretot en la franja de
15 a 19 anys. Per contra, el 2019 s’ha detectat un
rècord històric de públic als concerts en castellà
del 48,9% al 51% –majoritari també en el mateix
target–, així com també als bolos en anglès, que
s’han recuperat 4 punts del 30 fins al 34,2%. El
francès és l’1,7%, l’alemany té un residual 0,9%
i la resta representa un 4%. Finalment, la música
instrumental ha seguit un ascens des de l’any
2017 (7,2%) fins al 2019 (8,9%).

Llengua de l’últim concert on ha anat

9,8%

Els assistents a concerts
en català toquen sostre
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Música i estils

El pop-rock lidera i
les urbanes ataquen
El pop-rock és l’estrella i ostenta un lideratge indiscutible el 2019, tot i que globalment la
música en directe ha guanyat espectadors en
tots els estils, superant per primer cop –en els
casos del pop-rock i la clàssica– la quantitat
d’oients. Per contra, l’escolta de música s’ha
diversificat i només hi ha un lleuger augment
en les audiències de jazz, amb davallades destacades en pop-rock i cançó.
El rànquing dels catalans melòmans situa el
pop-rock i derivats amb un 72% de preferència de la gent que diu que és l’estil dels artistes amb el qual gaudeix més als concerts. La
xifra del 2018 era del 71%, quan ja havia experimentat un repunt respecte al 2017 (69%). El
pop-rock també és el gènere que més sona a
la ràdio i plataformes digitals, amb el 70,8%
d’oients, una xifra que ha caigut 4 punts en relació al 2018 (74,4%) i s’iguala al 2017.
Per darrere hi ha la pugna entre l’escolta de la
cançó melòdica (36%) –que baixa 4 punts– i
l’explosió de músiques urbanes com rap’n’trap

i electrònica (35%). Aquesta és una evolució
que ja s’intuïa els darrers anys, especialment
entre els adolescents de 14 a 19 anys, com a
estil de preferència del 58% dels oients i el
48% dels que van a concerts. Al mateix temps,
en aquesta edat trontolla el lideratge del poprock (67%) i la melòdica (15%). No passa així
entre el públic general, on l’estil melòdic obté
el segon lloc (34%), sobretot entre gent gran,
i la urbana cau al 31,1%, superada pel jazz, blues i country (31,2%) –amb un augment de 3
punts–, amb els oients fidels (33,1%).
La música clàssica, simfònica i orquestral ha
pujat al cinquè lloc gràcies a l’augment de 4
punts d’espectadors (del 28 al 31,5%), per davant del jazz i la salsa que, potser per la manca d’oferta, es manté en el 16%. Pel que fa als
oients, en canvi, la clàssica queda per darrere
del jazz amb el 28,5%, i al nivell de les llatines
(28,4%). El folk ha perdut seguidors entre els
que escolten música, del 29 al 27%, però guanya espectadors, del 23 al 24%. c.G.

Tipus de música que a la gent li agrada escoltar / anar de concerts
Oients

Espectadors
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80%
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A partir de la població que escolta música (2019)
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Indústria del directe 2019

Un any de remuntada
per al sector musical
La música en directe ha aportat el 2019 la millor facturació de la darrera dècada amb 91 milions i una
millora del 6% respecte a l’any anterior, amb una expectativa immillorable que augurava la recuperació
precrisi financera. L’evolució positiva del sector ha estat fruit de l’augment de catxets i el preu de les
entrades sumats a una major contractació dels ajuntaments. A més, l’increment de concerts (+3%) i
de públic (+2%) ha provocat l’externalització de les produccions i l’atomització de noves empreses.
Després d’una dècada marcada per la lenta recuperació de la facturació de la indústria del directe, el 2019 s’ha assolit una xifra
màxima de 90,8 milions, amb un increment
del 6% respecte a l’exercici anterior. Les dades recollides anualment per l’Associació
de Representants, Promotors i Mànagers de
Catalunya (ARC) permetien celebrar l’evolució dels ingressos i auguraven a més les millors expectatives per al 2020, amb una facturació equiparable a la precrisi financera. Des
del 2010, quan es va tocar fons amb números
vermells i només 76 milions, la música en viu a
Catalunya ha recuperat un 18% de facturació,
una xifra encara lluny dels 110 milions de l’etapa precrisi registrats el 2008.
Les causes observades pel sector d’empreses de management i representació s’ha centrat en dos factors determinants. D’una banda,
l’important augment de catxets de la majoria
de grups i també del preu de les entrades, un
indicador que ha anat lligat a una major contractació dels ajuntaments catalans, que disposaven d’uns comptes molt més sanejats.
D’altra banda, el fet que les contractacions
s’han signat mesos abans de les eleccions municipals, i per tant els consistoris havien deixat
tancades la majoria de programacions.
L’evolució positiva del sector ha anat lligada a
la recuperació de l’oferta, segons han admès
els socis d’ARC. Es tracta d’una dada que s’ha
plasmat amb un augment moderat del 3% en

Facturació 2019

+6%

La facturació de les empreses associades
a ARC, que agrupa una vuitantena d’empreses del sector de la música en viu, ha
crescut el 2019 un 6,3%, passant de 85,4
a 90,8 milions d’euros, la millor xifra registrada en la darrera dècada.

Concerts 2019

+3%
+2%
Espectadors 2019

Les dades positives del 2019 també s’han
reflectit en un augment del 2,6% del total de concerts celebrats a Catalunya –de
16.926 a 17.362– i un creixement equivalent de 2,1% d’espectadors –que han crescut de 10.669.937 a 10.894.181–, en una
proporció semblant al consum general.

els més de 17.000 concerts programats i també
en un lleuger creixement de públic del 2%, que
hauria passat de 10,7 a 10,9 milions d’espectadors. De fet, des del 2010 la xifra de concerts ha
crescut un notable 15%, mentre que el nombre
d’assistents ha pujat només el 5%; una seqüència que s’ha mantingut regular, excepte el 2017
quan es va assolir una xifra rècord de 20.000
concerts i 13 milions d’espectadors.
No obstant això, la reestructuració obligada
del sector durant els darrers anys ha afectat de
manera directa la reducció del nombre de treballadors contractats en la indústria de la música del directe. Dels 410 empleats fixos contractats per empreses d’ARC el 2010 se n’ha
perdut una tercera part fins als 279 fixos i variables del 2019, amb la considerable caiguda
del 32%. A més, el darrer any 2019 la tendència
s’ha agreujat amb una davallada del 18%.
La fragilitat del sector per remuntar la crisi els
darrers anys s’ha visualitzat amb una major externalització de les produccions, un fet que se
suma a la proliferació de treballadors temporals i freelance per poder cobrir l’organització
de cada vegada més concerts i festivals. A causa a la major temporalitat de les contractacions
–especialment centrades en l’època estival– la
majoria d’empreses d’ARC s’han vist obligades
a diversificar les compres, i al mateix temps
han sorgit un munt de petites noves empreses,
la majoria especialitzades i en molts casos unipersonals, que treballen a demanda.
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Facturació de la indústria catalana
de la música en directe (2014-2019)
2014
Facturació del sector
61.424.730 €
Concerts/espectacles
11.841
Espectadors
7.739.875
Empleats fixos/variables
215
Facturació
del sector

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2015
67.567.203 €
12.808
8.280.384
238

2016
79.229.300 €
14.639
12.273.061
307

Concerts/
espectacles

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2017
84.445.069 €
19.256
13.009.445
417

2018
85.475.853 €
16.926
10.669.937
361

Espectadors

2019
90.873.482 €
17.362
10.894.181
279

%
+6,3%
+2,6%
+2,1%
-17,7%

Empleats
fixos

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

pactE amb ajuntaments
Amb la voluntat d’avançar amb les crisis que li
toca viure, el sector s’ha esforçat a millorar la
relació amb els interventors dels ajuntaments.
Des de fa un any, ARC treballa per fer entendre el funcionament del sector al Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, a partir de la premissa que una empresa de serveis no té res a
veure amb la indústria del directe, amb una estructura tan diferent que no existeix una normativa explícita.
El president de l’ARC, Jordi Gratacòs, destaca
que “les lleis estatals vigents als ajuntaments
no ajuden en absolut, al contrari, i és aquí on
es produeix el conflicte. En l’àmbit municipal
ens trobem que la sensibilitat en cultura és purament escenografia de teatre de guinyol. Fa
anys es va invertir fortament en grans contenidors culturals com teatres i auditoris, però
des que va començar la crisi han quedat pràcticament abandonats”. Gratacòs acusa els interventors de la poca sensibilitat que s’ha trobat en molts consistoris: “És molt difícil trobar
alcaldes que apostin sense complexos pel sector cultural. Quan n’hi ha un és perquè té una
sensibilitat especial, com és el cas d’Olot amb

Josep Berga o de Carles Puigdemont quan va
ser a Girona... Als ajuntaments catalans cada
alcalde té una manera particular d’abordar la
cultura, i gràcies a la manca d’un discurs unitari ningú els pot obligar a res. L’única pressió seria que les diputacions, per exemple, retiressin la subvenció atorgada a un ajuntament
si no la inverteixen a realitzar activitats culturals, i especialment al llarg dels mesos crítics
del 2020 afectats per la pandèmia”.

DRETs AUTORals
Els ingressos de la Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) a Catalunya, el País Valencià i
les Balears derivats de la música en directe han
quedat estabilitzats el 2019 amb un lleuger decrement del 0,6% respecte a l’any anterior, una
xifra allunyada de l’11% que van créixer el 2018.
Al Principat han caigut un 3%, a València han
augmentat un 7% i a les Illes s’han mantingut
amb un 0,03%. Globalment, però, la recaptació de drets d’autor ha patit un descens destacable del 17% als Països Catalans –de 103 a
86 milions–, amb una diferència encara major
respecte a l’augment del 2018, que es va produir gràcies a la regularització que va realitzar Telecinco. A tot l’Estat, la xifra s’ha rebai-

xat, en aquest cas un menor 12% –de 265 a 233
milions–, de manera que Catalunya ha aportat
ara un 21,4% dels ingressos estatals, 1,4 punts
per sota del 22,8% del 2018. També els Països
Catalans han perdut 2 punts del 39 al 37%.
Per gèneres, la recaptació als concerts de música popular ha disminuït lleugerament el 2019
respecte als extraordinaris resultats de l’any
anterior. La dada justificada per la disminució
de concerts respecte al 2018 ha tingut més incidència a Catalunya (-4%) i les Balears (-1%)
i un augment al País Valencià (9%). Per contra, la música de ball ha incrementat els ingressos autorals amb el 3,7%, amb un repartiment equivalent al mercat català (3%), el valencià (6%) i el balear (3%). La disminució de
la recaptació en pop-rock i jazz s’ha repetit en
la clàssica (-8%), diferència motivada per una
menor programació de ‘música protegida’ respecte a l’exercici anterior. Les Balears són qui
més ha patit el descens (-32%), seguit del País
Valencià (-12%) i Catalunya (-4%).
Cal tenir present que alguns pagaments a la
SGAE poden haver estat fraccionats o ajornats
per part dels promotors. Globalment (SGAE,
Aisge, AIE...) els autors espanyols han ingressat 260 milions el 2019. H.M.A.
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País
Valencià

Catalunya

Ingressos per drets d’autor
generats per concerts el 2019*

Illes
Balears

50

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

2019
6.034.495 €
1.180.579 €
412.312 €
7.627.386 €

2018
6.314.410 €
1.145.790 €
430.679 €
7.890.879 €

%
-4%
+3%
-4%
-3%

Catalunya
Música popular: La disminució és deguda
a un decrement notable de la programació
respecte als excel·lents resultats del 2018.
Música clàssica: La davallada és deguda a la
baixada de programació de música protegida
(no de domini públic) respecte al 2018.

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

2019
2.085.684 €
692.646 €
166.628 €
2.944.958 €

2018
1.909.104 €
654.181 €
190.215 €
2.753.500 €

%
+9%
+6%
-12%
+7%

País Valencià
Música clàssica: El decrement és a causa
de la caiguda en la programació de música
protegida respecte a l’exercici del 2018.

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

2019
762.519 €
693.826 €
17.152 €
1.473.497 €

2018
772.159 €
676.658 €
25.171 €
1.473.988 €

%
-1%
+3%
-32%
0%

Illes Balears
Música clàssica: El resultat és degut a la
disminució de la programació de música
protegida respecte a l’exercici del 2018.

2019
12.045.841 €

2018
12.118.367 €

%
-0,6%

TOTAL Països Catalans

Ingressos globals per drets d’autor
generats als Països Catalans el 2019*
Catalunya
País Valencià
Illes Balears

2019
50.159.504 €
24.917.972 €
11.342.161 €

2018
60.481.240 €
30.496.333 €
12.562.845 €

%
-17%
-18%
-10%

TOTAL	

86.419.637 €

103.540.418 €

-17%

NOTA: El resultat de les xifres de la SGAE són d’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 un any o dos.

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

L’any 2019 els territoris dels Països Catalans han
generat un total de 86.419.637 euros per drets
d’autor, un 17% menys que en l’exercici anterior.
Les aportacions de Catalunya, el País Valencià i les
Illes Balears han representat el 37% –2 punts menys
que el 2018– del total d’ingressos obtinguts per
la per la SGAE en el conjunt de l’Estat espanyol,
que el 2019 han estat de 233.896.344 euros amb
una davallada del 12%. En concret, Catalunya ha
recaptat també un 17% menys, de manera que
el seu pes respecte al global estatal ha baixat de
22,8 al 21,4%. El total d’ingressos per drets d’autor
a nivell estatal, estranger i d’altres (Aisge, AIE, etc)
ha ascendit el 2019 a 260.451.153 euros.
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Xavi Pascual

Jordi Puig

Coordinador sectorial festivals d’arc
i director promoarts music

director U98 Music

La ‘Santa’ Vacuna
La feina de promotor habitualment ja és
complicada per si mateixa, però en un any
de pandèmia no hi ha paraules per descriure
el que sentim i hem sentit durant tot aquest
temps. El covid-19 ha agafat per sorpresa el
sector, les administracions, els artistes, els
proveïdors... Tothom ha intentat afrontar la
situació de la millor manera possible. Hem
viscut moments en què la nostra feina estava prohibida, altres en què semblava que tot
s’acabaria aviat i que, primer al juliol i després a l’octubre, estaríem celebrant els festivals sense cap afectació. Fins al 4 de juliol
no es va publicar al DOGC la normativa definitiva que regula la nostra activitat; una normativa que s’ha anat pactant i improvisant
davant l’amenaça del covid, que ningú sabia
com afrontar.
L’administració ha estigmatitzat la música en
directe, ha llançat missatges confosos i ha
acabat provocant un reguitzell d’anul·lacions
de festivals i festes majors, amb la consegüent
destrucció de llocs de treball que s’hi generen.
El 24 d’agost el president de la Generalitat,
Quim Torra, va anunciar en una roda de premsa la prohibició de fer reunions de més de deu
persones, i no va especificar que aquesta llei
no afectaria els esdeveniments culturals. I la
majoria d’ajuntaments van anul·lar els concerts programats amb la justificació que no
eren espais segurs. Per contra, ‘la batalla de
Barcelona’ del cap de setmana del 17 al 19 de
juliol ha estat una de les grans victòries per
seguir garantint la nostra existència. Si arriba
a caure Barcelona, hauria caigut Catalunya,
tinguem-ho clar.
El curt termini està renyit amb els nostres
tempos de treball; la majoria de nosaltres estem treballant els festivals un any abans que
se celebrin. Ara un bon promotor també ha de
ser epidemiòleg, però com cal programar el
2021? Com afrontar la nova realitat? Les notícies de rebrots constants a casa nostra ens
alerten que la malaltia lluny d’estar sota control no s’atura i que només una vacuna pot tor-

“El curt termini
està renyit
amb els nostres
tempos de treball;
la majoria de
nosaltres treballem
en els festivals
un any abans
que se celebrin”

nar a normalitzar-nos a tots. Quin futur ens
espera? Un segon confinament? Seguim treballant els projectes amb les mesures actuals? Al febrer hi haurà una vacuna que farà
que tot millori d’un dia per l’altre i podrem començar a treballar com si res?
Personalment penso que el 2020 haurà estat un any nefast, però el pitjor encara ha de
venir. Estar condicionats contínuament per
l’evolució de la malaltia xoca amb el nostre
sistema de treball. L’empobriment de la societat fa que es tingui menys poder adquisitiu per
comprar entrades, els discursos de la por que
sentim dels nostres dirigents afecten directament el consum, i nosaltres no en som una excepció. Amb aquest panorama, quan podrem
començar a treballar amb els festivals, gires
i projectes per al 2021 amb la garantia que
ho podrem dur a terme? Camarades, tenim
un futur incert que sembla
que només una vacuna podrà arreglar. O ens sabem
reinventar i aprenem a viure amb la malaltia, o només
ens queda encomanar-nos
a la ‘Santa’ Vacuna.
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Tossuts i
entusiastes
L’entusiasme és un motor indispensable.
Sense entusiasme no s’ha forjat mai res. Si
la mirada està apagada, si l’energia és dèbil, l’esperit està decaigut. L’entusiasme és
una força imparable que ens arrossega a
posar el focus en les solucions i que convida a seguir quan tot convida a abandonar.
L’equip d’U98 no hem deixat de treure discos, de fer-ne la promoció, fer concerts als
terrats, a les places en streaming, de reubicar dates de bolos, ajornar fins al 2021 festivals com el Diverland amb el cartell de sold
out, amb molta tristesa.
Per contra, hem creat un
nou festival, Som de Mar
a Lloret de Mar, pensat
en confinament. Seguim
amb la nostra tossuderia
i entusiasme.

Rosa Galbany
directora jazz i am

Afectacions
i restriccions
Tota l’activitat del Taller de Músics ha quedat tocada pel covid i es veurà afectada
per més restriccions. Això ha provocat i
provocarà la cancel·lació d’espectacles, la
reformulació d’esdeveniments i, sobretot,
l’aposta per l’educació i promoció digital i
la cerca de noves fórmules per apropar la
música al públic. Jazz I Am n’és un exemple patent: programat per al març, s’ha hagut d’ajornar al 9, 10 i 11 de desembre, i s’ha
mantingut l’interès d’artistes i professionals amb webinars i accions online, però fins a
la tardor no haurem pogut anunciar el format
de la segona edició: presencial, semipresencial
o cent per cent digital...

52

Anuari de la Música 2020

Ixent Sampietro

Pau Vargas

director èxits management

Director Panda Artist

Cultivant tempestes

Anem per feina

Els artistes sempre han demostrat la seva vocació solidària esdevenint un vehicle de múltiples accions. És per això que quan una entitat o institució pensa en aquesta clau i vol
resoldre una convocatòria ens truca sense ni
tan sols preguntar-se si pot reblar el mateix
resultat per una altra via o amb un altre àmbit
professional. El mateix passa amb les convocatòries amb finalitats polítiques, i els aproximadament deu anys de procés en són un clar
exemple. Hi havia músics professionals actuant gratuïtament també davant la Conselleria
d’Economia aquell 20 de setembre.
No cal ni aprofundir en com vam sobreviure
anímicament en el confinament total. La societat en general sent que quan es tracta d’ajudar poden comptar amb nosaltres, amb els artistes i tota la seva infraestructura. Tot el contrari del que sentim ara nosaltres, després de
comprovar-ho en l’únic moment de la història en què tocava el cas contrari: no n’hi haurà
un altre per demostrar que la cultura en general importa. Els ajuntaments ja tenien pressupostos culturals aprovats per fer front als contractes i convenis oficiosos i oficials emparaulats amb artistes i festivals –de finançament
públic i privat– previstos per al 2020. En canvi
la grandíssima majoria ha decidit anul·lar-los,
tot i no tenir marc legal per fer-ho i amb una
irresponsable anticipació, excloent-nos com
si no fóssim una causa social igualment transcendental. Un superàvit que l’Estat espanyol
no es va arronsar a reclamar.
Hi ha entitats culturals que han preferit centrar-se en els Borbons i ni tan sols han fet una
prescripció simpàtica a les institucions apel·
lant al patrimoni nacional o a una consciència i
sentit d’infraestructura d’Estat. I les grans institucions encara s’escuden en Madrid, amb el
que entenen com a prioritats, o t’aparquen a
la casa que fa tornar boig d’Astèrix i les 12 proves. Mentrestant cau i es desdibuixa la veu, el
tarannà, la identitat, el talent, el sentit crític,
el lliure pensament, l’alegria, la internacionalització, la transformació i cohesió social, el fu-

“Ara toca fer-ho bé,
aprofitar l’avinentesa
per elevar el sector
cultural i les seves
idiosincràcies fiscals i
socials al mateix lloc que
als països intel·ligents”

tur d’un poble en la més absoluta misèria. Cau
la cultura més avall d’on era. Tanmateix, estem parlant d’un sector i una indústria que any
rere any incorpora nous efectius i cotitza significativament a través d’una immensa cadena
de valor de treballs especialitzats, que també
passa pels periodistes especialitzats que escriuen les pàgines de l’Anuari.
Senyores i senyors polítics, ja està bé, ara
toca marcar perfil i deixar de banda les paraules boniques, el “ja ho trobarem”, “la culpa és
de l’altre”, “no tenim pressupost”, “heu d’entendre que són temps difícils”, “ara toca ser
prudents”, “la cultura sou moltes disciplines i
us intentem ajudar a totes” o la definitiva “espereu a arribar a Ítaca i allà tot anirà bé”. Ja no
cola i ja anem tard. Hem estat un sector greument afectat, zona catastròfica, i cal rescatar-lo amb urgència. Cal protegir els nostres
artistes i, amb ells, tots els teixits socials que
suporten i ens signifiquen com a país. I ara
toca fer-ho bé, aprofitar l’avinentesa per elevar el sector cultural i les seves idiosincràsies fiscals i socials al mateix
lloc que pertoca als països
intel·ligents. O ara o mai.
Alguna cosa s’està trencant i podria ser irreparable. D’aquest cultiu només
en pot néixer la revolta.

Aquest any de foscor, potser, serà la prova més gran que hem viscut. Ningú s’esperava haver d’enfrontar-se a un xoc tan impactant. Els fonaments de la nostra civilització han trontollat i la nostra manera de
viure la cultura ha patit de valent malgrat la
nostra dedicació 24/7. Hem estat testimonis de la poca preparació de les persones
que estan al capdavant de la nostra societat, i que en moments difícils només saben
articular discursos buits de contingut. Un
buit que no és de creativitat: els nostres artistes són un exemple a l’hora de refer-se i
buscar solucions per seguir aportant cultura a la societat. Ara ens
toca ser valents per buscar aquells nous camins
que ens esperen, perquè som llum i una llum
d’energia renovable, de
km 0 i inesgotable.

Gemma Recoder
directora sunmusic i canet rock

La màgia
Aquest any al Pla d’en Sala no han actuat
les millors bandes del país, no hem sentit cantar 25.000 persones amb la guitarra de Miquel del Roig, ni hem vist la llum
als ulls dels adolescents quan viuen per
primer cop un festival, i tampoc hi ha hagut un mar de braços alçats amb les llanternes il·luminant la nit més màgica. Al
Canet Rock no ha sortit el sol i més enllà de
les pèrdues econòmiques brutals, el maleït covid ens ha robat la màgia de la música
en directe. Seguirem treballant perquè és
el que sabem fer i el que
ens agrada i confiem en
la ciència i en la perícia
dels nostres governants
perquè l’any que ve puguem fer el millor Canet
Rock de la història.
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Festivals 2019

Els festivals perden
públic per primer cop
Els grans festivals de pop-rock dels Països Catalans han consolidat el mercat però podrien haver tocat
sostre. Per primera vegada en una dècada el nombre d’espectadors ha caigut un 2,5% i s’ha trencat la
tendència a l’alça registrada des del 2009, tot i que la creació de noves cites ha igualat la xifra total de 3,22
milions. Els certàmens catalans han assolit major estabilitat amb un mínim descens del 0,1% i la presència
de públic jove, que garanteix la viabilitat dels macrofestivals com a format preferit de música en directe.
Per primera vegada en deu anys els grans festivals han deixat de guanyar públic, s’ha trencat l’evolució ascendent i tot indica que podrien haver tocat sostre, tot i ser encara el format preferent per al públic jove. La quantitat
d’assistents als principals certàmens de poprock als Països Catalans ja mostrava darrerament una tendència al creixement moderat,
tenint molt present que des del 2009 –en plena crisi conjuntural– les xifres han estat sempre positives. Els festivals s’havien convertit
en el refugi de la indústria del directe fins al
punt que les administracions han fet bandera del lema ‘país de festivals’. L’evolució va assolir el màxim atractiu quan el 2011 van créixer
un 27% i, de nou, la recuperació del 2017 els
va situar com a pol referencial amb un ascens
de públic del 14% a Catalunya.
El 2019 la situació ha canviat. El públic del mig
centenar de festivals analitzats per l’Anuari ha
caigut un 2,5%, una notable davallada respecte al 2018, quan havia crescut el 5%. Tot i això,
el volum total d’espectadors s’ha mantingut al
voltant dels 3,22 milions amb la incorporació
de nous esdeveniments privats –Monumental
Club, Soundit i Polo– que han atret només a
Barcelona més de cent mil persones i han servit per seduir nous públics. L’oferta s’ha diversificat amb nous formats i a espais diferents.
El comportament dels festivals a Catalunya ha
seguit la tendència del consum de música en
viu, ja no han crescut i s’ha mantingut la xifra
de públic amb un mínim descens del 0,1%, assegurant l’estabilitat del sector, que continua
sent clau en l’escena musical.

Festivals Països Catalans 2019

-2,5%

El nombre d’assistents al mig centenar
de principals festivals de pop-rock dels
Països Catalans ha disminuït un 2,5%,
un indicador que per primer cop en
deu anys mostra una pèrdua de públic.
Des del 2009 –en plena crisi– que els
festivals havien guanyat públic un any
rere l’altre. Els certàmens valencians
han continuat liderant el rànquing amb
el Medusa Sunbeach, l’Arenal Sound,
el Rototom Sunsplash i el FIB.

Festivals Catalunya 2019

-0,1%

La quarantena de grans festivals catalans han registrat 1,9 milions d’espectadors el 2019, un 0,1% menys que l’any
anterior, una xifra molt similar a la del
2018, quan els assistents van créixer un
2%. El Primavera Sound, l’Acústica i el
Sónar han estat els més multitudinaris.
L’estabilitat del mercat contrasta amb
l’aparició de noves cites com el Soundit,
Monumental Club o Polo a Barcelona.

Els macrofestivals de més de 100.000 espectadors han registrat la caiguda més contundent (-5%), 12 punts menys que el resultat anterior. El Medusa Sunbeach de Cullera, al País
Valencià (315.000 assistents), ha liderat el rànquing i supera per primer cop l’Arenal Sound
(300.000 ‘sounders’), que el 2019 no ha crescut.
Juntament amb el Primavera Sound i l’Acústica –gratuït– han estat els festivals d’estiu més
multitudinaris amb l’ascens del 4% respecte al
2018, mentre que han perdut un 16% de mitjana
Rototom, Electrobeach, FIB i Sònar.
L’ampliada franja intermèdia de grans festivals
de 25.000 a 100.000 assistents és la més beneficiada amb el 9% d’increment. Els de 50.000
a 100.000 –amb un augment del 14% respecte al 7% del 2018– han registrat major pujada,
Cruïlla (+35%), Mil·lenni (+33%) i BAM (+19%).
Els de 25.000 a 50.000 igualment han guanyat
un 3% vers el 5% del 2018, i destaquen Arts
d’Estiu (+78%), Grec (+41%), Soundit (+26%),
Mallorca Live (+24%), Strenes (+17%) i Canet
Rock (+9%), i la caiguda de Cap Roig (-23%).
Els mitjans de 10.000 a 25.000 han patit una
davallada amb la caiguda del 7%, juntament
amb petits de menys de 10.000, que han perdut el 20% de públic. Els registres millors han
estat Altaveu (+22), Cambrils (+27%), Ítaca
(40%) i Eufònic (41%); han caigut Room (-46%),
Esperanzah! (-43%), Suite i Unite (-25%), i s’ha
cancel·lat l’Electrosplash. Les grans festes
majors han baixat un 12%, sobretot les Fires
de Girona, que van haver d’anul·lar i ajornar
els concerts més multitudinaris a causa de les
protestes polítiques. TERESA VALLBONA

Espectadors dels principals festivals
de pop-rock dels Països Catalans 2018-19
Més de 100.000
Medusa Sunbeach - Cullera (PRIVAT)
Arenal Sound - Burriana (Privat)
Primavera Sound - Barcelona (Privat)
Rototom Sunsplash - Benicàssim (Privat)
Electrobeach - Barcarès (Privat)
Acústica - Figueres (Privat)*
FIB - Benicàssim (Privat)
Sónar - Barcelona (Privat)

2019
315.000
300.000
220.000
202.000
150.000
120.000
114.000
105.000

Jordi Herreruela
director Cruïlla

2018
300.000
300.000
210.000
208.000
180.000
108.000
168.000
126.000

+5%
0%
+5%
-3%
-17%
+11%
-32%
-17%

De 50.000 a 100.000			
94.150
79.438
BAM - Barcelona (Públic)*
Rock Fest - Santa Coloma de Gramenet (Privat)
80.300
74.826
Cruïlla - Barcelona (Privat)
77.000
57.000
Low Cost Festival - Benidorm (Privat)
75.000
83.000
Jardins de Pedralbes - Barcelona (Privat)
7 1.4 4 1
59.800
Festival del Mil·lenni - Barcelona (Privat)
68.346
51.356
Guitar BCN - Barcelona (Privat)
55.000
50.114
Monumental Club - Barcelona (Privat)
50.000
67.000

+19%
+7%
+35%
-10%
+19%
+33%
+10%
-25%

De 25.000 a 50.000			
48.000
38.000
Soundit - Barcelona (Privat)
Cap Roig - Calella de Palafrugell (Privat)
43.467
56.261
Porta Ferrada - Sant Feliu de Guíxols (Privat)
42.380
41.384
Arts d’Estiu - Pineda de Mar (Privat)
35.674
20.000
Strenes - Girona (Privat)*
35.500
30.400
Barcelona Beach Festival (Privat)
34.000
34.000
Mallorca Live Festival - Palma (privat)
33.500
27.000
Vida - Vilanova i la Geltrú (Privat)
32.500
33.500
DGTL - Barcelona (Privat)
30.000
35.000
Aquelarre de Cervera (Públic)*
30.000
35.000
Grec - Barcelona (Públic)
29.532
21.007
Acampada Jove - Montblanc (Privat)
27.000
31.000
Canet Rock (Privat)
25.000
23.000

+26%
-23%
+2%
+78%
+17%
0%
+24%
-3%
-14%
-14%
+41%
-13%
+9%

De 10.000 a 25.000			
23.418
18.500
Festival de Música de Cambrils (Privat)
Sons del Món (Privat)
19.030
22.500
Ítaca - L’Empordà (Privat)
18.084
12.896
(a)phònica - Banyoles (Privat)*
18.000
18.000
Esperanzah! - El Prat (Privat)
16.000
28.000
Unite with Tomorrowland - Barcelona (Privat)
15.000
20.000
Leyendas del Rock - Villena (Privat)
15.000
15.000
Polo Music Festival (PRIVAT)
13.129
Anòlia - Igualada (Públic-PRIVAT)*
13.000
14.529
Suite Festival - Barcelona (Privat)
12.973
17.211
Clòwnia - Sant Joan de les Abadesses (Privat)
12.500
12.500
Feslloc - Benlloc (Públic)
11.000
12.000
Altaveu - Sant Boi de Llobregat (Públic)
11.000
9.000
Paupaterres - Tàrrega (PRIVAT-PÚBLIC)
10.000
10.000

+27%
-15%
+40%
0%
-43%
-25%
0%
-11%
-25%
0%
-8%
+22%
0%

Menys de 10.000			
8.216
15.321
Room Festival - Barcelona (PRIVAT)
Eufònic Arts Sonores i Visuals - Terres de l’Ebre (Privat )
7.050
5.000
Mutek - Barcelona (PRIVAT-PúBLIC)
6.000
7.300
Músiques Sensibles - Barcelona (PRIVAT)
4.140
4.250

-46%
+41%
-18%
-3%

Programació musical - festa major			
Mercè Música - Barcelona (Públic)*
305.040
268.150
Les Santes - Mataró (Públic)*
110.000
125.000
Fires de Sant Narcís - Girona (Públic)*
32.600*
115.000

+14%
-12%
-72%

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

Total assistents 2019

3.224.970
Els 50 principals festivals dels Països Catalans han registrat el 2019 un total de 3,22 milions d’espectadors amb un descens, per primera vegada en 10 anys, del 2,5%. A Catalunya l’estabilitat ha estat
màxima (-0,1%), mentre que el País Valencià ha perdut públic (-5%). Els macrofestivals han patit una
baixada del 5%, i per contra han augmentat els grans certàmens de més de 50.000 (+14%) i també
de més de 10.000 (+3%), mentre que han disminuït els petits (-20%) i les grans festes majors (-11%).

El 2019 va ser un bon any per al Cruïlla,
amb rècord de 77.000 assistents, i els
cicles de Tardor i Primavera van créixer molt. Vam celebrar també el nostre
desè aniversari reforçant que el Cruïlla
és molt més que música: primer festival zero plàstic, experiència 5G, cicle
de conferències i escenari Comedy. El
2020 apuntava molt bones dades però
va arribar el covid-19, ens va agafar
desprevinguts i ens hem hagut de reinventar de manera ràpida. La capacitat d’adaptació i el treball a curt termini seran sens dubte dos dels avantatges
competitius per als propers mesos, i
crec que el Cruïlla n’ha estat exemple.

Dani Castellano
Festival Vibra

Amb la finalitat de reimpulsar el sector
i demostrar que és possible gaudir de
la música en directe amb totes les garanties sanitàries el 2020 ha nascut el
Vibra Festival a Manresa. L’experiència
ha estat agredolça, perquè les despeses generades pels protocols de seguretat sanitària fan inviable la recuperació, sobretot en un moment en què el
públic és molt sensible al preu. A més,
Ens trobem en una situació en què si no
hi ha un rescat públic del sector, gran
part del teixit cultural estructural i de
base està en perill real de desaparèixer.
I es tracta d’un teixit creat al llarg dels
anys, no es genera de la nit al dia.

Martín Pérez
Lombarte
Director Concert Studio

Després d’un any 2020 protagonitzat
per la incertesa, el sector musical català ha afrontat situacions molt difícils
que ha hagut de superar amb fortalesa
però sobretot enginy. En la indústria del
directe ha aflorat la capacitat d’adaptació i de reinvenció per complir la missió
de no deixar la capital catalana orfe de
música. En aquest temps s’han enfortit també les relacions i col·laboracions
entre tots els agents implicats, des del
públic fins als mateixos artistes. Ens
trobem amb un futur també incert, però
la il·lusió i les ganes de mantenir viva la
música en directe faran que un cop més
ens en sortim tots junts.
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Sales de concerts 2019

Les sales, abocades
a una nova recessió
El 2019 s’ha aturat el ritme de reconversió que havien iniciat la majoria de sales de concerts catalanes
després d’uns anys d’inestabilitat, amb una frenada en l’increment d’espectadors (+1%) i una caiguda
en la programació de concerts (-4%), tot i que és fora de la capital catalana on l’activitat ha assolit un
major dinamisme. Les dades que aporten la vintena de locals més destacats indiquen que ha millorat
l’ocupació mitjana de 297 assistents per concert (+4%), amb un global de 1,5 milions de clients.
El panorama de les sales de concerts viu una
fràgil situació molt pendent dels embats de
la situació econòmica i de les tendències del
mercat. La recuperació anunciada el 2018 ha
quedat plasmada en un lleu augment de la xifra d’espectadors (+1%) però una disminució
de la programació de concerts (-4%). La vintena de principals equipaments associats a l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya
(ASACC) ha aportat un contrast absolut entre el funcionament dels locals més grans de
Barcelona i l’Hospitalet –amb els mateixos espectadors (+0,3%) però menys bolos (-5%)– i
els de la resta de Catalunya –més públic (+4%)
i molts més concerts (+8%)–, cosa que representa dos ritmes. Tot i això, la mitjana d’ocupació de les sales el 2019 ha pujat de 285 a 297
espectadors per concert (+4%).
Les sales que han guanyat més públic han estat La Mirona a Salt (+25%) i Vol a Barcelona
(+28%), mentre que s’han perdut assistents a
Milenio (-62%), Bikini (-41%) i Stroika (-25%).
Lideren la major programació Zero (+68%) a
Tarragona i Vol (+15%) a Barcelona i han rebaixat cartells Milenio (-63%), Luz de Gas (-48%)
i Bikini (-45%) a la capital catalana.
Respecte a la situació de les sales l’any 2019,
la xarxa d’associacions de música en directe (Live DMA) ha presentat un informe sobre
14 països europeus –recollit de setembre del
2018 a maig del 2019, amb la participació de
l’ASACC– que demostra l’enorme tasca de
formació, exhibició i cultura d’un cens global

Espectadors 2019

+1%

La xifra d’assistents a sales de concerts
el 2019 a Catalunya ha crescut un mínim
1%, amb certa frenada respecte al gran
increment del 9% assolit l’any anterior.
A la capital pràcticament no ha pujat
el públic (+0,3%) i en canvi als locals
de la resta del país la situació ha estat a la inversa, amb un ascens del 4%
d’espectadors. La mitjana d’ocupació a
Barcelona ha suposat 312 assistents per
concert (+6%) i 187 a comarques (-4%).

Concerts 2019

-4%

El manteniment de la quantitat de públic ha contrastat amb la tendència a
la baixa del 4% de les programacions.
A Barcelona les sales han organitzat un
5% menys de concerts respecte al 2018,
i per contra a la resta del país l’oferta ha
crescut, igual que el públic i els cartells
han augmentat un notable 8%.

a Europa de 2.600 espais de música en directe, 950.000 activitats musicals i 70 milions
d’assistents anuals, 87.000 treballadors i 1,8
bilions d’euros de facturació, amb un 38% de
sales i clubs que organitzen festivals.
Les sales catalanes representen 85 espais
amb la capacitat mitjana de 150 espectadors i
majoritàriament de petit format. Globalment,
segons dades de l’ASACC, programen 30.000
espectacles i atreuen 4 milions d’assistents
anuals. El nombre de sales que organitzen festivals augmenta al 45%, i dels 1.400 treballadors declarats només l’1% són voluntaris.
Per afrontar la reconversió, Live DMA ha llançat la campanya ‘Fes suport a la teva escena local’ (#SupportYourLocalMusicScene),
amb el suport de sales de Barcelona, Castelló
i Palma. L’ASACC també ha format part de la
plataforma ‘Actua Cultura 2%’, per reivindicar un 2% del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a Cultura, un objectiu que encara és molt lluny d’altres països europeus.
La crisi de la pandèmia del 2020, que ha obligat al tancament gairebé total de les sales catalanes, ha fet molt més evident la falta de
musculatura i la debilitat del sector, sobretot
davant la manca de suport i consideració per
part de les administracions, cosa que ha multiplicat les accions reivindicatives. Les sales
reclamen que s’aixequi el tancament de l’activitat de música en directe, independentment
de la llicència d’activitat concedida, per exercir la seva activitat cultural. H.M.A.
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Espectadors i concerts a les
principals sales de Catalunya 2018-19
Espectadors

Concerts

2019

2018

%

Razzmatazz (BCN)

452.467

436.399

+4%

Apolo, La[2] i La[3] (BCN)

441.066

419.090

+5%

Luz de Gas (BCN)

137.192

150.000

-9%

Tarantos (BCN)

84.894

93.222

Barts (BCN)

70.200

La Mirona (Salt)

52.220

2019

Entrevista

2018

%

374

375

-0,3%

550

537

+2%

261

500

-48%

-9%

1.211

1.210

+0,1%

75.400

-7%

118

119

-0,8%

41.936

+25%

73

81

-10%

Jamboree (BCN)

42.106

38.187

+10%

655

656

-0,2%

Salamandra (L’H)

30.925

30.254

+2%

84

89

-6%

C.A.T. (BCN)

26.571

26.650

-0,3%

185

180

+3%

Bikini (BCN)

21.140

36.126

-41%

56

101

-45%

Sidecar (BCN)

15.982

13.859

+15%

131

123

+7%

Jazz Sí (BCN)

15.975

16.550

-3%

359

358

+0,3%

Zero (Tarragona)

14.432

12.894

+12%

178

106

+68%

Cafè del Teatre (Lleida)

14.406

17.118

-16%

147

135

+9%

Stroika (Manresa)

13.249

17.772

-25%

33

42

-21%

La Capsa (El Prat)

11.500

11.488

+0,1%

75

83

-10%

Vol (BCN)

9.522

7.455

+28%

110

85

+29%

Soda Acústic (BCN)

6.840

7.260

-6%

129

132

-2%

L’Oncle Jack (L’H)

6.650

7.140

-7%

140

135

+4%

4.165

3.990

+4%

78

81

-4%

300

782

-62%

6

16

-63%

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

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

Joan Mas

Quim Marcé

Alba López

Jamboree i tarantos

la mirona

meteoro

L’Ajuntament de Barcelona va
fer bé de no deixar fer música als restaurants. El 2019 van
sorgir nous locals de flamenc
i més competència per a Los
Tarantos, però millor una ciutat coneguda per ser musical
que no només arquitectònica
i de cervesa barata.

El creixement del 24% dels
assistents el 2019 s’ha revertit amb aforaments limitats el
2020. Les mesures obliguen
a reduir de 1.500 a 280 els espectadors a l’escenari reversible del pati. Si es mantenen
aforaments del 20% haurem
de fer concurs de creditors.

La temporada 2019 –tenint
present que érem un espai
nounat– ha estat realment
satisfactòria des del punt de
vista de generar, enfortir i vehicular el teixit cultural i artístic de Barcelona, gràcies
sobretot al suport del sector
underground i eclèctic.

Toni Revés
director cafè del teatre

“Cal un
pla de rescat
per la situació
d’extrema
emergència”
ARC us ha premiat per la programació del 2019. Com heu tancat l’any?
Molt il·lusionats i contents. La gent
ha respost als concerts i hem tingut la
sensació de fer les coses bé, tot i que
sempre s’han de millorar. Tenim moltes
ganes de continuar programant música en viu com hem estat fent des de fa
dues dècades a les Terres de Ponent.
Com heu afrontat la situació del confinament i desconfinament?
Amb impotència, tristesa i ràbia. Hem
tingut la sensació que es podia haver
fet millor; les instruccions des de l’administració han estat canviants i poc clares. La situació és ruïnosa i insostenible,
i són molts els espais abocats a tancar si
la situació no es reverteix aviat.
Com s’ha patit a Ponent?
Quan es va confinar el Segrià per segon cop a principi de juliol va ser molt
dur. Parar de nou va ser molt frustrant
i una sensació d’impotència absoluta.
Quin paper ha tingut l’ASACC?
Carmen Zapata i Lluís Torrents estan
fent una gran feina. Hem de ser capaços de transmetre a les administracions que la situació és d’absoluta emergència i que el nostre sector necessita urgentment un pla de rescat efectiu.
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Auditoris i teatres 2019

OPINIÓ

Xifres vermelles per als
equipaments públics

Isabel Balliu
gerent Consorci de
l’Auditori de barcelona

La xarxa de grans equipaments públics catalans ha generat resultats
negatius el 2019, amb una recessió que no s’observava des del 2014.
La xifra de públic ha caigut un 5% i els concerts un 9%, per bé que els
millors registres s’han donat als auditoris i teatres de fora de Barcelona.
La desena d’auditoris i teatres de Catalunya
ha tancat el 2019 amb una mitjana de números
vermells en relació a espectadors (-5%) i concerts (-9%), una situació doble que no es produïa des de fa cinc anys, quan el 2014 en plena crisi es van registrar dades negatives. La
situació és preocupant perquè just la temporada anterior es va registrar un notable augment de públic (+15%) i de programació (+8%),
motivat sobretot pels excel·lents resultats del
Palau Sant Jordi, amb un augment de públic i
de concerts que el 2019 s’han transformat en
una reducció del 22 i el 21%, respectivament.
Els espais de comarques han recollit les dades
més positives amb un 3% més de públic, tot i
la retallada de l’11% d’espectacles. Els millors
resultats s’han registrat al Kursaal de Manresa
(+19% i +34%), l’Enric Granados de Lleida (13%
i 6%), L’Atlàntida de Vic (12% i 7%) i l’Auditori
de Granollers (+9% i +54%), en detriment de
Girona i Sant Cugat. A Barcelona, el Palau de
la Música Catalana és l’únic que ha aportat
dades optimistes, amb el 13% més de públic
i un 4% menys de cartell, mentre que l’Auditori de Barcelona ha tancat amb xifres negatives d’espectadors (-4%) i concerts (-11%), igual
que el Liceu (-2% i -8%). Teresa vallbona

Espectadors 2019

-5%

La xifra total de 1,78 milions d’espectadors ha caigut el 2019 un negatiu 5%,
comparat amb l’augment del 15% de
l’any anterior. La mitjana d’espectadors
per concert ha passat de 933 a 973 amb
un increment del 5%, amb els millors
resultats al Palau i fora de Barcelona.

Concerts 2019

-9%

La quantitat de 1.830 concerts programats el 2019 als equipaments catalans
ha caigut un 9%, un altre mal indicador
respecte a l’increment del 8% del 2018.
Cal destacar el descens a l’Auditori de
Girona, al Palau Sant Jordi i Sant Jordi
Club i a l’Auditori de Barcelona.

Gestionar
la incertesa
La crisi de la pandèmia ha suposat la
finalització anticipada de la temporada 2019-20, amb més de 200 concerts
cancel·lats i 70.000 localitats venudes retornades. El pressupost s’ha hagut de reajustar a la baixa, amb una
pèrdua de 3,5 milions d’euros a causa de l’aturada de l’activitat i del descens de les vendes agreujat per la restricció d’aforament de sales, a més de
la davallada d’altres ingressos propis. Malgrat això, les administracions
han mantingut les aportacions, incrementades respecte al 2019, i cal destacar l’esforç del sector en la revisió
dels catxets artístics per adaptar-se a
la nova situació. Properament es posarà en marxa una plataforma digital que permetrà escoltar i veure sense descàrrega, en directe i a la carta,
els enregistraments de l’Auditori de
Barcelona, que es van iniciar al juliol i
han continuat a la tardor. La crisi ens
ha obligat a gestionar la incertesa, ser
flexibles, preveure situacions i buscar
solucions creatives per continuar amb
l’activitat cultural i tenir el compromís
i la complicitat del públic.

Espectadors i concerts als principals teatres i auditoris 2018-19
Espectadors 2019

2018

%

Concerts 2019

2018

%

Palau Sant Jordi + Sant Jordi Club (BCN)

446.000

576.000

-23%

51

65

-22%

Palau de la Música Catalana (BCN)

445.946

393.283

+13%

613

638

-4%

L’Auditori de Barcelona

381.863

399.673

-4%

494

557

-11%

Gran Teatre del Liceu* (BCN)

275.497

282.415

-2%

179

196

-9%

Auditori de Girona

80.057

85.781

-7%

133

235

-43%

Teatre-Auditori Sant Cugat

36.282

37.577

-3%

50

61

-18%

Kursaal (Manresa)

32.036

26.704

+20%

82

61

+34%

31.772

28.318

+12%

89

83

+7%

L’Atlàntida (Vic)
Teatre Auditori de Granollers

24.643

22.640

+9%

57

37

+54%

Auditori Enric Granados (Lleida)

20.358

18.090

+13%

55

52

+6%

Auditori Municipal de Vilafranca

6.191

6.269

-1%

27

27

0%

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels equipaments. (*) Inclou només programació pròpia
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Circuits 2019

Entrevista

Gires amb més concerts
i menys espectadors

Juanma Cantos
Coordinador de
Girando Por Salas

Els circuits musicals dels Països Catalans han registrat xifres desiguals
el 2019. D’una banda, el més vuit-cents concerts itinerants s’han reduït
un 7%, tot i que la xifra d’espectadors ha augmentat un 7%, fins prop de
250.000 assistents. La mitjana de públic per concert ha pujat un 16%.
Els circuits catalans han seguit registrant un
augment positiu del 7% d’espectadors, per bé
que al mateix temps s’ha invertit la tendència
a l’alça en la quantitat de concerts, que s’han
reduït un 7% el 2019. Les xifres desiguals han
provocat que la mitjana d’ocupació hagi passat de 256 a 296 espectadors per concert,
amb un increment del 16%. El Curtcircuit i el
Club Circuit, impulsats per l’Associació de
Sales de Concerts de Catalunya per promoure artistes emergents, ha registrat un 18% més
d’assistents amb un 12% menys de concerts.
Una evolució similar ha patit la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals gestionada per l’Oficina de Difusió Artística (ODA), amb un 9% més
d’espectadors i un 6% menys de concerts.
El Circuit Folc, promogut pel Centre Artesà
Tradicionàrius (C.A.T.) i el Grup Enderrock, ha
celebrat 21 bolos, igual que el 2018, i ha tingut
un 5% menys d’assistents. El mateix ha passat
amb la desena edició del circuit estatal Girando
Por Salas, promogut per ARC i Musicat, entre
altres, amb el suport del Ministerio de Cultura,
que ha mantingut 29 concerts i amb un descens
d’espectadors (-2%). Òpera Catalunya també ha organitzat menys concerts (-23%) amb
menys públic (-15%). T.V.

Espectadors 2019

+7%

L’evolució dels 244.622 espectadors
als circuits musicals ha crescut un 7%,
seguint la tendència del 14% del 2018,
amb especial incidència al Curtcircuit
i el Club Circuit, impulsats per ASACC,
i a la Xarxa de l’ODA. La mitjana d’ocupació ha augmentat un 16%, de 256 a 296.

Concerts 2019

-7%

Els 827 espectacles en gira s’han reduït
un 7%, una tendència molt negativa si
es compara amb l’augment del 9% del
2018. El circuit Òpera Catalunya, el
Curtcircuit i la Xarxa de l’ODA són els
que han programat menys concerts,
i el Circuit Folc i el GPS es mantenen.

“La pandèmia
amenaça
l’estabilitat
del sector”
Quin balanç fas del GPS en el teu primer any al capdavant del circuit?
Tenim una sensació agredolça. Dolça
perquè el GPS suposa un gran estímul,
un suport a la professionalització dels
grups, una aportació econòmica important per a artistes i sales, i un reforç
perquè persones de localitats no habituades als circuits en puguin gaudir.
Però agra per la situació derivada de
la pandèmia, que amenaça greument
l’estabilitat de tot el nostre sector.
Quina és la situació actual?
Gràcies al suport de l’INAEM i a tots
els implicats en el circuit (sales, músics, agències...) s’ha pogut reestructurar convenientment la pràctica totalitat de les gires, ajornant concerts per
ser celebrats durant tot el 2020, amb
la qual cosa l’impacte negatiu per a
nosaltres ha estat petit.
Quina és la proposta de futur?
El GPS continuarà sent, ara més que
mai, un fort suport al circuit de sales,
als grups emergents i, esclar, al públic.

Espectadors i concerts als circuits 2018-19
Espectadors 2019

2018

%

Concerts 2019

2018

%

213.963

196.351

+9%

711

760

-6%

12.807

15.140

-15%

23

30

-23%

Curtcircuit
(ASACC)

13.177

11.200

+18%

43

49

-12%

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

3.075

3.250

-5%

21

21

0%

1.638

-2%

29

29

0%

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 2019

Resultats positius amb una
programació sostenible
L’augment d’artistes (+52%), concerts (+9%) i públic (+2%) en el darrer trienni
2017-19 ha marcat un creixement sostenible del projecte públic-privat de les
Cases de la Música. La xarxa ha incorporat nova seu a les Terres de Ponent i
ha començat a negociar-ne una altra amb l’Ajuntament de Barcelona.
La fi del conveni triennal 2017-19 de la xarxa
de Cases de la Música (CdM) signat amb la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
s’ha saldat amb resultats molt positius, i ja ha
garantit la continuïtat per a tres anys més. La
xifra d’espectadors ha crescut un 2%, igual
com ho han fet els concerts (9%) i sobretot
la quantitat d’artistes (+52%). La tasca de les
CdM ha tingut també especial incidència en
les 367 ajudes a la creació –que han augmentat un 72% en tres anys–, tal com assenyalen
els indicadors de 102 produccions de directes,
47 gravacions de maquetes, 113 càpsules audiovisuals –que han estat el producte estrella amb una demanda que s’ha multiplicat per
tres– i els concerts de Km 0 (75), al MMVV
(12) i a la Fira Mediterrània (18).
La nova temporada vindrà marcada per una
reestructuració: “Estem en una fase de ‘calma tensa’. Després de l’aturada, l’atenció a
les xarxes va baixar i vam perdre audiència.
Treballarem el programa de suport a la creació a porta tancada i amb mesures de seguretat, i també farem concerts de petit format a
l’exterior. No és viable a llarg termini però cal
seguir treballant, perquè ens hi va el prestigi i
la credibilitat de tota la indústria”, assegura el
coordinador Jordi Planagumà. H.M.A.

+2%

Espectadors 2017-19

En el trienni 2017-19 les Cases de la Música
(CdM) han atret 292.652 assistents, una xifra que ha crescut un 2% en tres anys.

+9%

Concerts 2017-19

En tres anys la xifra de concerts ha passat
de 321 a 351, amb un augment del 9% i un
global de 1.011 directes muntats a les CdM.

+52%

Artistes 2017-19

Les CdM han treballat amb 1.866 artistes en
el darrer trienni, xifra que ha augmentat un
52%: 439 (2017), 660 (2018) i 667 (2019).

Creació 2019
Ajudes a
la creació

Entrevista

Jordi Planagumà
Coordinador
cases de la música

“Els concerts
s’han de viure
en primera
persona”
Quin futur us imagineu després de la
pandèmia?
Els concerts són una experiència que
s’ha de viure en primera persona. El
futur de la música va lligat al futur de
tota la societat, i no s’arreglarà fins que
hi hagi una vacuna o un tractament eficaç. Mentrestant caldrà aguantar a la
‘trinxera’ el temps que calgui, i esperar que no sigui massa perquè la viabilitat dels projectes no dona per a gaire.
Enguany heu sumat la CdM de Lleida
i quan arribarà Barcelona?
La sala Barts a Barcelona és una oportunitat perquè el projecte arribi a molta més gent i serà una eina molt positiva per a la ciutat si aconsegueix ser un
punt de referència per a tots els agents
musicals. Caldrà fer accions que la relacionin amb la resta de sales i altres
espais i projectes dedicats a formació i
creació. És un procés llarg, per ara treballem amb l’Ajuntament per definir
tot el que ha de significar una seu de
Casa de la Música a Barcelona i quin
ha de ser el format final.

Concerts 2019
Enregistrament
de maquetes

Producció
de directes

Càpsules
audiovisuals

Nombre
concerts

Per
tipologia

Per
procedència

Artistes
consolidats

Artistes locals

141 18
-2% (2018: 144)

+6% (2018: 17)

39 42

+5% (2018: 37)

351

Concerts
Km0

Concerts
al MMVV

Concerts Fira
Mediterrània

Nombre
d’assistents

31

4

7

98.564

+24% (2018: 25)

0% (2018: 4)

+40% (2018: 5)

-25% (2018: 56)

FONT: Cases de la Música

+4% (2018: 339)

+1% (2018: 97.775)

257 +4%

Artistes
emergents

410 -4%

240 +1%

Artistes catalans

481 -3%

Artistes de la
resta de l’Estat

125 +3%

Artistes
internacionals

61 -15%
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Mercats i internacionalització 2019

Les fires musicals
optimitzen els recursos
Els principals mercats musicals dels Països Catalans han augmentat la inversió el 2019 amb un pressupost
de 2,2 milions d’euros (+8%) –sumats als 23,2 milions del Primavera Pro i Sónar+D– i han aconseguit
atreure 10.584 professionals acreditats (-8%) amb una major voluntat de convertir-se en espais de negoci
que no de fer de programadors. El Mercat de Música Viva de Vic s’ha consolidat com a fira de referència
del sector musical amb un increment notable del 17% en els contractes i major influència internacional.
La majoria de mercats musicals han apostat
per la internacionalització de l’oferta amb un
augment del pressupost a favor del negoci i
l’exportació, que el 2019 ha representat 2,2
milions d’euros amb un augment del 8% respecte al 2018. A aquesta xifra cal sumar-hi
el volum de 23,2 milions destinat als festivals Primavera Sound i Sónar a través dels
seus apartats professionals, que han mantingut la inversió conjunta. Per contra, la xifra d’acreditats a les fires ha disminuït un 8%
fins a 10.584, la meitat dels quals procedeixen
de fora dels Països Catalans; els 307 artistes
programats han tingut una lleugera reducció
de l’1% respecte a l’edició anterior, i l’impacte
econòmic global s’ha rebaixat un 9%.
El Mercat de Música Viva i la Fira Mediterrània
han assolit un rècord d’acreditats amb el 10% i
7% de creixement, respectivament, dels quals
una tercera part són de la resta de l’Estat i estrangers. Al Mercat, la màxima participació
unida al fet que la majoria de professionals
hi han assistit per contactar i relacionar-se
(66%), vendre (38%), comprar (pel 34%) i conèixer novetats (38%) l’ha fet créixer com a
espai de relació i negoci. Segons l’informe de
la UOC, Vic ha estat un aparador per al talent
i la creació amb un 37% de novetats i 1.484 artistes representats a la darrera edició. L’alt nivell de satisfacció dels assistents l’ha fet un
pol de referència per al sector musical.
L’impacte econòmic del MMVV en la indústria
musical va ser el 2018 de 4,1 milions d’euros,
un 13% menys que l’any anterior. Tot i això, un
71% dels compradors van mantenir la despe-

-9%
+17%
+8%
-6%
-8%
-1%
Impacte econòmic 2018/2019

Contractes 2018/2019

Pressupost fires 2019

Pressupost exportació 2019

Acreditats 2019

Artistes 2019

sa i un majoritari 46% de venedors va afirmar
que el volum de negoci havia estat superior.
Per això la xifra de contractes signats durant
el Mercat va augmentar un 17%, per bé que va
disminuir de 3,7 a 3,1 la xifra concerts per contracte i també de 3,1 a 2,1 la quantitat de contractes realitzats per cada agent.
La Fira Mediterrània 2019, la primera amb la
direcció artística de Jordi Fosas, ha proposat
més de 300 activitats i 28 estrenes. Tot i que
no ha presentat cap nou estudi econòmic, la
seva voluntat d’internacionalització s’ha plasmat en el nou projecte euroregional del Pla
d’Acció Estatal i Internacional.

més mobilitat, menys inversió
El pressupost d’internacionalització de la música de la Generalitat de Catalunya, establert
el 2019 en 1,27 milions d’euros, ha patit una
nova rebaixa del 6%. La inversió suma els capítols d’activitats (100.000 euros) i subvencions de l’Àrea de Mercats de l’ICEC (510.000
euros per al MMVV i Primavera Pro) i les aportacions de l’Institut Ramon Llull (591.400 per a
desplaçaments, programacions i festivals). El
suport de l’IRL a la mobilitat ha augmentat un
11% el 2019, amb 92 expedients tramitats en
dues convocatòries de 167.000 euros, respecte als 75 del 2018. En total s’han celebrat 758
concerts (+19%) a 41 països a càrrec de 88 artistes (55 a Europa, 28 a Amèrica i 8 a l’Àsia),
amb un increment del 28% respecte als 69 artistes del 2018. A més, l’ICEC va ser present
a 19 fires i mercats professionals de música,
amb 78 empreses catalanes. H.M.A.

Mercat de Música Viva de Vic
Impacte econòmic 2018
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4.108.856 €

L’impacte econòmic del MMVV en la indústria musical catalana va representar el 2018
una xifra total de 4,1 milions d’euros, la segona xifra més alta des del 2012 segons l’estudi
de la Universitat Oberta de Catalunya, tot i que significa un decreixement del 13%, amb
una rebaixa de 600.000 euros respecte a l’any anterior (4.723.784 euros). Si es compara
amb el 2016 (3.686.152 euros) l’augment és de l’11%. La meitat de l’impacte es va produir
fora dels dies de mercat i cal destacar que l’11% va ser generat per empreses estrangeres.

Contractes signats 2018

279

La quantitat de contractes signats el 2018 durant el Mercat va augmentar un notable
17%, tenint en compte que es va passar de 239 a 279, tot i que es va rebaixar de 3,7 a 3,1 la
quantitat de concerts per contracte i sobretot es va reduir una tercera part la quantitat de
contractes per entitat de 3,1 a 2,1. Les relacions del 2018 van generar 2.715 contactes nous,
amb la dada rellevant que el 15% van ser internacionals, i el 2019 la xifra ha augmentat a
3.000 contactes presencials i 2.500 en xarxa (8% internacionals).

Contractació generada 2019

2.166.460 €

L’activitat de compra-venda generada durant els dies del MMVV 2019 va caure un 6% respecte als 2,3 milions d’euros del 2018. El protagonisme de la contractació catalana ha permès incrementar un 6% l’oferta d’artistes en cartera (de 1.406 a 1.484), tot i que han baixat les estrenes del 40 al 37%. El negoci s’ha centrat sobretot en festivals, ja que un 59%
d’artistes contractats actua en aquest espai (49% el 2018) i un 58% a sales (68% el 2018).

Menys concerts per contracte

Pressupost

2018

821.900 €

279
3,1

2017

239
3,7

2016

271
2,5

Contractes signats Contractes signats Contractes signats

Concerts
per contracte

Concerts
per contracte

Concerts
per contracte

2018

3,1
2017

3

2016

Internacionalització
Contractació per actuar a l’estranger

47% 57%
2018

Espectadors

120.000
0% respecte al 2018

Acreditats

Contractes per entitat

2,1

-0,6% respecte als
826.900 euros del 2018

2017

731
+10% respecte als
665 acreditats (2018).
Les entitats han pujat
un 9%, de 423 a 459

Artistes

80

Puntuació

Boca-orella i fidelitat

+1% respecte a 79 artistes
programats (2018)

Expectatives
complertes

90% 5

Concerts

65%
2019

Anys de
Professionals
mitjana
que recomanen
el MMVV i tornen d’assistència

73+14

+1% respecte als
72 oficials + 14 off (2018)

FONT: Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM) / Mercat de Música Viva de Vic i Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Marc Lloret
director artístic del mercat
de música viva de vic (MMVV)

Futur
incert
Fer balanç del 2019 i abstreure’ns del que estem vivint el 2020 és pràcticament impossible. Tot el que es podia planejar a partir d’estratègies prèvies a la pandèmia perd el sentit i obliga a fer tabula rasa per reiniciar no se
sap ben bé què, ni quan ni com. La incertesa
és, de moment i malauradament, el concepte
que explica millor la realitat actual. La qüestió és si podrem esquivar aquesta incertesa
i identificar les poques certeses de què disposem per construir conjuntament, ser creatius, solidaris, generosos i audaços per trobar
les esquerdes que ens poden deixar avançar,
a poc a poc. La realitat és que en som capaços. En els 31 anys de vida, a part de milers
de concerts, el Mercat de Música Viva de Vic
ha acollit reunions sectorials, ha promogut
diàlegs, ha vist néixer associacions, ha donat
veu a manifestos i reivindicacions, s’hi han
presentat plans estratègics, programes polítics i noves entitats i institucions. La seva
trajectòria, aquesta feina feta i tantes hores
de debat es converteixen en eines per encarar el futur. L’edició d’enguany del Mercat
ha estat dissenyada per aportar una mica de
llum en aquest futur incert, per servir de punt
de trobada virtual i per replantejar l’estat de
les coses. 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
continuï estant viva.
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Fira Mediterrània de Manresa 2019
Internacionalització

Jordi Fosas
director artístic de la
Fira Mediterrània de Manresa

La mirada a l’arrel
en el present
A la Fira Mediterrània hem tancat la 22a edició posicionant-nos com el mercat estratègic de l’arrel, és a dir, de les propostes artístiques que utilitzen l’arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Ho hem fet
treballant amb els 360 graus de l’arrel, partint del patrimoni i l’herència cultural, passant per les associacions de cultura popular i arribant al sector professional, als artistes que creen a partir d’aquesta tradició.
Tot això, treballant amb tothom i a tota hora,
creant complicitats amb altres fires, festivals i espais culturals per vertebrar mercat i discurs per a les propostes artístiques
d’arrel. A la Fira Mediterrània hem proposat una programació focalitzada en les propostes que fan una mirada a l’arrel per parlar-nos en present, i ho hem fet en tres claus:
Mirades, Joves i Present. Mirades, artistes
que presenten la seva particular visió cap
a l’arrel, com Sol Picó, que va inaugurar la
Fira amb Animal de sèquia; Llibert Fortuny
i Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor
d’Obeses, entre altres. Joves, artistes emergents que centren el treball creatiu en l’arrel
com Marala, Tarta Relena o Arnau Obiols.
Present, propostes que ens interpel·len avui
i que el 2019 hem centrat en projectes que
parlen i reflexionen sobre qüestions de gènere. Tot això ho continuarem treballant el
2020, en una Fira híbrida, que combinarà el
format en línia i el presencial, i expandida, que
s’allargarà a sis dies per
adaptar-se a la crisi sanitària i oferir totes les
garanties de seguretat a
públic i professionals.

22.500€

El Pla d’Acció Estatal i Internacional de la Fira ha mantingut 37 accions estratègiques a 12
països i regions d’Europa, Amèrica i l’Àfrica, amb la renovació dels principals acords amb
Itàlia, Turquia, Portugal i el País Basc, entre altres. A més, s’han ampliat horitzons amb el
nou projecte euroregional gràcies a la subvenció de 22.500 euros per augmentar la mobilitat artística, amb participació occitana (Le Silo, centre de creació cooperativa) i balear (Ajuntament de Palma). Les activitats han augmentat de 301 a 309, i la xifra d’acreditats ha acollit 184 estrangers (15%), 114 de l’Estat espanyol (10%) i 887 de catalans (75%).

Reunions ràpides

516

L’augment de trobades professionals a la Llotja de la Fira Mediterrània s’ha traduït el 2019
en 516 speed meetings amb 43 experts, un 13% més de reunions respecte a les 456 del
2018. La Fira ha mantingut també el volum total de 100.000 visitants en els 72 concerts
programats (+18%) i ha venut 7.837 entrades (-19%) dels espectacles de pagament, amb
una ocupació del 79%, dos punts per sobre que l’any anterior.

Fira Mediterrània - concerts

Pressupost

947.472 €
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+5% respecte als
905.610 euros del 2018.
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(75% cat., 10% esp. i 15% int.)
+7% respecte als 1.106 del 2018.

79%

2019
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77%

2018
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73%

2017
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2016

+1 respecte als 116 grups
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Professionals

75

100%

+18% respecte als
61 concerts del 2019.
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Sónar+D
El congrés internacional de
creativitat i tecnologia del
Sónar ha rebut la participació
de 4.600 professionals procedents de 60 països i de prop
de 2.000 entitats i empreses.
El Sónar+D ha connectat creadors, artistes, emprenedors,
inversors, científics, dissenyadors de codi i altres agents de
la innovació amb l’objectiu de
projectar i desxifrar els grans
desafiaments de l’actualitat,
com la intel·ligència artificial, la realitat virtual, el nou internet, el big data i la creació digital. L’edició del 2019
ha celebrat 35 conferències i masterclasses –duplicades a l’Stage+D i al nou espai Masterclasses by SEAT–,
20 workshops, la conferència
inaugural de Robert del Naja
de Massive Attack i projeccions immersives a la cúpula Sonar360º by Mediapro.

Primavera Pro
Pressupost 2019
Sónar + Sónar+D

8.217.812€

-11% respecte als 9.190.029 (2018)

Professionals
acreditats 2019

4.600

-22% respecte als 5.900 (2018)
[2.000 empreses de 60 països]

Artistes
programats 2019

140

+5% respecte als 133 (2018)
[288 músics de 37 països]

Trovam
La Fira Valenciana de la Música
Trovam – Pro Weekend ha celebrat el 2019 la setena edició amb un total de 540 professionals acreditats a la fira
i prop de 60 activitats entre
debats, tallers i speed meetings. L’esdeveniment se celebra anualment a Castelló per
tal de donar a conèixer la vitalitat de la música valenciana i servir de lloc de trobada professional del sector.
“La Fira ha estat un clar reflex que aquesta celebració ja és una cita consolidada a les agendes dels professionals i artistes en l’àmbit
estatal. S’aposta per la descentralització de l’activitat cultural a la Comunitat
Valenciana, la vertebració del
territori i la igualtat de gènere”, diu el director artístic del
Trovam, Joan Gregori Maria.

La trobada internacional del
sector musical ha celebrat el
desè aniversari i ha ofert una
programació feminista i transversal, d’acord amb la “nova
normalitat” que el Primavera
Sound ha adoptat com a lema.
El Primavera Pro ha respost
a la bretxa de gènere en la
indústria programant una
majoria de dones als escenaris, com a ponents i com a artistes. Destaca Insumisas, la
nova secció realitzada en col·
laboració amb l’associació
Mujeres de la Industria de la
Música (MIM), per parlar de la
dimensió política del feminisme, o la presència de Neneh
Cherry, reconeguda amb el
Primavera Award. “El 2019
va consolidar el Primavera Pro
com un esdeveniment imprescindible per als professionals”,
diu la directora del Primavera
Pro, Almudena Heredero.

Pressupost 2019
Primavera Sound
+ Primavera Pro

15.000.000€
+6% respecte als 14.100.000 (2018)

Professionals
acreditats 2019

3.000

0% respecte als 3.000 (2018)
[45 països]

Artistes
programats 2019

295

+14% respecte als 259 (2018)

Fira B!
Impacte econòmic
Trovam! 2019

1.000.000€
+11% respecte als 900.000 (2018)

Pressupost 2019

215.000€

+54% respecte als 140.000 (2018)

Professionals
acreditats 2019

540

+17% respecte als 460 (2018)

Artistes programats 2019

58

-17% respecte als 70 (2018)

La cinquena edició del Fira
B!, el Mercat Professional de
Música i Arts Escèniques de
les Illes Balears, ha acollit més
de mig miler de professionals
i mig centenar d’activitats
entre conferències, taules
rodones, speed meetings i
trobades de persones del sector de les arts escèniques i de
la música, a més de 52 concerts. El Fira B!, organitzat per
la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat a través de
l’Institut d’Estudis Baleàrics,
i amb la col·laboració del
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, ha posat com
a principals objectius establir,
consolidar i visibilitzar el sector de la música a les balears;
donar a conèixer les propostes dels artistes de les Illes
i generar debat i sinergies
entre artistes i professionals.

Pressupost 2019

250.000€

+25% respecte als 200.000 (2018)

Espectadors 2019

14.980

-6% respecte als 15.918 (2018)

Professionals
acreditats 2019

528

+25% respecte als 423 (2018)
[20 països]

Artistes programats 2019

52

+13% respecte als 46 (2018)
[47 activitats professionals]
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Indústria discogràfica 2019

El mercat digital català
guanya valor a l’alça
Les xifres de negoci de la música digital són cada vegada més elevades, i el 2019 ja han significat el 82%
dels ingressos per vendes de les discogràfiques catalanes, que han facturat 24,8 milions d’euros (+13%).
El format físic s’ha desplomat (-12%) i, excepte El disc de La Marató 2019, cap altre títol íntegrament
cantat en català ha superat les 20.000 còpies. A l’altra cara de la moneda hi ha l’increment d’un 11% de
les edicions en català, que han assolit un rècord històric de 1.284 referències gràcies a l’auge digital.
El format digital s’ha implantat de manera generalitzada en el mercat discogràfic català, i
ja predomina tant en les vendes i com en les
edicions, sobretot de senzills promocionals,
tot i que el mercat físic sobreviu en part gràcies al major consum de vinils. La facturació
de la indústria discogràfica el 2019 ha seguit
la tendència dels darrers dos anys i ha crescut
un 13% fins a 24,8 milions d’euros, segons dades dels segells de l’Associació de Productors
i Editors Fonogràfics de Catalunya (Apecat) i
Productors Associats de Fonogrames (PAF).
El major augment s’ha produït en ingressos
editorials (+89%), marxandatge (+33%) i la comercialització de suports digitals (+30%).
Si ens fixem en les vendes de discos, la meitat
del negoci s’ha signat el tercer exercici positiu després de la recessió del període 2013-16.
La facturació ha suposat 12,9 milions d’euros
amb un increment del 20% respecte al 2018.
En aquest cas, el 82% ja correspon al format
digital davant del 18% en físic, amb una variació del 6,5%. Les vendes de CD han caigut un
12%, mentre que els ingressos de la comercialització digital han crescut un 30%. La producció discogràfica catalana del 2019 també ha indicat un augment del 69% d’edicions
digitals i un recés de l’11% de físiques, a més
d’un notable 26% d’augment dels vinils. En els
darrers cinc anys ha caigut un 19% el format
CD, mentre que el digital s’ha multiplicat per
cinc i els LPs i SGs s’han triplicat.

Producció de CDs físics en català
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En comparació, les dades del mercat estatal
han estat encara més optimistes. La vendes
d’independents i multinacionals (Sony Music,
Universal i Warner, establertes a Madrid) han
augmentat un 23% el 2019, sumant tant un increment del 7% físic com del 29% digital, segons Promusicae. Bona part d’aquest resultat és fruit del 55% de creixement en la venda
dels vinils, clarament de moda, i més en relació amb el CD, que ha caigut un 1%. El mercat
del vinil s’ha multiplicat per deu en sis anys; el
2013 es van despatxar 140.000 senzills i elapés i el 2019 han estat 1,3 milions d’unitats.
La descàrrega digital ja és residual –una tendència a la baixa–, i representa sols el 5% de
la facturació digital. En canvi l’streaming inclou tota la resta del pastís, el 75% del qual
correspon a subscripcions i la resta a àudio
i vídeo finançat per publicitat. Un estudi de
Promusicae conclou que més de 10 milions
de persones a l’Estat espanyol –una quarta
part de la població– consumeixen música per
streaming i 3 milions estan subscrites a serveis prèmium (un 30% més que el 2018). El
pes específic del mercat digital representa a
l’Estat espanyol un 75% –un 6% menys que a
Catalunya– i el físic es manté en la quarta part
restant. Els pocs aparadors per als CDs estan
ocupats per títols editats per multinacionals,
mentre que el producte independent necessita trobar vies alternatives i menys costoses
per donar a conèixer les seves produccions.
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Facturació indústria discogràfica catalana i estatal 2018-19
Evolució de la facturació en vendes
de les discogràfiques catalanes (2008-19)

Facturació global
de les discogràfiques catalanes

30
25

21,6M

20

16,6M
14,9M 15,6M 16,3M

15

2019

2018

%

Vendes físiques

2.342.297 €

2.653.084 €

-12%

Vendes digitals

10.604.785 €

8.139.966 €

+30%

636.818 €

755.497 €

-16%

Editorials

2.981.913 €

1.580.202 €

+89%

Sincronies i catàleg

1.134.222 €

1.094.883 €

+4%

Management

6.975.935 €

7.577.422 €

-8%

Marxandatge

104.931 €

78.734 €

+33%

24.780.901 €

21.879.788 €

+13%

Distribució
12,1M

10

10,8M
10,2M 8,6M
7,6M 9,2M

13M

5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total indústria discogràfica

FONT: Elaboració pròpia amb dades facilitades per Apecat, PAF i les mateixes companyies discogràfiques

Facturació per vendes
al mercat discogràfic català

Facturació per vendes
al mercat discogràfic estatal

2019

2.343.000 €
Digital 10.605.000 €
Total 12.948.000 €
Físic

2018	Variació
2.653.000 €

-12%

8.140.000 €

+30%

10.793.000 €

+20%

Relació del mercat físic
amb el mercat digital català

Digital

18,1%
81,9%

-6,5
+6,5

73.100.000 €

68.200.000 €

+7%

223.300.000 €

173.700.000 €

+29%

Total

296.400.000 €

241.900.000 €

+23%

Mercat discogràfic físic estatal
per formats
2019

2018

239.000 €

247.000 €

-3%

LP	 18.355.000 €

11.746.000 €

+56%

CD	 53.312.000 €

53.858.000 €

-1%

Altres

201.000 €

172.000 €

+17%

Vídeo

1.031.000 €

2.201.000 €

-53%

73.138.000 €

68.224.000 €

+7%

Total

Desglossament de l’streaming
al mercat estatal el 2019
2019

	Variació
2018/19

Àudio finançat
per publicitat

10,0%

-0,5%

Vídeo finançat
per publicitat

15,2%

-1%

Subscripcions
d’àudio

74,8%

+2%

2018

Digital

Físic

Senzills

	Pes 	Variació
específic 2018/19
Físic

2019

Mercat discogràfic digital estatal
per suports
2019

2018

6.224.000 €

7.909.000 €

Continguts mòbils 4.057.000 €

4.248.000 €

-4%

Streaming

213.006.000 €

161.520.000 €

+32%

Total

223.287.000 €

173.677.000 €

+29%

Descàrregues

-21%

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 2019

Rànquing vendes
Discos en català 2019

Rànquing videoclips
Cançons en català 2019

TOP exemplars venuts físic/digital

exemplars venuts físic/Digital (<10.000)

reproduccions A YOUTUBE (31.12.2019)

1. 	Diversos artistes
El disc de La Marató 2019
2. Alejandro Sanz
#ElDisco*

1. Lax’n’Busto
Polièdric
5.400
2. Cesk Freixas
Festa Major
4.500
3. Oques Grasses
Fans del sol
4.000
4. Litus
Hablo tu idioma pero no lo entiendo 3.400
5. Guillem Roma
La constant i la variable
2.800
6.	Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya
Clàssics Enderrock
2.200
7. Gertrudis
No em dóna la gana
2.200
8. Arnau Tordera + SCIC
La màquina del temps
2.000
9. Ferran Palau
Kevin
2.000
10. Txarango
El cor de la terra (2017)
1.900
11. Xarim Aresté
El nus i altres mons
1.800
12. Companyia Elèctrica Dharma
Flamarada
1.600
13. Porto Bello
L’ull de la tempesta
1.500
14. Maruja Limón
Ante mi
1.450
15. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Viatge a Buda
1.300
16. Cris Juanico
Viu		
1.100
17. Txarango
Som riu (2014)
1.050
18. El Petit de Cal Eril
Energia fosca
1.000

1.	Rosalia
“F*cking Money Man”
26.813.200
2. Buhos
“Connectats”
6.214.000
3.	Dàmaris Gelabert
“La festa de la pau”
3.055.000
4. Oques Grasses
“In the Night”
2.614.300
5. Oques Grasses
“Torno a ser jo”
1.614.900
6.	Doctor Prats
“Les teves pigues”
1.213.000
7. Manel
“Per la bona gent”
941.900
8. El Pot Petit
“Soc un mico”
720.200
9. Lildami
“Pau Gasol”
656.500
10. El Pot Petit + Els Amics de les Arts
“El pirata despistat”
654.500
11. Joan Dausà
“Tot anirà bé”
598.300
12. El Pot Petit
“El gat enfadat”
549.400
13. Kid Pi x Lil Didi
“Ferran Adrià”
508.200
14. Manel
“Formigues”
492.900
15.	Sense Sal + Miki Núñez
“La sortida”
471.300

192.000
80.000

(*inclou tema en català amb Judit Neddermann)

3. Aitana
Spoiler
4. Estopa
Fuego
5. 	Sergio Dalma
30... y tanto
6. Alba Reche
Sus canciones
				

20.000
20.000
20.000
20.000

de 10.000 a 20.000 còpies

7. Alba Reche
Quimera
8. Mónica Naranjo
Renaissance
9. Miki Núñez
Amuza
10.	Sergio Dalma
30 aniversario 1989-2019
11. Loquillo
El último clásico
12. Manel
Per la bona gent
13. Estopa
Estopa - 20 aniversario

14.200

12.000

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

TOP 10 català
Un cop més, la llista de discos catalans més
venuts l’ha liderat El disc de La Marató 2019
(TVC Disc), que s’ha acostat a les 200.000
còpies encartades amb els principals diaris catalans i la revista Enderrock, una xifra que el converteix en un quíntuple disc de
platí. La segona posició l’ha ocupat un artista espanyol, Alejandro Sanz, que va presentar #ElDisco (Universal), un treball amb una
cançó en català i castellà cantada amb Judit
Neddermann, que ha col·locat 80.000 còpies com a doble disc de platí. A partir d’aquí,
el 2019 ha estat un any dolent per als artistes

promusicae

“Un estudi conclou que
més de 10 milions de
persones consumeixen
a l’Estat espanyol
serveis de streaming
d’àudio i 3 milions
serveis prèmium”

FONT: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per
Promusicae, Apecat i companyies discogràfiques

supervendes catalans, ja que cap altre disc ha
assolit les 40.000 còpies, en comparació amb
els sis àlbums que s’havien registrat l’any anterior (Manolo García, Sergio Dalma, Rosalia
i Aitana). Els discos d’or (20.000 còpies) han
estat per a la barcelonina Aitana amb Spoiler
(Universal), el duet de Cornellà Estopa amb
Fuego (Sony), el sabadellenc Sergio Dalma
amb 30… y tanto (Sony) i la cantant d’Elx Alba
Reche amb Sus canciones (Universal), cap
d’ells amb cançons en català. En aquesta franja de vendes, les quatre referències del 2019
doblen les dues edicions que es van anotar el
2018, que van ser Alfred García i Aitana.
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Evolució de la producció fonogràfica en català i instrumentals
Edicions en format físic i digital (2018-19)

2019
2018

550
500

465

450

393

400
350
300
250

251

+18%

236
168

200

147

155

150

+6%

100
50
0

69

38
-20%

Jazz i blues Músiques urbanes Folk i ètnica

Cançó d’autor

79

63

+17%

+84%

Pop-rock

81

80

-8%

31

Electrònica

Clàssica

33

22
-33%

+23%

15

13
-13%

Infantil i familiar

8
-11%

Sardanes
i havaneres

Altres

1.234

Edicions en format físic i digital (1994-2018)

993

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

1.300
1.200
1.100

1.136

605

800

-6%
27 DVD
6 LP

308

600
500

112

103

400
187

120

+17%

200

152

-7%

-50%

+5%
17 DVD

+2%
10 DVD

+103%

+9%
28 DVD

448

396

572

+19%

128

425

389

+14%

+7%
12 DVD

+26%
14 DVD

+9%
20 DVD
5 LP

480

+7%
32 DVD

+2%
32 DVD
14 LP

538

525

700

0

-1%
290 DIG
59 LP+SG
15 DVD
24 K7

1.284

900

100

1.158

+9%
273 DIG
52 LP+SG
14 DVD
13 K7

1.000

300

9

591

987

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

+14%
179 DIG
52 LP+SG
19 DVD
10 K7

1.167

-6%
253 DIG
68 LP+SG
12 DVD
24 K7

+11%
499 DIG
85 LP+SG
17 DVD
24 K7

693

+10%
26 DVD
12 LP

+15%
16 DVD
8 LP

206

+10%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FONT: ACIC (1994-99) i Grup Enderrock (2000-19), sobre edicions amb almenys una cançó en català o instrumentals. No inclou reedicions

Disc de vinil i K7 (LP i altres)

Registre discogràfic al Dipòsit Legal de Catalunya (2014-19)

Disc CD àudio
Total

1.706

1.800

1.587

1.600
1.400

1.479

+13%

1.627

1.493

-5%

+14%

+0,4%

-7%

1.200

1.633
1.402
1.208

+1%

1.000

1.208

-14%

1.454

1.212

+4%

-17%

+6%

-19%

1.012
-16%

800
600
400
200

119

0

+3%

148

-5%

+24%

2014
FONT: Biblioteca Nacional de Catalunya

194

140

2015

+14%

-10%

+39%

2016

200

176
2017

2018

2019
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Indústria discogràfica 2019

Els següents títols més venuts amb cançons
en llengua catalana són Amuza, del vallesà Miki Núñez (Música Global / Universal),
que inclou la popular “Escriurem” i “Per tu”;
Per la bona gent del quartet barceloní Manel
(autoeditat), i el darrer treball del segarrenc
Joan Pons, El Petit de Cal Eril, Energia fosca
(Bankrobber), que han aconseguit col·locar
més de 10.000 còpies en físic i digital, el que
és considerat disc d’or català. Per darrere, només Lax’n’Busto amb Polièdric (RGB Suports)
i Mazoni amb Desig imbècil (Bankrobber) han
superat els 5.000 discos venuts.
De la resta de referències publicades, cal destacar la bona rebuda de l’àlbum Festa Major
(U98 Music) de Cesk Freixas, amb 4.500 còpies, i les 3.450 unitats despatxades pel darrer treball del grup osonenc Oques Grasses,
Fans del sol (Halley Records). Immediatament
per sota hi ha artistes com Litus –amb una
sola cançó en català en la seva darrera gravació–, Guillem Roma, Gertrudis, Ferran Palau,
Txarango –amb una reedició del 2017–, Xarim
Aresté, la Companyia Elèctrica Dharma i els
ebrencs Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, amb unes xifres de vendes per damunt del miler d’exemplars. El 2019 s’han registrat una vintena de títols amb més d’un miler d’exemplars venuts en llengua catalana,
un tercera part menys que el 2018. En la franja alta, s’han declarat cinc títols amb més de
10.000 exemplars venuts en català, el mateix
nombre que l’any anterior.

Jesús
‘Joni’ Sahún
kasba music

El valor
cultural de
la música

edicions 2019

“Rècord històric de
la producció en llengua
catalana amb 1.284
referències, entre
novetats i reedicions,
que representen un
notable increment de
la producció d’un 11%
respecte al 2018”

DISCOS EN CATALÀ
Tot i que les vendes de discos en català han
estat discretes el 2019, la quantitat d’edicions
ha crescut com mai i ha assolit un nou rècord
històric de 1.284 referències, sumant les novetats i les reedicions, cosa que suposa un creixement de l’11% de la producció respecte a la
xifra del 2018. Com cada any, l’estil majoritari
és el pop-rock, que agrupa un total de 465 noves referències –un 18% més que l’any anterior–, seguit de la cançó d’autor amb 251 títols
(+6%) i el jazz amb 155 edicions, amb un cert
decrement respecte al 2018 (-8%). L’estil que
ha experimentat un creixement més destacat

La indústria discogràfica ha patit
enguany un sotrac més, un sotrac
del qual la música se’n sortirà,
igual que ha estat fent els darrers
30 anys. De la indústria discogràfica m’interessen els segells independents, aquells que no intenten
copar els espais de comunicació,
aquells que fan la seva feina sense preocupar-se del que fan els altres, que són gestionats per persones que estimen la música més
enllà dels diners i, sobretot, que
respecten els músics més enllà de
les seves produccions i la rendibilitat d’aquestes. Els que entenen
el valor cultural de la música.

és el de les músiques urbanes, que agrupa 147
títols, amb un increment interanual del 84%.
La música folk i ètnica agrupa 81 títols, un 17%
més que el 2018; els discos infantils i per a públic familiar han estat 22 (-33%), l’electrònica
un total de 38 edicions (+23%) i, finalment, 13
produccions de sardanes i havaneres (-11%).
El 69% de gravacions en català s’han originat
al Principat –875 discos amb un augment del
19% respecte al 2018–; el 20% han estat artistes del País Valencià –247 edicions (+47%)– i
el 8% procedents de les Balears –98 edicions
(-6%)–. Bona part de l’extraordinari resultat
de la producció valenciana és responsabilitat de la política cultural de la Generalitat
Valenciana, que ha apostat els darrers anys
per línies de suport a edicions en valencià, i
a la feina del Col·lectiu Ovidi Montllor, promotor dels premis de la música en valencià.
Les edicions en català també han augmentat
a Catalunya Nord (+400%), l’Alguer (+67%) i
amb artistes procedents d’arreu dels Paisos
Catalans (+136%).
L’augment d’edicions en llengua catalana ha
estat possible gràcies a l’edició de mig miler
de títols de novetats en format digital (+69%),
tot i la caiguda del 14% dels 657 suports en CD
i la tendència a l’alça d’un centenar de suports
en vinil (+26%), la vintena de produccions en
DVD (+13%) i el manteniment de 24 gravacions
en K7 (0%). El format que més s’ha popularitzat ha estat el single digital (+97%), l’àlbum digital (+53%), l’LP (51%) i l’EP de vinil (+25%).

Per això ens en sortirem, perquè sempre hi haurà música i músics amb qui col·laborar a l’hora
de fer públics els seus projectes,
d’acompanyar-los en la comunicació i ajudar-los en les seves necessitats viscerals d’expressar-se.
El sotrac ha estat important, personalment calculo una caiguda
aproximada del 30% dels ingressos aquest 2020; ara, cinc mesos després de començat el desastre les expectatives negatives
augmenten, i si aquesta caiguda continua creixent el problema serà gravíssim i de moment
sense propostes de suport eco-

nòmic per part de les administracions més enllà del capitalisme
clàssic (t’ajudem a endeutar-te
amb els bancs). I això que el subsector discogràfic no ha estat dels
més perjudicats dins el sector de
la música... No vull ni pensar en la
deixadesa institucional que deuen
sentir els professionals que han
vist desaparèixer els seus projectes de la nit al
dia. I aquest és
el problema de
les institucions:
no haver donat
a la música el
valor que té.
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Totes les xifres indiquen que s’ha incrementat
la tendència a la baixa del consum físic, tal com
es pot ratificar també amb les dades de les oficines del Dipòsit Legal de Catalunya, gestionades per la Biblioteca de Catalunya. El 2019
s’han comptabilitzat un total de 1.212 títols publicats amb suport físic a Catalunya (-17% respecte al 2018), dels quals 1.012 en format CD
(-16%) i 200 en vinil o K7 (+14%). Només un 30%
d’edicions inventariades han estat en català, un
33% han estat en castellà i un altre 33% en anglès i altres llengües, tenint en compte que hi
ha discos gravats en diverses llengües.

LA MÚSICA A LA RÀDIO
Des de l’any 2018 l’associació Apecat treballa
juntament amb l’empresa tecnològica BMat
per detectar quines són les cançons de producció catalana –i en català– que més es punxen a les ràdios catalanes. Fruit d’aquest treball de monitoratge s’elabora un rànquing
mensual –que es publica mensualment a la
revista Enderrock– i un resum anual amb els
30 títols més radiats. El rànquing del 2019 ha
comptabilitzat que les 30 cançons més radiades en català han sonat 33.810 vegades a les
18 ràdios musicals més importants; una dada
que engloba una vintena d’artistes d’un total
de deu segells discogràfics. La cançó que més
ha sonat a les emissores nacionals al llarg del
2019 ha estat “In the Night”, d’Oques Grasses,
un dels temes més populars del seu darrer treball, Fans del sol (Halley Records).

Marc Isern
Codirector
Halley Records

Cinc anys
d’alternativa
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FANS DEL CLIP

TOP 10
Les cançons en català més
escoltades a la radiodifusió
catalana durant l’any 2019.
1

OQUES GRASSES
“In the Night”
2	ROSALIA
“Milionària”
3 PORTO BELLO
“Fet d’amor”
4 OQUES GRASSES
“Sta guai”
5 BUhos
“Connectats”
6	DOCTOR PRATS
“Tu fas”
7 JOAN DAUSÀ
“Tot anirà bé”
8 MIQUEL ABRAS
“Fills del mar”
9 MIKI NÚÑEZ
“Escriurem”
10	SENSE SAL
“La sortida”
FONT: APECAT

Fa cinc anys tres professionals del
sector vam crear Halley Records,
una feliç confluència en el camí
d’uns apassionats per la música
amb ganes d’aportar una alternativa i de modernitzar la relació
dels músics amb el seu segell. És
un honor formar part activa del
desenvolupament de la carrera de
músics que ens agraden. Això no
obstant, desenvolupar una carrera és una lluita constant a l’ombra
per aconseguir el màxim respecte
que mereixen les seves cançons,
quan es registren i es plasmen en
un disc, però també quan sonen a
les ràdios musicals, als anuncis,

Rosalia ha liderat la llista dels videoclips en
català més vistos del 2019 a YouTube amb el
tema “F*cking Money Man (Milionària + Dio$
no$ libre del dinero)”, que ha superat 26 milions de visualitzacions. L’any anterior, el 2018,
“Fins que arribi l’alba” d’Els Catarres va ser el
clip més vist amb 5 milions de clics. Les xifres
de la cantant de Sant Esteve Sesrovires han
deixat a molta distància el segon classificat,
Buhos, amb més de 6,2 milions de visualitzacions de “Connectats”. La xifra assolida per
Rosalia és espectacular, però cal tenir present
que el seu videoclip més vist el 2019, “Con altura” –amb J Balvin i El Guincho–, ha tingut
prop de 1.200.000.000 reproduccions.
Els videoclips catalans per a públic familiar
han aconseguir situar-se al Top 15 de la mà de
Dàmaris Gelabert –tercera posició amb més
de 3 milions de visites– i El Pot Petit, que ha
aconseguit col·locar-hi fins a tres cançons
que totalitzen més de 1,9 milions de visualitzacions. Els bons resultats obtinguts han permès a Dàmaris Gelabert obtenir el Botó d’Or
de YouTube al superar el milió de subscriptors
d’un canal amb més 625 milions de seguidors.
En el quart i cinquè llocs hi ha Oques Grasses
amb dos clips extrets de Fans del sol (Halley
Records, 2019). El 2019 ha disminuït el seguiment de les propostes de rap i trap en català. El 2018 ocupaven el 40% de la llista del top
100, i el 2019 han estat el 31%. La producció
anual de clips en català supera el mig miler.

a les pel·lícules, a les sèries que
primer apareixen a la tele convencional i després són emeses
a Netflix, HBO o Amazon Prime.
També quan sonen a espais de
mitjans generalistes que s’emeten a la televisió i la ràdio i quan
després aquests mateixos programes es pengen a internet.
Tota aquesta feinada paral·lela a
descobrir, acompanyar, posicionar i desenvolupar carreres la
fem els segells, però també col·
lectivament i solidàriament fent
política cultural en associacions
catalanes com l’Apecat o l’Acadèmia de la Música i espanyoles

com Promusicae, Aedem o UFI.
Tanmateix encara hem de lluitar
amb les entitats de gestió perquè reparteixin correctament tot
el que la música genera. Cal discutir amb les plataformes digitals
perquè tractin bé les produccions
catalanes –i concretament, en català–. I pressionar l’administració
perquè destini un raquític 2% a
Cultura, perquè
som una indústria que hauria
de ser tractada
amb el mateix
respecte que
qualsevol altra.
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Pop-rock 2019

La fusió més electrònica
pop metaFÍSIC
Tot i l’anunci del comiat de Txarango, el grup
Oques Grasses ha liderat un any de propostes ballables i festivaleres gràcies al seu darrer treball, Fans del sol (Halley Records, 2019),
que ha rebut el suport del públic i la crítica als
premis Enderrock, ARC i Altaveu. La fusió més
electrònica ha definit una escena amb noms
destacats com Gertrudis, Buhos, Porto Bello
o El Diluvi, al costat de Nil Moliner o Rosalia.
Al mateix temps, al podi de la crítica també
s’ha alçat el quartet Manel amb Per la bona
gent (Ceràmiques Guzmán, 2019). I no s’han
d’obviar fenòmens televisius del pop d’autor
més comercial com Alfred García o, en una línia més melòdica, Aitana. La sorpresa ha estat la irrupció del pop metafísic a càrrec d’El
Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Pau Vallvé o
Intana, que enguany ha col·laborat amb Sopa
de Cabra, mentre que la dificultat d’iniciar
carreres en solitari l’ha patit Eduard Costa (exAmics de les Arts) amb L’Últim Indi, debutant a Clipper’s Sounds. Les sonoritats rockeres les han encapçalat Smoking Souls, Valira
(Juan Zanza) i Jorra i Gomorra. I tot plegat al
costat dels noms propis d’Enric Montefusco
amb Diagonal (Universal), Joan Garriga i El
Mariatxi Galàctic amb Nocturns de vetlla i revetlla (Fina Estampa) o Obeses amb Fills de
les estrelles (Música Global), a més del disc en
directe CD+DVD de Mishima, Ara i aquí (Fina
Estampa), o la gravació de Lax’n’Busto amb
cinc vocalistes, Polièdric (RGB Suports), i més
alternatives com Power Burkas amb Mai nego
l’oci (BCore Disc), Helena M. alegret

L’any d’Oques Grasses

Pop d’autoria fina

El comiat de Txarango

El regnat pop l’ha ostentat Manel amb Per
la bona gent (Premi Enderrock al millor disc
de l’any) i Oques Grasses amb Fans del sol
(Premi Enderrock a millor artista i premi de la
votació popular al millor disc de pop-rock),
consolidats com a bons referents de l’escena.
Ha estat reconegut el mestissatge de Buhos,
Porto Bello, Itaca Band i Macaco –molts
avalats per la producció de David Rosell–, al
costat dels debuts de Ginestà, Miki Núñez i
Salvatge Cor, i del llançament tan fulgurant
de la cantant barcelonina Suu.

El pop metafísic amb segell d’autor ha lluït
en les prolífiques produccions Energia fosca
(BankRobber) d’El Petit de Cal Eril i Kevin
(Hidden Track Records) de Ferran Palau. A
més, Xarim Aresté ha gravat noves textures
amb El nus i altres mons (U98 Music), Mazoni
ha rockeritzat Desig imbècil (Bankrobber) i
Carla ha celebrat el seu Kill a Feeling (Great
Canyon), considerat millor disc en llengua
no catalana. I igualment s’ha de subratllar la
personalitat dels nous treballs de Miqui Puig,
Hidrogenesse, Cala Vento o Brighton 64.

La sorpresa de l’any en l’àmbit musical ha
estat l’anunci de Txarango de gravar un últim
disc i fer una gira de comiat després de deu
anys de trajectòria. La notícia va saltar el 16
de desembre; el juliol del 2020 ha sortit el
quart i últim àlbum, De vent i ales (Halley
Records), però la gira s’ha hagut d’ajornar fins
al 2021-22 a causa de la pandèmia. Txarango
s’ha convertit en un dels grups de música
popular més coneguts de l’escena catalana, al
qual se sumen els ideals, lluites compartides i
somnis de gran part de la societat catalana.
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Anàlisi per estils

+18%
explosió digital
La producció de discos de pop-rock
en català ha viscut el creixement
més important del darrer quinquenni,
amb un augment del 18% del 2019
(465 discos) respecte al 2018 (393).
La dada positiva s’ha d’atribuir a la tendència general a l’alça de les edicions
musicals catalanes del 11% (1.284 discos), que s’ha produït gràcies a la irrupció dels formats digitals (+69%) i
sobretot als llançaments del doble de
senzills promocionals (+97%). Els discos de pop-rock havien anat a la baixa tant el 2017 (-8%) com el 2018 (-8%).
La producció discogràfica en català
del 2019 ha crescut un 47% al País
Valencià i un 19% a Catalunya, mentre
que a les Illes Balears ha baixat un 6%.

del cel a l’infern
La indústria musical del pop-rock nacional ha viscut un 2019 intens que augurava bones prediccions
i que ha acabat amb la crisi absoluta de la pandèmia. Per primer cop s’ha signat una coproducció
entre Televisió de Catalunya i la Xarxa de Comunicació Local per transmetre la gala de la XXII edició dels Premis Enderrock 2020 - Premis de la Música Catalana (5.3.2020), que recull el millor de la
producció de l’any anterior. L’Acadèmia Catalana de la Música ha celebrat també la primera edició
dels Premis Alícia (21.09.2019), amb l’objectiu de donar valor i visibilitat a les produccions catalanes i les entitats que fomenten els valors artístics, culturals, socials i creatius de la música. Per contra, el sector s’ha vist afectat per la cancel·lació de la reedició del Doctor Music Festival del 12 al 14
de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La suspensió del certamen, que ja s’havia
traslladat del Pallars al Vallès, va aixecar tot de rumors sobre la bombolla de festivals. Però, alhora,
per lluitar contra la precarietat laboral dels músics i la inseguretat jurídica dels promotors, més de
7.600 músics professionals, 258 sales, 71 festivals, 71 promotores, 342 empreses de management i
600 empreses del gremi de discoteques i sales de festa han constituït l’entitat estatal PLAM, que
s’ha presentat a Barcelona (09.04.2019). La plataforma pretén modificar, ampliar i millorar la relació
laboral dels artistes en espais públics. LLUÍS GRAU

Josep Montero

Sente Fontestad

Louise Sansom

cantant OQUES GRASSES

mànager obeses

fundadora hidden Track records

Avançar per
un nou camí

10 anys
d’Obeses

Unió, passió,
creativitat i força

La situació actual afecta
sobretot les empreses amb
infraestructures més grans.
Imagineu-vos Beyoncé tocant per a 800 persones;
per fer un espectacle com
els que ha fet sempre cada persona hauria
de pagar 500 euros. Si amb tot això les grans
estrelles fan el que fan els grups petits ja no
seran grans estrelles i s’aniran apagant, i si
s’esperen tres anys a poder tornar a fer espectacles del seu nivell també s’aniran apagant. Imagineu-vos un infant de 5 anys ara
mateix dient als seus pares que vol ser músic
de gran, és cada cop menys probable, ja que
no veuran notícies de grans estrelles tocant
per a 100.000 persones. Els grans referents
són els que ho tindran més difícil per poder
fer espectacles i promocionar-se com abans,
i amb les estrelles apagades costarà més somiar que tu en pots ser una.

El juny del 2020 Obeses
ha complert 10 anys a dalt
dels escenaris. La crisi del
covid-19 ha impedit que es
pogués celebrar aquesta
efemèride com es mereixia, amb un concert únic i especial. El quartet
de rock contemporani és un grup que ha fet
de la versatilitat i la reinvenció constant, juntament amb la qualitat i la recerca de l’excel·
lència, una de les seves senyes d’identitat.
S’ha atrevit a reinterpretar el seu repertori
musical amb formacions tan diverses com el
Cor d’Obeses, la Cobla Berga Jove, la Banda
Municipal de Barcelona o agrupacions locals
i simfòniques d’altres poblacions, a més de
convertir els versos de Verdaguer en material per a una ambiciosa òpera-rock. La pandèmia ha tallat un 2020 molt prometedor, però
per a l’any vinent ja us podem anunciar que
Obeses tornarà amb un disc nou, el sisè.

La veritat és que n’he sortit
reforçada, d’aquesta petita
gran crisi que hem patit.
Reforçada amb el nostre
públic, els nostres músics,
els nostres tècnics, els nostres bookers, els nostres programadors... i
amb aquestes paraules vull agrair-los la seva
passió. Perquè la cultura la construeix la passió. Ni els diners ni les institucions; la passió
i la creativitat. Aquests temps he vist i viscut
més creativitat i unió en el sector que mai:
propostes de programadors, ajuts (l’ICEC ha
respost de manera brutal a les nostres necessitats) i un gran suport d’un públic fidel, generós i empàtic, que sap ser-hi quan els seus
artistes el necessiten, una gran família unida contra un gran monstre. És el moment de
recordar que és aquesta creativitat i la força
que arrossega el que dirigirà els nostres següents passos.
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Músiques urbanes 2019

Més enllà del trap
La revolució
del carrer
El 2019 ha estat, sens dubte, l’any de l’explosió
de les músiques urbanes a l’escena catalana, el
punt en què clarament s’ha iniciat una revolució
de rap’n’trap, que es podria acabar convertint
en el gènere mainstream de la música popular.
Al principi el rap i el trap es caracteritzaven
per parlar de drogues, diners i fama de manera
recurrent, però el gènere ha evolucionat i s’han
desdibuixat els tòpics. Artistes com Pupil·les
(“Báilatelo sola”, “Llàgrimes negres”), Tribade
(“Las desheredadas”) o Jazzwoman han tenyit
de violeta la música urbana. Mentrestant, nous
rapers com Lildami (“Tu ets el sol”) o emergents
com Santa Salut al disc Conversaciones internas
(autoeditat, 2019) han deixat pas a lletres més
intimistes. L’expansió del gènere ha enxampat
per sorpresa la majoria, que volia limitar-lo i
encasellar-lo com a trap sense adonar-se que
la màgia d’aquest gènere és la fusió d’estils. La
majoria d’artistes s’han consolidat en concursos
o festivals i a través de xarxes socials, com ara
els maresmencs The Tyets o el vallesà Lildami,
reconegut amb els premis de votació popular i
de la crítica pel darrer disc, Flors mentre visqui
(Halley Records). Han sorgit noves propostes
que combinen estils i incorporen llenguatges
específics a les creacions, de manera que caldrà
parar atenció a les rimes valencianes d’Andrae
& Làuder, Atupa, Cactus, Frida, Herba Negra,
Malparlat i Maluks, a les balears de Baaldo i
Hugkakke, i a les catalanes d’Angela, Chill C,
Cuarto Segunda, Lil Russia, Massaviu, Senyor
Oca, Spxxn P o Yung Rajola. Èlia Gea

La Rosalia milionària

El retorn dels pioners

La família de Sabadell

La reina urbana catalana, coneguda arreu
del món i candidata a millor artista de l’any
als premis Grammy Latinos, ha assolit èxits
irrebatibles com “Con altura” (1.540 milions
de visites), amb J Balvin, o “Yo x ti, tu x mi”
(334M), amb Ozuna. El 2019 Rosalia també
ha catapultat “Milionària”, convertida en la
cançó pop en català més vista amb 33 milions
de reproduccions a Youtube. Mentrestant,
la diva urbana del dancehall, Bad Gyal, ha
reaparegut triomfant amb “Zorra”, “Hookah”,
“Santa María” o “Alocao”, amb Omar Montes.

Desapareguda del mapa, la clica original del
trap català, P.A.W.N. Gang, ha reaparegut
el 2019 amb “Digam Xque”, que anunciava
el retorn dels pioners amb un avançament
del nou disc, Oli d’uliba (Delirics, 2020). Tant
la indústria musical com el públic semblaven
preparats per prendre’s seriosament la crew
barcelonina, i no com els va passar a l’inici,
fa vuit anys, quan eren tan innovadors que
pocs els van comprendre i la majoria va llegir
en clau d’humor els temes de la seva mixtape
de debut, Impara (autoeditat, 2019).

El 2019 han debutat diverses bandes que en
pocs mesos ja han esdevingut essencials a
l’hora de parlar de música urbana catalana,
sobretot amb un origen vallesà. Després
de senzills d’èxit, com “Valentina, “Ferrari”,
“Sincero” o “Magdalenes”, 31 FAM ha llançat
el debut Tr3tze (Delírics), que els ha col·locat
al centre de l’escena. El mateix any també ha
debutat Flashy Ice Cream, el duet integrat
per Sneaky Flex i Giancana, apuntant fort i alt
amb Daax de productor, que han enregistrat
Brillar o morir (Música Global).
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+84%
sense precedents
La irrupció de les músiques urbanes en català és una escena sense
precedents que ha tingut un creixement del 444% des del 2015,
quan es van editar només 27 gravacions. Els anys següents, 2016
(30) i 2017 (43), han desembocat
en una producció imparable que
el 2018 va augmentar un 86% fins
a 80 referències, i el 2019 ha assolit un nou rècord de 147 publicacions en tots els formats, amb un
increment del 84%. El rap’n’trap
ja és el quart gènere musical català.

una colla de maleducats

La certificació de l’èxit de les músiques urbanes ha quedat també estroncada pel covid-19 i el confinament. El format característic del gènere, juntament amb la quantitat de membres de la majoria
de bandes –com els sis músics de 31 FAM–, han dificultat els concerts en línia que han fet molts artistes durant la quarantena. A més, la pandèmia també ha impedit que se celebrés la primera edició
del nou festival Maleducats, que tenia la música urbana com a principal protagonista. El certamen
impulsat per Lildami i l’empresa Èxits Management havia de celebar-se a Terrassa el 9 de maig, amb
actuacions d’artistes nacionals i internacionals com P.A.W.N. Gang –amb qui el raper es va donar a
conèixer col·laborant a “2 salulars”–, 31 FAM, Flashy Ice Cream, Lil Russia o Lauren Nine. Tot i que
s’ha traslladat la primera edició, ampliada a dos dies, a l’any vinent, l’ajornament ha suposat una trava impensable en la consolidació del gènere als Països Catalans. Però no tot han estat obstacles i el
període d’aïllament també ha servit d’inspiració. El productor i raper rubinenc Sr. Chen ha presentat 29 talls inèdits, amb el confinament com a fil conductor, amb el nom de 4ever domingo (DelPalo).
I, per la seva banda, els membres de Flashy Ice Cream van decidir confinar-se plegats i aprofitar
aquelles setmanes per crear el seu nou disc, Don Gelato (Delirics). È.G.

Lildami

Ikram Bouloum

Albert López

cantant de rap

rapera i programadora sala vol

director picap, delÍrics i suricat

Per una escena
plural i unida

La utopia d’un
espai polifònic

Referents d’una
nova generació

Miro amb molta alegria
com cada cop se sumen
més artistes de rap a la
llista dels grups que ho fan
en català. Crec que s’estan
fent les coses bé però que
encara es poden fer millor. Som en un punt en
què hi ha més grups de rap catalans que mai,
però encara queda lluitar més en aquesta direcció. Una direcció en què els grups que ara
tenim més veu i privilegi no siguem els únics
als cartells i les programacions, com si d’una
gota al desert es tractés. Ara és el moment
de treballar totes juntes per aconseguir una
escena plural i professional, però sobretot
unida. Ara és el moment de renovar-ho tot,
de portar sang fresca al panorama. Res em
faria més il·lusió que formar part d’una escena musical on per sobre dels egos, seguidors,
likes i diners hi hagués el que realment hem
vingut a fer: Música.

Fent una anàlisi del que
passa a la ciutat en la producció artística, moltes joves han començat a crear
estructures paral·leles més
enllà de les sales, clubs
i festivals i plantegen la seva pròpia filosofia d’art. A Barcelona hi ha més de trenta col·
lectius que treballen en sales autogestionades, i cadascuna té una perspectiva musical
pròpia. A la sala Vol muntem propostes relacionades amb el nou club o amb plantejaments artístics, i una de les primeres coses
que diem a l’artista és quines seran les necessitats o requeriments de l’espai. No hi ha
una experiència lineal a la sales, els formats
no són convencionals ni sempre que hi entres
mires a l’escenari i consumeixes una música.
Ara hi ha molts intercanvis, molts més plantejaments en l’arquitectura de l’espai, que fan
que l’experiència sigui diferent i canviant.

La música urbana ha arribat amb molta força i per
quedar-se. Fa gairebé 10
anys que uns tals P.A.W.N.
Gang irrompien en el panorama fent trap en català i sent pioners del gènere tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat. Som davant una de
les revolucions musicals més importants dels
últims anys. Cada cop hi ha més propostes i
de més nivell, tot i que la majoria dels mitjans
–encara amb certa por– han obert les portes i programen, entrevisten i parlen almenys
dels referents. Són nous artistes que s’ho han
guanyat a còpia de milions de reproduccions,
subscriptors, premis, seguidors, sold outs,
talent i creativitat. És impossible negar la realitat, només cal anomenar alguns noms per
confirmar la potència i futur que ara mateix
té l’escena: Rosalia, 31 FAM, P.A.W.N. Gang,
Bad Gyal, Lildami, Flashy Ice Cream...
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Cançó d’autor 2019

Un ateneu de cantautors
NOUS camins
i dies millors
El millor disc de cançó d’autor del 2019, segons la crítica, ha estat Cançons de fer camí
(Bureo Músiques, 2019), del duet valencià
Mireia Vives i Borja Penalba, mentre que la
votació popular s’ha repartit entre el disc del
debut homònim dels barcelonins Ginestà,
editat per Kasba Music, i el cantautor ebrenc
Joan Rovira, amb Dies millors (Satélite K). Tot
just a principi d’any, Cesk Freixas va ser dels
primers a estrenar nou material: Festa Major
(U98 Music), un disc on sona festiu i optimista. La litúrgia augurada d’una jornada festiva
ha quedat estroncada per la pandèmia, tot i
la voluntat del cantautor penedesenc per aixecar els ànims amb “Tot això sortirà bé”, i
compartint cada dia versions pròpies i d’altres per fer més agradable l’espera. La irrupció de talents emergents com Sandra Bautista
(Premi Sona9) amb Trapezista (Satélite K)
ha estat un detonant per obrir nous mercats
amb segell propi com Namina–Ens endurem
el vent (Segell Microscopi)–, David Busquets
–Instints (RGB Suports)– o Aiala –Nothing
Less than Art (Kasba Music)– al costat de les
carreres en solitari de Salva Racero o Joan
Masdéu. En aquest marc s’ha plantejat la campanya ‘Salvem el Barnasants’ a favor d’un ateneu per a la Cançó’, en què músics de diferents
generacions han reivindicat la feina feta pel
festival barceloní i han exigit un espai de programació estable dedicat a la cultura i cançó
d’autor. Helena m. alegret

Històrics i actuals

L’escena més femenina

Venim del nord i del sud

El 2019 ha registrat treballs de veterans com
Jordi Batiste amb La lluna en el fang (Picap),
Toti Soler amb Cançons disperses (Satélite
K), Oriol Tramvia amb Lainopia (autoeditat)
o Tomeu Penya amb R.D.I. Comunitat des Pla
(Blau). La revisitació i les versions han estat
a l’ordre del dia amb l’espectacle en directe
Cançó de carrer: Cantem a Ramon Muntaner
(BarnaSants), amb Les Kol·lontai i Gemma
Humet, entre altres. També hi ha veus
entroncades amb la cançó de la solvència de
VerdCel, Cris Juanico i Guiem Soldevila.

La sort de la quarta onada de feminisme és
que el 2019 ha portat a l’escena multiplicitat
de dones amb discos de qualitat sota el braç:
Rusó Sala i el Desirem (Segell Microscopi)
–amb música de Míriam Encinas–, Anaïs
Vila amb Contradiccions (Temps Record), la
veu mallorquina Marta Elka amb La maternitat (Blau Produccions), l’ebrenca Lia Sampai
amb La fada ignorant (autoeditat) o Sissa
Viva –nom artístic de la igualadina Sílvia
Aguilera– amb la seva cançó jazz atrapada
a Blaus de llunyania (Quadrant Records).

La cançó d’autor del 2019 ha tingut referents
destacables arreu dels Països Catalans: des
del valencià Feliu Ventura fins als catalans
La Folie, passant pels illencs Anna Ferrer
amb l’arrelat Krönia (AudioVisuals de Sarrià) ,
Marcel Cranc amb un bell 1989 (Runaway
Records) o l’ebrenc Joan Rovira, guanyador
del premi popular a la millor cançó amb “Sota
el teu balcó”. I de l’Alguer a l’illa de Sardenya
s’ha d’assenyalar el darrer disc de Davide
Casu, amb el seu últim treball, Costa oest a
llevant (Attilio Lombardo).
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+12%

Espectadors dels principals
festivals de cançó d’autor

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

2019

2018

%

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

18.000
12.109
9.000
4.250
1.725
2.000
600
700
817
280
245
802

0%
+39%
+22%
-3%
0%
-25%
+67%
+7%
-24%
+86%
+37%
-64%

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

nou públic en ascens
Els festivals de cançó han augmentat –considerablement el
BarnaSants, el Rodautors i el
TrafiCants– o han mantingut les
xifres de públic, alhora que s’han
consolidat els nous certàmens.

+6%

generació de cantautors
La cançó és l’únic gènere que ha
encadenat quatre anys d’edicions
en català a l’alça, amb un augment
total del 24%: 2016 (202), 2017
(203), 2018 (236) i 2019 (250). El nou
rècord assolit el darrer any (+6%)
coincideix amb la tendència global.

Feliu Ventura

Ginestà

Xavier Gonzàlez

cantautor

mÚsics

director escenaapart

Convocatòria
col·lectiva

Que la cançó
no mori

Un any prometedor
en clau femenina

En la tardor del 2019, quan
vaig treure Convocatòria
(Propaganda pel Fet!), venia d’un silenci discogràfic molt gran, i la pandèmia
com a tothom em va agafar
per sorpresa. La sort és que hi vaig poder reaccionar bé gràcies a haver-me fet cooperativista a Neu al Carrer: dos periodistes, un tècnic de so i mànager, i un cantautor. Això m’ha
protegit quant als drets laborals i he capejat
millor la situació econòmica. De la cooperativa va eixir la crida a la gira de terrats que vam
llançar per les xarxes socials, i hi ha respost
des de gent que ja programava als seus municipis fins a altres cooperatives –com una que
fa cervesa artesana– i molts particulars que
han ofert terrats i patis segurs. Per a molts
són el primer concert que organitzen i ens
agradaria pensar que són persones que podran ser motor cultural també més endavant.

La cançó d’autor viu un moment complicat a causa de
la crisi del covid-19. Alguns
concerts han estat ajornats
per al 2021, fet que fa més
complicada l’entrada al circuit de grups que, com nosaltres, presenten
tot just el segon treball discogràfic: Ginestà
(Kasba Music). La cultura, la cançó i l’art en
general ha fet que en aquesta època de confinament els dies passessin d’una manera més
lleugera. Aquests continguts eren de franc,
no s’ha remunerat la tasca de milers d’artistes
que han ofert milers de continguts a les xarxes perquè fossin accessibles per a tothom.
I ara què? Sens dubte és responsabilitat de
l’administració pública que la cançó no mori,
i això implica incentivar la programació de
concerts i activitats culturals de tota mena
per reactivar el sector. I això, sobretot, ha de
ser en condicions dignes!

L’any 2019 ha estat un bon
any i teníem una previsió
excel·lent per al 2020. El
treball fet i el creixement
de la demanda començava a donar fruits però hem
perdut més del 50% de la facturació prevista
i la pandèmia ha fet molt de mal en el sector
musical. Les estrenes de nous projectes, gravacions i gires han quedat aturades amb unes
conseqüències per a tots molt complicades. Veníem de la precarització de la crisi del
2008, que ja va castigar molt el sector, i ara
tot just començàvem a aixecar el cap. El nostre punt fort és la internacionalització, portem molts anys treballant-hi, i ara podíem recollir-ne els resultats. A més, sense voler-ho
hem creat un catàleg d’artistes que de manera majoritària són dones, i dones amb molt de
caràcter i amb un missatge que no deixa indiferent. Lluitadores i reivindicatives.
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Folk 2019

Tradició i modernitat
Música de
tota la vida
El 2019 ha quedat marcat per la irrupció del
duet Tarta Relena, amb Ora Pro Nobis (Indian
Runners), considerat millor disc folk de l’any, i
el debut del jove ebrenc Menut, Terra d’argila (Discmedi). Altres novetats en clau folk han
estat el retorn del referent valencià Miquel
Gil amb Geometries (Temps Record), produït per Borja Penalba, i d’un veterà de la cançó
folk, Xavier de Bétera, amb el disc Empremtes
(Temps Record). Les noves veus van fent camí
amb nous treballs, des de Gent del Desert,
amb el doble EP autoeditat Això s’ha d’intentar / Continua, fins als més recents com el
duet Criatures, guanyador del Concurs Sons
2016, que ha obtingut amb el seu últim disc,
Praxinoscopi (Segell Microscopi), el premi popular al millor disc de folk. També hi ha hagut
propostes festives i festivaleres com la d’Ebri
Knight amb la presentació de La voz dormida (Maldito Records); altres de més intimistes com la d’Eduard Iniesta i el Forat blanc
/ White Hole (AudioVisuals de Sarrià), que
fusiona cançó, folk i jazz; rumba de tota la
vida amb la celebració de Sabor de Gràcia,
25A: 25 anys / 25 años (Discmedi), un doble
CD del concert commemoratiu; l’homenatge a Guillermina Motta d’Arrels de Gràcia
(Satélite K) amb Remena, nen!; els joves
Aires del Montseny amb Lliure albir (Segell
Microscopi), o l’experimentació contínua amb
el flamenc d’El Niño de Elche a Colombiana
(Sony). jordi martí fabra

L’embat de Tarta Relena

Les dones del folk

Un canvi generacional

El duet femení Tarta Relena ha eclosionat
el 2019 amb el segon àlbum, Ora Pro Nobis
(Indian Runners), un recull de folk a capel·la
de gran qualitat i diversitat lingüística que
s’ha emportat el Premi Enderrock 2020 de la
crítica al millor disc de folk. La personalitat
i cura del projecte ha tingut continuïtat i ha
seguit l’última primavera amb l’EP Intercede
Pro Nobis (Indian Runners, 2020), gravat un
any abans a Hermitage Works de Londres,
tal com es plasma als videoclips dels senzills
“Tota pulchra” o “Desigs”.

El quartet flamenc Las Migas ha presentat
Cuatro (Satélite K) i l’antiga component Alba
Carmona ha llançat el seu debut en solitari
homònim amb Chesapik. Els valencians El
Diluvi amb la veu principal de Flora Sempere
han clamat Junteu-vos (Halley Supernova)
en clau pop-folk. Més tradicional s’ha lliurat
la veterana Mara Aranda amb l’autoeditat
Sefarad en el corazón de Turquía, mentre que
un debut més consistent l’ha protagonitzat la
cantant i multiinstrumentista Heura Gaya a
Gaya (Segell Microscopi), ple de folk delicat.

Els artistes folk de major repercussió popular
han continuat liderats per Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries, amb Viatge a Buda
(Discmedi), autors de la millor cançó de l’any,
“Canta l’illa de Buda”. La nova generació es
visualitza amb el millor disc català de folk
a Praxinoscopi de Criatures, enmig d’una
collita de qualitat que incorpora treballs com
l’excel·lent Tost d’Arnau Obiols, el folk-pop
de Menut amb Terra d’argila (Discmedi) o els
originals cants mariners d’El Pony Pisador
amb Matricular una galera (Coopula).
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Espectadors dels principals
festivals de folk i música ètnica
Tradicionàrius – Festival Folk Internacional (BCN)
Divendres a la Plaça del Rei (BCN)*
PortalBlau (L’Escala)
FIMPT (Vilanova i la Geltrú)*
Amb So de Cobla (Palamós)
Trobada d’Acordionistes (Arsèguel i l’Urgell)
Cançons de la Mediterrània (Palma)
Música al Castell (Dénia)*
Flamenco Ciutat Vella – Ciutat Flamenco (BCN)
Música a la Vila (El Vendrell)
Etnomúsic (València)
Xàbia Folk (Xàbia)*
Desfolca’t (Calaf)
Berguedà Folk (Puig-reig)
Càntut (Cassà de la Selva)**

2019

2018

%

13.567
9.150
7.897
6.000
6.000
5.500
4.500
4.370
3.585
2.250
1.967
1.090
1.000
500
460

10.000
8.900
7.387
8.000
5.000
5.500
3.500
1.880
1.560
2.985
1.707
1.320
3.659
400
609

+36%
+3%
+7%
-25%
+20%
+0%
29%
+132%
+130%
-25%
+15%
-17%
-73%
25%
-24%

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb programació gratuïta majoritària /
(**) Festivals on la programació majoritària és gratuïta però aporten dades d’entrades en recintes tancats i de pagament

+9%

recuperació d’arrel
Els festivals de música d’arrel dels
Països Catalans han experimentat un notable creixement de públic
(+9%), després de dos anys de
davallades, a més de sumar nous
certàmens a València i Palma.

+17%
Remuntada folki

Bones perspectives en la producció
de discos de folk en català amb 81
treballs publicats, un augment del
17% del 2019 respecte al 2018 (69).
S’ha remuntat la caiguda del 2018
(-16%) i el 2017 (-7%), tot i que el capítol de sardanes i havaneres perd
un 13%, amb només 13 referències.

Tarta Relena

Jordi Freixes

Carol Duran

músics

director batall produccions

música i directora tradicionàrius

En mode
confinat

La pèrfida
maquinària

El nostre patrimoni
és únic: cuidem-lo

Tarta Relena tenia una gira
de trenta concerts. Ens van
confinar i es va cancel·lar
gran part de la gira. Alhora
teníem pendent de publicar Intercede Pro Nobis i
la gravació d’un videoclip. Vam intentar que
els nostres plans canviessin el mínim possible i adaptar-los a les circumstàncies. Per
això vam avançar la data del llançament i vam
canviar-ne el format: el vam llançar a partir
d’una descàrrega de pagament a través del
web d’Indian Runners. Més que pels diners
que poguéssim acumular, ens va semblar una
bona iniciativa per proposar un altre tipus
d’escolta de la nostra música, i una manera de posar en valor la feina de tot un any. Un
cop la situació dels concerts també s’ha anat
normalitzant i adaptant a les noves mesures,
també hem penjat el disc a les plataformes
digitals com a segon llançament.

Tant bon punt com va ser
possible programar amb
normalitat les músiques
d’altres cultures va arrencar el fenomen de les músiques del món o world music. Més tard les facilitats de viatge van obrir
més camins de col·laboració entre estils, músics, concepcions i procedències, i van donar
pas a grups multiètnics que brindaven un altre
atractiu, la fusió d’arrel. Ara però no podem
anar d’un lloc a l’altre ni parlar mirant-nos als
ulls, allò que, contractes a part, suposa el primer pas real de col·laboració entre persones
que parlen i viuen diferent. I el problema, ai
las!, no ha estat el gran moviment de persones sinó que a escala global des de la política
i les grans corporacions, els últims vint anys i
per pur interès, no s’ha fet la feina que calia. I
tot i així crec que en el futur continuarem tolerant aquesta pèrfida maquinària.

La crisi del covid-19 ha arribat com un tsunami al sector musical amb la cancel·
lació massiva de festivals,
festes majors i gires senceres. La precarietat laboral
del sector, afegida a aquesta nova situació i
una perspectiva de futur incerta, ha fet plantejar la continuïtat dels professionals. Hem
fet tres passos cap al futur, amb un aprenentatge a contrarellotge de com digitalitzar la
cultura i l’ensenyament. Ens hem reinventat
fent esforços gegantins, sovint de manera
altruista ajudant a democratitzar la cultura.
I ara és molt necessari establir noves polítiques culturals que assegurin la sostenibilitat
del sector, tenint en compte les desigualtats
que es generen pel tipus de treball intermitent de la cultura. Cal que els artistes puguin
continuar creant sense por de la precarietat
i així engrandir el nostre patrimoni.
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Jazz-blues 2019

Obertura de mires
sessions
de jazz
El 2019 ha estat el primer any del Jazz I Am
Barcelona International Meeting però també l’última edició del Premi Puig-Porret del
Mercat de Música Viva de Vic, que s’ha atorgat a la proposta multidisciplinar de jazz contemporani i improvisació de Núria Andorrà
per a l’espectacle Constel·lacions. L’any anterior va rebre el guardó i els 10.000 euros la
cançó-jazz de Julianne Heinemann, amb un
projecte sobre Walter Benjamin. De les principals novetats cal citar el jazz-pop de Jim
War Brou Sessions feréstegues (Indigo Room);
Spirala (Balaio Records) de Carola Ortiz, i el
Premi Enderrock de la Crítica al millor disc de
jazz per a Andrea Motis amb Do outro lado do
azul (Universal), finalista al Premi ARC a millor
gira internacional. Altres noms destacats han
estat el rhythm’n’blues de Dani Nel·lo i Los
Saxofonistas Salvajes, Vol II (Buenritmo); el
del duet Névoa i Vicenç Solson, Consciència
de classe (Temps Record), i el trio de free jazz
de Ferrando - Galiana - Saavedra, Bregues
de moixos (Liquen Records). A més, el bregat trompetista Raynald Colom ha rebut el
Premi Altaveu per The Barcelona Session
(Fresh Sound Records) i cal esmentar el debut
del guitarrista Arnau Gil amb Mecànica vital
(Segell Microscopi), a més dels dos volums
de Jazzing 9 (Jazz to Jazz) de la factoria Joan
Chamorro, la prolífica creació de free jazz del
pianista palmesà Agustí Fernàndez i la reedició del fons de Perucho’s. H.M.A.

Premis i reconeixements

30 anys de l’AMJM

Primer Jazz I Am

Els Premis Enderrock de la Crítica en la
categoria de millor disc de jazz han valorat
dues produccions ex aequo: Curiosity (Just
Listen Records), del tarragoní Xavi Torres,
i Ibia (A Flor de Tiempo), del bascocatalà
Gorka Benitez. En l’apartat popular s’ha
emportat el guardó la barcelonina Andrea
Motis per Do outro lado do azul, al costat
dels finalistes Chicuelo i Marco Mezquida
pel seu No hay dos sin tres (Premi Ciutat de
Barcelona) i el disc de The Bop Collective,
Iaspis (The Changes).

L’Associació de Músics de Jazz i Música
Moderna de Catalunya (AMJM) ha celebrat
el trentè aniversari. Des del 1989, quan es
va signar l’acta de constitució, al llarg de tres
dècades ha organitzat 29 edicions del cicle
L’Hora del Jazz i activitats com els Premis
AMJM. La darrera edició va reconèixer
Carles Benavent (Premi a la Trajectòria), Lluc
Casares (Premi Jove Talent), Jazzon! (Premi
Música en Viu), Carta Blanca de l’Estival de
Jazz i Underpool (Premi al Treball Discogràfic),
Clasijazz, MIM i Peter Schulze.

Per iniciativa del Taller de Músics i amb la
direcció de Rosa Galvany, la primera edició
de Jazz I Am és la nova trobada internacional
de jazz a Barcelona amb concerts, xerrades,
workshops, presentacions de projectes,
els Premis AMJM i trobades entre artistes,
programadors i mànagers, a més d’altres
activitats. El certamen –que va reunir 200
professionals, el 45% internacionals de 23
països– pretén millorar la professionalització
i promoció de la indústria del jazz i ampliar
les oportunitats dels músics emergents.

Anuari de la Música 2020

83

Anàlisi per estils

Espectadors dels principals festivals
de jazz, blues i músiques improvisades
Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona*
Banc Sabadell Vijazz (Vilafranca del Penedès)
Jazz Terrassa Festival (Terrassa)*
Nits de Jazz a Platja d’Aro*
San Miguel Mas i Mas Festival (BCN)
Black Music Festival (Salt)
Jazzèbre (Perpinyà)
Nits d’Estiu a la Pedrera (BCN)
Jazz L’Estartit
L’Hora del Jazz (BCN)*
Mallorca Jazz (Sa Pobla)*
Jazz Tardor (Lleida)
LEM (BCN)
Alhambra Festival de Jazz de Vic
Festival de Jazz de Granollers
Festival de Jazz de Peníscola

2019

2018

%

131.000
50.000
40.000
22.000
21.000
18.000
7.000
6.700
5.750
5.100
5.000
3.000
2.427
2.000
932
824

144.000
55.000
45.000
22.000
26.998
12.000
8.000
7.232
5.750
6.400
4.000
3.000
2.079
2.450
978
808

-9%
-9%
-11%
+0%
-22%
+50%
-13%
-7%
+0%
-20%
+25%
0%
+17%
-18%
-5%
2%

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

-7%

recESSiÓ als festivals
Les extraordinàries xifres d’evolució
dels principals festivals de jazz del
2016 (+13%) i del 2017 (+15%), es van
estancar el 2018 (2%) i han mostrat
signes de recessió el 2019 (-7%), per
primer cop en els darrers cinc anys
i especialment entre les grans cites.

-8%

RECaiguda d’edicions
Per tercer any, les edicions de jazz
han tornat a caure el 2019, amb 155
referències amb músics dels Països
Catalans (-8%), seguint la tendència del 2018 (-16%) i del 2017 (-7%),
i lluny del grans resultats obtinguts
el 2016 amb un total de 214 discos.

Xavi Torres

Anna Veiga

Julio Quintas

músic

gerent AMJM i L’hora del jazz

mànager (marco mezquida...)

Reforçar el teixit,
donar veu a l’Art

Celebrar el jazz
fet a casa

Més resiliència
i més ètica

Per a gairebé tots els músics la pandèmia ha significat un abans i un després.
Molts ens hem trobat amb
tots els concerts cancel·
lats des de març i una perspectiva no gaire positiva. Sovint les crisis actuen com a acceleradores de processos que
ja estan en marxa. En el nostre sector, per
exemple, veiem una certa desatenció del teixit més vulnerable (sales, clubs, festivals i els
mateixos músics) en detriment de les produccions més grans. Estic segur que buscar
un equilibri és molt complicat, però m’agrada pensar que podem trobar maneres de reforçar aquest teixit, fer-lo viable i atractiu al
públic i, alhora, seguir donant veu a projectes potser no tan populars però artísticament
tant o més valuosos i necessaris per a la nostra societat per no tenir una cultura totalment
supeditada als criteris del mercat.

L’Hora del Jazz – Memorial
Tete Montoliu fa 30 anys
i no hauríem pensat mai
que el que celebraríem seria poder fer el festival. No
serà a Barcelona, però si la
situació sanitària ho permet es faran actuacions a diverses localitats. El sector musical
ha vist la seva activitat postconfinament guiada pel que es publica al BOE. La música en
viu ha patit les conseqüències de decisions
canviants respecte a aforaments i mesures
de prevenció poc clares, que en alguns casos
han fet desistir els programadors. I això ho
han patit les persones, entre les quals intèrprets i creadors. Des de les associacions professionals hem treballat durament per aconseguir prestacions per a qui no podia accedir-hi, i estem encaixant les peces del puzzle
que ha de permetre portar el jazz fet a casa al
públic àvid de música en directe.

Amb el covid-19 el management ha viscut un procés exigent. El meu ofici es
basa en l’anticipació, i he
hagut de desaprendre i viure en la immediatesa. Amb
tot, pertanyo a un sector privilegiat del nostre col·lectiu. Davant una crisi, abans que a
la resistència, apel·lo a la resiliència, ja que
requereix una lectura i un vincle emocional
amb el context, integrar-nos a l’escena, desplaçar-nos del centre. Invoco a l’ètica en
primera persona, la que es practica dia a dia,
la que obliga a perdre per guanyar. Ens sobreposarem com a col·lectiu, però la manera
com utilitzarem el nostre marge d’acció per
aconseguir-ho és menys evident. Vaig sentir dir que en sortiríem millors. Opino que és
factible, no una conseqüència natural. Crec
que tenim el potencial però també patim una
autocomplaença que ens fa vulnerables.
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Clàssica 2019

Ampliar el patrimoni
tenir cura
del passat i
del present

Com cada any un dels protagonistes del panorama musical català és Jordi Savall. El 2019
s’ha significat amb Markus Passion, una obra
perduda de Johan Sebastian Bach que el músic igualadí ha recreat amb mestratge reconstruint materials de l’autor i que té com a intèrprets les veus solistes del Cor Infantil Amics
de la Unió, la Capella Reial de Catalunya i
Le Concert des Nations. També ha impulsat
amb el seu segell de prestigi Antonio Vivaldi:
Judita Triumphans, Georg Friedrich Handel:
Messiah i Wolfgang Amadeus Mozart: Le testament symphonique, a més de celebrar el 25è
aniversari de la banda sonora del film Tous les
matins du monde. Hi ha hagut treballs d’altres
compositors veterans com el pianista Albert
Guinovart –cosignant disc amb el saxofonista Miquel Bofill– o l’òpera L’enigma de Lea de
Benet Casablancas i Rafael Argullol, però cal
celebrar l’aparició de valors emergents com
el de l’Ensemble O Vos Omnes per al segell
Ficta, amb una gravació de l’obra del referencial Joan Magrané i Heinrich Shütz. També
s’han d’assenyalar els àlbums de Gabriel Fiol
Cello Works 2 (Blau Produccions), Andreu
Riera amb Ficció: J. Prohens (Casmusic), la recuperació de la integral de piano de Narcisa
Freixas per Ester Vela a La Mà de Guido o La
Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya
amb la triple recopilació Clàssics Enderrock
(Música Global). JORDI MARTÍ fabra

L’expressivat d’Anna Alàs

Adeu a Montserrat Caballé

Joves talents reconeguts

Legacy (Seed Music) d’Anna Alàs i Jové &
Alexander Fleischer ha estat avalat millor
disc de clàssica del 2019 segons la crítica.
Interpretant obres de Toldrà, Montsalvatge,
Mompou i Blancafort, la mezzosoprano
terrassenca és una de les grans veus joves
sorgida de l’ESMUC amb la possibilitat de
treballar a l’estranger. Amb la seva claredat
expressiva, Alàs ja va obtenir el segon premi
del Concurs Internacional de Lied de la ciutat
de Stuttgart l’any 2010 i s’ha especialitzat en
òpera, oratori i recital amb piano.

El 6 d’octubre del 2019 moria a Barcelona als
85 anys Montserrat Caballé, una veu sublim,
patrimoni de la música catalana i universal,
amb molta anomenada internacional per la
seva tècnica i les seves interpretacions dels
grans papers del bel canto de compositors
com ara Rossini, Bellini i Donizetti, que va
arribar a cantar en més de vuitanta papers
operístics. Al llarg del 2019 també han
traspassat els compositors Joan Guinjoan
(Riudoms 1831 - Barcelona, 2019) i Narcís
Bonet (Barcelona, 1933 - París, 2019).

La tercera edició del festival Emergents de
L’Auditori de Barcelona ha tingut joves talents
com ara la violoncel·lista Mariona Camats,
mentre que el 15è Concurs Internacional
de Música de les Corts ha portat el pianista
Jeremías Obando i la soprano Laura Bras. Per
les vuitenes residències musicals de la Pedrera
hi han passat el contratenor Víctor Jiménez,
el clarinetista Miquel Ramos i la compositora
Raquel García-Tomás, Premi Interdisciplina
de la primera gala dels nous guardons Alícia
de l’Acadèmia Catalana de la Música.
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Anàlisi per estils

Espectadors dels principals festivals de
música clàssica, antiga, òpera i contemporània

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

2019

2018

%

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

26.500
9.088
7.900
6.000
3.918
3.774
3.000
2.200
2.000
3.376
1.928
2.105
1.524
1.019
800

+1%
+32%
-1%
-8%
+4%
-0,4%
0%
+36%
+50%
-28%
+7%
-19%
-2%
-4%
-13%

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

+4%

diversitat de festivals
La tendència d’espectadors a l’alça
del 2019 (+4%) als festivals de clàssica més importants trenca la davallada dels darrers anys: 2018 (-7%) i
2017 (-1%). El resultat és fruit d’una
major diversitat de propostes i una
àmplia varietat de públics.

-20%
Manca de referENTS

El 2019 ha registrat una important
caiguda de produccions de segells
i músics catalans amb 63 referències, un 20% menys que el 2018, quan
es va editar un històric de 79 discos
(+34%). Les variacions sobtades indiquen la falta d’un sector estable.

Blanca de Carreras

Martí Ferrer

Núria Ballester

CEO orquestra siMfònica del vallès

Cofundador FICTA edicions

Directora Museu Pau Casals

La música,
de qui la necessita

Hi ha molt talent,
apostem-hi!

Excel·lència musical
i compromís social

Emprenem el camí d’una
temporada molt especial
i assolim una fita a l’abast
de molt poques orquestres simfòniques del país:
25 anys omplint de música
el Palau de la Música Catalana, amb el nostre
cicle Simfònics al Palau. Ara, més que mai,
necessitem que la música continuï essent el
millor company de viatge: la llum en aquest
camí obscur que la realitat ens obliga a recórrer en temps farcits d’incerteses i que convida a la reflexió sobre la condició humana, ja
que aporta consol, crea sentiment de pertinença a la comunitat i ens fa sentir vius. Així
serem capaços de vèncer les distàncies socials i els protocols sanitaris als quals ens obliga la pandèmia per retornar la música a qui
de veritat li pertany: al públic. Perquè el valor
del que fem com a orquestra només es mesura per l’impacte que té en la nostra societat.

Amb les limitacions que
ens imposa el covid-19
–d’aforament, de mobilitat
i, no només a curt termini, econòmiques– tenim la
gran oportunitat de descobrir que a casa hi ha talent i capacitat de treball: creadors del passat, del present i del futur; intèrprets emergents i altres de mai consagrats; musicòlegs, editors, discogràfiques
i un no gaire llarg però important etcètera.
Tenim tot un sector que no ha aconseguit mai
la presència que es mereix –ni la que li correspon precisament per ser d’aquí– ni a les
programacions, ni als festivals, ni a la ràdio,
ni a la premsa, ni tampoc a la televisió. Ara és
el moment de descobrir-lo i d’apostar-hi. Per
enfortir-lo? Per salvar-lo? Per fer-lo possible.
Ara és el moment de programar música catalana i músics catalans interpretant música
d’aquí i d’arreu.

La figura de Pau Casals director d’orquestra no és tan
coneguda i valorada com
la d’intèrpret de violoncel
i de músic compromès.
Amb motiu del centenari de l’Orquestra Pau Casals (1920-1936) s’ha
fet una gran tasca de recerca per a l’exposició 100 anys de l’Orquestra Pau Casals: excel·
lència musical i compromís social, de la qual
soc comissària, que s’inaugurarà el mes de
novembre del 2020 en dues seus: al Museu
de la Música de Barcelona i al Museu Pau
Casals del Vendrell. Són dues exposicions
complementàries que ens han de servir per
explicar la importància i el paper que va tenir
l’Orquestra Pau Casals en la història musical
de Catalunya. Aprofundir en el seu coneixement i divulgació ha estat possible gràcies a
la documentació que s’ha conservat en arxius
públics i privats del nostre país.
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Orquestres i conjunts 2019

Cultura en lluita

un mercat
estaBilitzat

El 2019 s’ha mantingut una certa estabilització
en la contractació de les orquestres i grups de
versions amb un limitat 4% de creixement, tot i
que el sector considera que hi ha més oferta que
demanda. El millor comportament s’ha registrat
en l’àmbit de les orquestres de ball (+10%), amb
el triplet de clàssics encapçalat per tercer any
consecutiu per la Selvatana, que conserva el
lideratge amb un 7% més de concerts (145). La
Principal de la Bisbal ha recuperat el segon lloc
amb un increment notable del 24% dels bolos
(140) i la Maravella s’ha mantingut en tercer lloc
amb un augment del 5% de les contractacions
(120). També la Metropol ha assolit una pujada
espectacular de 31 a 60 concerts (94%). En
l’àmbit dels conjunts de ball, versions i tribut el
2019 s’ha viscut una recessió del 5%, sumada per
segon any consecutiu a la del 2018 del 8%. Tot i
que Hotel Cochambre s’ha mantingut imbatible
amb 116 bolos (+12%) i s’ha enfilat al segon lloc
Banda Neón amb 86 (+72%), formacions com
Boogie Woogie (ara In The Mood), Grup Què
Tal (ara Millenium Grup), Taxman o Albercocks
s’han acomiadat de l’escena. Representants i
músics han evidenciat el canvi de tendència en
la contractació de conjunts de ball, substituïts
per duets o trios a les cada cop més populars
sales de ball, una situació agreujada –a tots
nivells– per la suspensió de la majoria de festes
majors a causa de la pandèmia que ha obligat les
orquestres a impulsar la campanya de Cultura
en Lluita, amb el lema ‘ La cultura no se suspèn,
es prorroga’. Maria Lluïsa Pujol

55 anys de Pescadors

La cultura no se suspèn

Arrenquem la música

El popular grup d’havaneres Els Pescadors
de l’Escala ha celebrat els 55 anys des que
va adoptar el nom actual i es va constituir
en una formació estable. L’any anterior va
presentar el 31è disc, Mar d’estrelles (Picap,
2018), que recopila cançons noves i altres
d’antigues repartides entre havaneres, valsets,
cançons marineres, napolitanes i de taverna.
L’àlbum conté temes com “A l’Escala”, “Girona
m’enamora” o “Llevantina”. Una de les novetats
és la peça que dona nom al treball, un poema
de Miquel Espigulé amb música d’Albert Prat.

A causa de la pandèmia, una vintena de grans
orquestres i quatre agències (FM Grup, OA2
Produccions, QAM Produccions i Victori
Produccions) va llançar un manifest sota la
denominació Cultura en Lluita a favor de no
suspendre les programacions culturals, i que
a més reclama als ajuntaments el pagament
dels contractes en concepte d’indemnització. La iniciativa, que ja ha recollit més d’un
miler de signatures personals i col·lectives,
ha rebut el suport de les principals associacions de músics i entitats de música en directe.

Més de 70 de músics i formacions de les
comarques gironines (Maravella, Selvatana,
Montgrins, Port Bo, La Principal de la Bisbal,
Di-Versiones, Maribel, Montecarlo, Titanium,
In the Mood, Banda Neon, El Pot Petit, Jordi
Tonietti, etc.) han impulsat paral·lelament la
campanya ‘Arrenquem la festa’ amb un clip
gravat en confinament de la cançó “Color
d’esperança”. La proposta exigeix a programadors privats i ajuntaments que no anul·lin
les festes majors i també que es mantinguin
les partides destinades a Cultura.
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Concerts d’orquestres de ball
i conjunts de versions i tribut
Orquestres de ball
Selvatana
La Principal de la Bisbal
Maravella
La Saturno
Swing Latino
Montgrins
Welcome Band
Atalaia
Metropol
Venus
Costa Brava
Pensylvania
Aquarium
La Rosaleda
La Chatta
La Nova Blanes

2019

2018

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

135
113
114
120
57
92
62
58
31
60
49
37
37
35
31
42

Conjunts de ball,
versions i tribut

2019 2018

Hotel Cochambre*
Banda Neón*
La Montecarlo
Millenium (Grup Què Tal)
Mitjanit
Dalton Bang*
Taxman
Sixtus*
El Último Tributo
Di-Versiones
Pink Goats**
In the Mood (Boogie Woogie)
La Banda del Coche Rojo*
Hey! Pachucos
La Loca Histeria*
Tapeo Sound System*

116
86
77
65
61
59
52
50
45
45
42
40
36
35
34
33

104
50
81
60
61
42
48
62
75
43
34
45
53
47
39
26

FONT: Dades facilitades per les orquestres i conjunts, a més de socis d’ARC: Èxits* i OA2 Produccions**.

+10%
triplet Orquestres
Les tres grans orquestres catalanes
de concert-ball-sardanes (Bisbal,
Selvatana i Maravella) han seguit
al podi amb millors contractacions,
i globalment han guanyat un 10% de
bolos el 2019 respecte al 2018.

-5%

CONJUNTS A LA BAIXA
Els conjunts de ball, versions i tribut han aportat dades negatives el
2019, amb una nova davallada del
5%, que se suma al 8% de l’any anterior. Els formats mitjans han perdut quota de mercat.

Albert Fort

Ricard Príncep

Iban Orobitg

Veu i representant DI-VERSIONES

DIRECTOR SWING LATINO

promotor OA2 PRODUCCIONS

Un fenomen a les
terres gironines

L’avantsala de la
‘Gira 40 aniversari’

Superar una crisi i
arribada del covid

El 2019 ha estat un bona
temporada per a l’Orquestra Di-Versiones, que ha
consolidat el projecte a les
comarques gironines i ha
ampliat l’activitat a Osona,
el Maresme i el Vallès amb la voluntat de consolidar-se i esdevenir un referent a les festes
majors. L’orquestra també ha creat el festival
per a tots els públics Diverland, una iniciativa
amb la productora i discogràfica U98 Music.
El festival ha ofert un viatge en el temps als
vuitanta i noranta amb una desena d’artistes
durant tres dies en un càmping de Calonge.
A causa del covid-19, el 2020 s’han anul·lat la
majoria dels 45 concerts programats, però
hem gravat tres temes d’estudi amb molt
bona acollida del públic i també hem editat el
Diverllibre, escrit pel periodista Jordi Roura,
que repassa els 15 anys d’història de la banda
i el motiu del nostre fenomen.

Després de fer 95 concerts
i haver estat guardonada
amb el Premi ARC 2019 a
la millor orquestra de les
festes majors, el 2019 havia de ser l’avantsala de la
celebració de la nostra vida amb la Gira 40
aniversari. Swing Latino som una orquestra
consolidada amb músics de qualitat que s’ha
adaptat als nous temps oferint un xou complet: concert, ball, versions i disc amb Raquel
Star DJ. La temporada passada vam fer gira
per ciutats importants de Catalunya i Aragó
(Barcelona, Manresa, Tarragona, Saragossa,
la Vall d’Aran, etc.) i per a principi del 2020
teníem prevista una gira amb més de 85
reserves confirmades i la previsió d’acabar
l’any amb 120 bolos obrint nous mercats a
Navarra, Castelló i València. Al final, a causa
de la crisi del covid-19 acabarem amb 15 concerts si la cosa no es complica encara més.

El 2019 ha estat un bon any
per al sector. Els pressupostos de les administracions havien anat pujant
i per a OA2 Produccions
s’havia saldat com la millor
temporada des que vam començar l’any 2012.
El problema és que l’alegria ens ha durat molt
poc. Ara que podíem afirmar que ja deixàvem
enrere els darrers anys de la crisi, ha arribat
la pandèmia del covid-19, una crisi sanitària
sense precedents sumada a una gestió més
que qüestionable per part de les institucions,
amb una desinformació general que ha fet
que haguem passat mig any sense haver pogut facturar. Hem perdut totes les festes fins
a mig agost, i a hores d’ara tenim molts dubtes de si podrem o ens deixaran tirar endavant les programacions que tenim preparades amb totes les mesures de seguretat que
ens exigeix el Procicat.
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Públic familiar 2019

Animació en general
310 milions
a YOUTUBE

Els darrers anys s’ha consolidat un nou mercat de
qualitat i modern dedicat al públic familiar. L’oferta
artística s’ha combinat amb un ventall de cites
especialitzades. Des del Petits Camaleons –creat
el 2012 com a primer festival per a nens i nenes
de 0 a 14 anys– fins als últims estrenats l’oferta
ja atreu 100.000 espectadors anuals. Per contra,
el 2019 ha estat un any de sequera discogràfica,
amb només una vintena de referències en
català. La producció l’ha encapçalat Dàmaris
Gelabert amb És l’hora de l’orquestra (Tot Sona
Records), però la dada espectacular és que els
clips l’han situat com l’artista catalana amb més
visualitzacions a Youtube. El podi del 2019 l’han
liderat “Els mosquits”, amb més de 310 milions de
reproduccions; “Els dies de la setmana”, amb 200
milions, i “Les vocals”, amb 25 milions. De la resta
d’edicions cal destacar 2PrincesesBarbudes per
La bona vida (CK Music); Arnau Tordera per La
màquina del temps (Música Global), encàrrec de
la Secretaria de Corals Infantils; El Pot Petit per 10
anys (U98 Music); La Cuca Viu per la musicació
de Joana Raspall a Bestioles (Música Global);
els valencians Canta Canalla amb Revolucions
per menuts (autoeditat), o el retorn de Rovell
d’Ou amb Un xic de rock (FloryNata Records). A
més, el juny del 2020, en ple confinament, es va
realitzar el primer festival familiar en streaming,
Us Estrimem Fest, amb Dàmaris Gelabert,
Xiula, El Pot Petit i The Penguins en directe
des de l’Auditori de Girona, sense públic però
amb moltes famílies escoltant-los des de casa.
elisenda soriguera

Una dècada d’El Pot Petit

Oda a les barbudes

Grans aliances

El grup gironí ha celebrat el desè aniversari
amb un any brillant i un merescut reconeixement a la trajectòria per part del públic i
també dels programadors, que han farcit
la seva agenda de concerts. El públic ha
atorgat a El Pot Petit el premi per votació
popular al millor disc de públic familiar per
al llibre-CD recopilatori i interactiu titulat
10 anys (U98 Music, 2019). Les aventures d’en
Pau i la Jana també han rebut el Premi ARC
2019 a la millor gira d’un grup adaptada a
públic familiar.

La segona edició del Premi Xesco Boix, que
reconeix el millor àlbum de música familiar
segons la crítica especialitzada en el marc
dels Premis Enderrock, ha estat per al darrer
treball del grup 2PrincesesBarbudes, liderat
per Helena Casas i Marc Marcé. El quart disc
del duet resident a l’Anoia és el llibre-CD La
bona vida (CK Music, 2019), que mostra una
col·lecció de cançons pop interpretada amb
instruments petits i de joguina farcits de
lletres divertides i imaginatives carregades
de bon humor i lliures de moralismes.

La periodista i consultora de criança Míriam
Tirado, que s’ha fet molt popular a les xarxes
socials per la seva manera d’enfocar tant
la maternitat com la paternitat amb humor,
amor i sentit comú, és l’autora del llibre Baba,
no vull dormir (El Cep i la Nana, 2019), molt
ben il·lustrat per Joan Turu. La banda sonora
del projecte són tres cançons del grup Xiula
que acompanyen un llibre-CD pensat per
donar un cop de mà a les famílies a l’hora de
portar la quitxalla a dormir. Una triple aliança
d’èxit musical, literària i gràfica.
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Anàlisi per estils

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

2019

2018

%

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

19.000
15.000
8.500
8.683
7.100
6.500
4.000
3.500
3.600
2.000
1.939
1.000
300

0%
0%
+6%
+3%
0%
0%
0%
+6%
-4%
+25%
-23%
-17%
0%

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

+1%

Estabilitat i creixement
La xifra de públic als festivals per a
públic familiar als Països Catalans
s’ha mantingut estable el 2019, amb
un lleuger creixement mitjà de l’1%.
Cal destacar l’aparició de nous certàmens com el Monumental Kids a
Barcelona i el Diverland a Calonge.

-33%
rècord a la baixa

Tot i la bona xifra d’espectadors,
les produccions infantils del 2019
han patit un gran revés amb només
22 edicions discogràfiques (-33%),
molt per sota de les 33 registrades
l’any anterior (+27%), i ha estat la
més baixa dels darrers vuit anys.

Marc Marcé

Albert Puig

Eduard Polls

músic 2princesesbarbudes

DIRECTOR nosonores

coordinador reggae per xics

La música mata
o no intreressa?

Deixin d’alarmar
la població!

Un festival en
directe online

A principi de març érem a
Girona fent broma de les
mascaretes abans de rebre
el Premi Enderrock a millor
disc per a públic familiar.
I després han vingut les
cancel·lacions, streamings, ajudes que no
acabaven ni de definir-se ni d’arribar i la resignació a no poder tocar en molt de temps.
Meitat de juny, sona el telèfon: Un concert
dels de veritat! No escatimaran en protecció ni seguretat. Eufòria! Després de quatre
mesos tancats a casa, ens retrobarem amb
el grup i el públic. El món al revés: els que no
convoquem masses i fem música per escoltar
serem els únics que podrem treballar? Torna a
sonar el telèfon, reservem dates, sembla que
sí, però al final ens cancel·laran el bolo. Hi ha
més gent a les terrasses dels bars bevent i fumant que a les cadires dels concerts. La música és el que menys interessa dels concerts?

Soc molt pessimista i no
em sap greu expressar-ho
públicament. L’ésser humà
és l’única bèstia que no reacciona fins que no li cau
una pedra al cap. No crec
que cap persona autoritzada a prendre mesures llegeixi aquestes ratlles, però facin un
favor a la cultura, deixin d’alarmar la població amb les seves gràfiques i portin la família
a veure un concert. Veuran com les mesures
sanitàries són de llarg més dràstiques que en
els seus consells de ministres. Surtin al carrer
amb la mascareta posada i descobreixin de
primera mà com funciona això de la nova normalitat i, de passada, descobreixin personalment que si el que passa ara no és gaire normal, el que vivíem abans tampoc no ho era
gens. Els professionals que ens dediquem al
públic familiar hem patit abans, estem patint
ara i patirem en el futur.

Un dels debats que vam tenir The Penguins - Reggae
Per Xics durant els primers
mesos de confinament era
si podíem oferir contingut
musical de qualitat creat
en aquell moment amb els mitjans de què
disposàvem. La conclusió va ser que no. Vam
renunciar tant a les actuacions en directe
fetes des de casa com a intentar oferir nous
temes de manera regular i periòdica durant el confinament. Per contra, vam començar a treballar conjuntament amb Dàmaris
Gelabert, El Pot Petit i Xiula per tenir-ho tot
preparat per fer una actuació en viu a través
d’internet quan les bandes ja ens poguéssim
reunir en espais amb tots els mitjans, encara que fos sense públic. El resultat va ser Us
Estrimem Fest, que va aconseguir tant milers
de visualitzacions com una gran experiència
personal i de xarxa de treball.
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L’Anuari en Viu
Festivals

F: xavier mercadé

Festivals de música:
Bombolla o aposta de futur?
L’Anuari en Viu va celebrar la primera edició amb quatre taules rodones el 18 de febrer del 2020,
organitzada per L’Anuari de la Música amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona al CC Albareda.
El debat sobre festivals va reunir Almudena Heredero (Primavera PRO), Jordi Herreruela (Cruïlla),
Maria Lladó (Institut Ramon Llull) i Joan Roselló (The Project) amb la moderadora Mireia Madroñero.
A partir de les dades de l’Anuari de la Música
2019, els ponents van valorar molt positivament l’acollida de festivals que se celebren
als Països Catalans i l’auge d’un nou model de
consum musical actual –d’escoltes i de música en viu–, radicalment diferent de com es feia
abans. Es va posar en qüestió el terme ‘bombolla’, ja que el context global no és de ‘punxada’
dels esdeveniments que programen música en
viu, sinó que aquests se sostenen i avancen a
un ritme moderadament creixent. Diversos festivals catalans han esdevingut referent mundial
i són marca exportable de la cultura, la ciutat i
el territori. L’abundància de certàmens i cicles
(al voltant de 400 anuals) i l’assistència perseverant rau en un context de gran oferta, però
també de molta demanda. Això respon a un panorama orgànic de la ciutat on se succeeixen
i conviuen de manera natural, amb respecte i
amb noves incorporacions.
Tot i la sostenibilitat i l’onada de recuperació,
sobretot després de la crisi 2009-10, es tracta de projectes limitats, que no poden créixer

infinitament i que, alhora, són un negoci fràgil, arriscat i de difícil retorn econòmic. Per
aquesta raó, festivals de gran envergadura
han considerat oportú generar aliances amb
fons d’inversió internacionals, que els permetin refermar i consolidar els projectes. Les aliances i la tendència aclaparadora de grans
grups internacionals com Live Nation i AEG es
perceben amb cert recel, des del vessant de
promotora independent, ja que han modificat
el model de contractació, el sector i el negoci de la música actual, amb la voluntat de control dels grans projectes musicals mundials.
Malgrat aquesta alarma, i defugint una predicció ‘apocalíptica’, l’esperança i aposta de
futur de promotores mitjanes i petites cal basar-la sobretot en la singularitat cultural i genuïna dels festivals, ja que aquesta no pot ser
comprada ni copiada si un festival ha d’oferir
quelcom més que entreteniment.
Cuidar i conèixer la tipologia de públics d’un
festival permetrà crear un esdeveniment més
vertebrat, coherent, personalitzat i amb més

probabilitats de tenir bona acollida. Alhora,
s’incideix en el fet que el públic també ha de
ser crític i estar ben informat per saber què
consumeix i qui organitza els esdeveniments
als quals assisteix. I una qüestió imprescindible és la feina constant durant tot l’any de les
promotores, generar activitat i contingut i establir ponts comunicatius, no només via xarxes socials. Una via és el vessant de promotora de concerts i d’altres esdeveniments periòdics que es facin a altres emplaçaments.
Es va recalcar també la importància del treball conjunt amb sales de concerts, com a pas
previ necessari dels projectes artístics. I pel
que fa a projectes catalans, es va considerar
molt positiva la participació en festivals, ja
que ofereixen visibilitat i els donen a conèixer
a públic internacional. Finalment, es va incidir en la qüestió de l’educació musical per tal
d’acostar la música en viu al públic, sobretot
als joves. No entendre-la com a soroll, ni com
una problemàtica, sinó aprendre a estimar-la i
a gaudir-ne. Mireia Madroñero
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L’Anuari en Viu
Sostenibilitat

F: martí e. berenguer

Festivals
i sostenibilitat
Un dels horitzons imprescindibles en l’àmbit musical té a veure amb la planificació dels festivals
tenint-ne present la sostenibilitat mediambiental. El tema es va debatre amb agents coneixedors
de la matèria com Adrià Gelabert (Lavola Anthesis), François Jozic (Brunch-in The Park), Laura
Duran (Cultura amb Causa) i Xavier Junqueres (Primavera Sound), moderats per Helena Martín.
L’emergència climàtica situa la cura pel planeta com una preocupació de primer grau, i
la indústria musical no pot obviar la necessitat d’abordar-ho de cara. Tot i la sensació que
l’enfocament és nou, hi ha molts festivals que
treballen des de fa temps per tirar endavant
programacions de música en directe de manera conscient amb l’entorn. Però per què cal
parlar de sostenibilitat en l’àmbit cultural?
El membre de Lavola Anthesis Adrià Gelabert
considera que la cultura “té prou volum perquè la indústria comenci a assumir obligacions”, i que com a part de l’estructura econòmica i social, “els festivals no poden viure-hi
d’esquena, perquè hi ha certa urgència per
accelerar un canvi de model de desenvolupament econòmic que implica tots els agents”.
La directora artística del Canet Rock, Laura
Duran, creu que “la cultura té el deure moral d’empènyer la societat en algunes coses,
els festivals hem de fer denúncia però també
molta autocrítica, hem de ser exemple per al
nostre públic”, mentre que Xavier Junqueres

del Primavera Sound sentencia: “La cultura, si
no té integrat un aspecte de sostenibilitat, no
es mereix ser anomenada com a tal, perquè
seria l’anticultura”.
Tots els ponents van coincidir en la comunicació com una de les claus per al desenvolupament adequat. Duran apunta que la feina cal explicar-la: “L’educació i sensibilització és essencial. Pots idear la millor pràctica
del món, però si no la comuniques bé, fracassa”. François Jozic, del festival Brunch-in The
Park, defensa “una cultura més radical en matèria mediambiental”. Els participants també van reclamar més ajudes de les institucions. Des del Brunch ho comparen amb el cas
portuguès: “Les institucions podrien fer molt
més, perquè a Portugal, per exemple, es dona
suport a la implementació de mesures sostenibles a través de finançament. A Barcelona
no hem rebut mai cap subvenció”.
Més enllà de les pràctiques en sostenibilitat
mediambiental, que van des de l’eliminació
de brides fins a la substitució del got de plàs-

tic o la reutilització de l’orina dels lavabos per
fer cervesa, aquest concepte també fa referència a l’àmbit social. És necessari conviure
amb la ciutat i els veïns, cal un salari i condicions de feina adequades per als treballadors i,
en definitiva, s’ha de regular la gestió sociolaboral com a empresa en relació amb els drets
humans de les persones involucrades al festival. El Brunch, per exemple, té ‘agents del
silenci’, per evitar el soroll al barri del Poble
Sec. Jozic, però, afirma: “No n’hi ha prou, s’ha
de crear un retorn positiu per a la comunitat.
Per exemple, recuperem els excedents dels
foodtrucks i restaurants de la zona per portar-lo a famílies que ho necessitin”.
Per tal de quantificar el grau de sostenibilitat,
Gelabert, de la consultoria Lavola Anthesis,
apunta: “El més important és poder calcular
les mètriques ambientals, perquè el que no
es pot mesurar no es pot gestionar i per tant,
no es pot millorar. Necessitem saber el nostre
punt de partida per saber què volem i cap on
anem”. Helena M. cuevas
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L’Anuari en Viu
Gènere

F: martí e. berenguer

Protocols de gènere i presència
de dones a programacions musicals
A la taula sobre gènere tant als festivals com a la indústria musical hi van participar la cantant
Alba ‘Bittah’ Martínez (Tribade), la periodista Consol Sáenz (Ràdio 4), la regidora de feminismes
Eva Alfama (Ajuntament de Barcelona), la promotora Judit Llimós (directora artística del Guitar
BCN) i el productor Miguel Zamarripa (Bioritme), moderats per la periodista Helena Morén.
Les dades recollides els darrers anys per l’Anuari de la Música evidencien la poca presència
de dones a les programacions musicals, ja que
tot i la tendència creixent , les dones representen un màxim del 30% de mitjana. Ponents
com Consol Sáenz fan notar que l’evolució de
rols i càrrecs per a les dones són encara més
escassos en àmbits com la part tècnica i en la
producció; fins i tot ha costat arribar a certa
paritat en el món del periodisme musical. La
millora, però, ha estat “molt substancial i molt
ràpida en el temps –apuntava la periodista–,
gràcies a la quarta onada feminista”.
Com es tracta les artistes i la seva exposició
a l’escenari o com s’aborda el públic femení
també són fets a corregir per part dels programadors. La cantant Bittah (Tribade) destaca que sovint a les dones joves els toca actuar als festivals en escenaris petits, mentre que
en els formats grans i en millors horaris (de nit
i no de tarda) ho fa una majoria aclaparadora
d’homes. Cal reconèixer també trajectòries i
que les dones d’edat avançada tinguin la pos-

sibilitat de mantenir la seva carrera professional, com les pioneres Marinah o Arianna
Puello, així com tenir en compte la presència
de dones racialitzades, de classe baixa o amb
diversitat funcional. Les noves generacions ja
no redueixen la sexualitat al binarisme homedona, sinó que acullen altres identitats i també hi volen conviure. Cada vegada hi ha més
grups mixtos. Hi ha un canvi generacional en
la manera de fer, com també destaca el productor del Bioritme Miguel Zamarripa.
La regidora de Feminismes, Eva Alfama, defensa la paritat a l’Ajuntament de Barcelona
amb el Pla per la Justícia de Gènere 2016-20,
destinat a combatre les desigualtats de gènere en l’àmbit de la cultura i la memòria. Per la
seva banda, després de més de vint anys programant a sales de la ciutat, Judit Llimós (The
Project) treballa amb moltes dones d’una manera natural, com Sílvia Pérez Cruz, Noah,
Rosario Flores o Rozalén, però assegura que
hi ha gèneres musicals com el rock dur on
“per cada cent nois hi ha una noia”.

Pel que fa als protocols de gènere, els ponents
del debat van valorar positivament el fet que
fos el públic qui reclamés una comissió de gènere al festival Bioritme. Des de fa un parell
d’anys s’ha elaborat un protocol que, en paraules de Zamarripa, “es concreta en un programa educatiu, formatiu i preventiu pensat
per als artistes i el públic”.
Bandes com Tribade demanen tocar en sales
que tinguin un protocol antiagressions. Des
de la Regidoria de Feminismes es va treballar el protocol ‘No callem’, encarat a l’actuació quan hi ha assetjament –delictiu i no delictiu, que són la majoria de casos–, però també
de prevenció. Actualment s’hi han acollit fins
a 32 sales de concerts. En els protocols de festa major i en l’àmbit de l’oci, la idea principal
és socialitzar la resposta. Qui se sent agredit
o agredida no ha de ser qui abandona l’espai
d’oci. Cal identificar criteris adequats. El risc
zero no existeix i cal garantir a tothom el dret
a viure la nit sense travessar certes línies vermelles. HELENA M. ALEGRET
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L’Anuari en Viu
Músiques urbanes

F: xavier mercadé

La programació
de músiques urbanes
El boom de les músiques urbanes va planar a la taula de debat al voltant d’una escena nascuda
sobretot en entorns perifèrics però que actualment ja forma part de la indústria del directe i de
l’entreteniment. Hi van participar Luis Martínez (Suricat), Anna Cerdà (BAM Cultura Viva), Ikram
Bouloum (L’Afluent) i José Antonio Martos (sala Salamandra) i va ser moderada per Luis Hidalgo.
Les músiques urbanes marquen un nou rumb
de l’escena sonora. Des del BAM Cultura Viva,
un dels temes que més preocupen a la promotora Anna Cerdà és l’aposta per reformular
i redefinir les relacions entre públic i artista.
Per això pregunten als artistes com es volen
veure, com volen que estigui el públic (assegut, dret, etc.). Cerdà diu que no es poden
acostar als artistes amb discursos paternalistes i condescendents. En termes generals saben què volen, no es tracta tant d’acostar-se
com de compartir la seva visió.
El ponent José Antonio Martos, promotor històric de la sala Salamandra, assegura que els
concerts de hip-hop donen poc marge de benefici a la sala, ja que el seu públic no consumeix a les barres, que són la principal font
d’ingressos d’aquests equipaments. A la sala
no fan gaires concerts de reggaeton, però en
canvi a les sessions de discoteca aquesta és
una música que no pot faltar.
La rapera implicada a la cooperativa L’Afluent
i intel·lectual de primer ordre, Ikram Bouloum,

assegura que els joves creen les seves pròpies estructures al marge dels circuits tradicionals: “A L’Afluent treballem amb més de trenta col·lectius que organitzen activitats pròpies. Aquesta mena de projectes defineixen en
bona mesura què és la música urbana, que
òbviament és una nova forma d’expressió. El
gran repte que tenim és aconseguir espais
‘polifònics’ on les fronteres de tota mena estiguin diluïdes”.
A més, Bouloum assegura que cada setmana
a Barcelona hi ha almenys deu festivals, festes
organitzades pels seus propis protagonistes.
La gent vol gaudir i fer festa, que són maneres
d’acostar-se a aquest col·lectiu. Les raons i arguments que lliguen aquesta escena musical
són absolutament variats, i abasten des del
gènere fins a la classe o les afinitats musicals.
El que resulta molt important per a aquests
artistes és fer comunitat. Moltes relacions entre ells són de caràcter digital, però necessiten contacte en un context de festa que ells
mateixos organitzen.

Des de la promotora Suricat, Luis Martínez
testimonia l’evolució del negoci: “La nostra organització ens ha dut a distingir entre el booker i el mànager. Abans aquestes figures estaven unificades en una sola persona, però avui
en dia s’han diversificat”.
Entre les conclusions hi ha el fet que les anomenades músiques urbanes no són una etiqueta tancada que es pugui definir amb facilitat, però representen una escena que la gent
més jove ha fet seva. Som davant una revolució que trenca amb generacions precedents
tant en l’estètica com en la sonoritat, i fins i tot
en la manera d’autoorganitzar-se. La manera
com aquests col·lectius consumeixen música,
així com l’oceà d’estímuls i ingents quantitats
d’informació que reben els joves, determinen
una forma de consum i, en conseqüència, noves formes musicals, de producció, composició i posada a escena que trenquen amb els
estereotips d’èpoques passades. Si un LP de
llarga durada no els diu res és perquè viuen a
una altra velocitat. Luis Hidalgo
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I Premis Alícia
21.09.2019 – Teatre L’Atlàntida de Vic

La gala del lliurament de la primera
edició dels Premis Alícia es va celebrar
el 21 de setembre del 2019 a L’Atlàntida
de Vic en el marc del Mercat de Música
Viva i amb l’assistència del president
de la Generalitat de Catalunya, Quim
Torra, i altres autoritats del govern, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
la ciutat. L’objectiu dels reconeixements
és donar valor i visibilitat a la música
produïda a Catalunya així com a aquelles
entitats que fomenten els valors artístics,
culturals, socials i creatius de la música.
A diferència de la resta de categories, que
van ser sotmeses a un procés de votació
entre els acadèmics, la Junta directiva de
l’Acadèmia Catalana de la Música va decidir
atorgar el Premi a la Trajectòria al mestre
Jordi Savall per l’excel·lència creativa,
interpretativa i professional, així com pel
seu ampli reconeixement internacional
i el desenvolupament d’una gran tasca
pedagògica i social. D’entre 40 finalistes
que optaven als guardons, els premis han
estat a Benet Casablancas i Rafael Argullol
per la seva òpera prima L’enigma di Lea;
el Quartet Casals, reconegut com una de
les millors formacions europees de corda;
l’espectacle dels 25 anys d’Òpera de Butxaca,
Je suis narcissiste; les emergents Balkan
Paradise Orchestra; la productora Columbia
Records per El mal querer de Rosalia; el
directe mundial de Jordi Savall per Rutes de
l’esclavatge; el Centre de Música i Escena
del Raval, Xamfrà; el Taller de Músics; la
cantant Rosalia, i Grup Enderrock, per la
seva tasca periodística musical. Durant
la cerimònia van actuar El Petit de Cal
Eril, el cor femení Voxalba, Magalí Sare
i Manel Fortià, Orpheus XXI (l’orquestra
de refugiats de la Fundació Jordi Savall)
i la banda The Black Barbies. H.M.A.

PREMIS Alícia 2019
I PREMIS DE L’acadèmia catalana de la música
Premi Trajectòria
Jordi Savall
Premi Autoria
Òpera L’enigma di Lea
Benet Casablancas i Rafael Argullol
Premi Interpretació
Quartet Casals
Premi Interdisciplina
Òpera bufa Je suis narcissiste Òpera de Butxaca i Nova Creació,
Teatre Lliure, Teatro Español i Real,
amb música de Raquel García Tomás
Premi Talent Emergent
Balkan Paradise Orchestra

Premi Directe
Jordi Savall – Les rutes de l’esclavatge
(27 músics i un recitador provinents de
tres continents: Europa, Àfrica i Amèrica)
Premi Projecció Social
Xamfrà – Centre de Música i Escena
del Raval (Barcelona)
Premi Projecte Educatiu
Taller de Músics
Premi Internacionalització
Rosalia
Premi Periodisme Musical
Grup Enderrock

Premi Producció Discogràfica
Columbia Records per
El mal querer - Rosalia

F: Arxiu Acadèmia

Reconeixements
acadèmics per
al sector musical
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Premis Enderrock 2020
5.3.2020 — Auditori de Girona

F: Carles Rodríguez

XXII Premis
de la Música
Catalana

Els Premis Enderrock 2020 - Premis de la
Música Catalana van celebrar la 22a edició el 5 de març a l’Auditori de Girona,
transmesos per primera vegada en directe per la Xarxa i TV3. La gala es va inaugurar amb un homenatge al mític bateria de Sangtraït, Martín Rodríguez, mort
sobtadament el 3 de gener a Figueres. La
Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya
va executar una emotiva versió d’“El vol
de l’home ocell”, interpretada pel tenor
Roger Padullés a la veu i Martín Rodríguez
Jr a la bateria, fill de l’històric baterista de Sangtraït, Rockson, Los Guardians
del Pont i Barbablanca. L’artista revelació Miki Núñez va fer duet acústic amb la
jove cantautora Maren a la popular cançó “Escriurem”, cantada en català i basc.
Al llarg de la desena d’actuacions de la
nit, Sopa de Cabra va estrenar el tema
“Fràgil”; els flamants Blaumut van presentar el senzill “De veritat”; la banda femenina Balkan Paradise Orchestra va mostrar
la progressió balcànica amb “Ambchoor”;
Gertrudis va cantar l’èxit “Si tothom calla”,
i Meritxell i Judit Neddermann van fer una
doble adaptació a partir de la peça popular
“Muntanyes regalades” i la musicació
del poema de Miquel Martí i Pol “El fugitiu”.
El grup lleidatà de reggae Koers va compartir “Ballarem”, P.A.W.N. Gang amb Lildami
van fer “Tarapia de grup” i el grup valencià de rock alternatiu Smoking Souls va posar la cirereta amb “Volves de neu”. H.M.A.

PREMIS ENDERROCK 2020
PER VOTACIÓ POPULAR
POP-ROCK

JAZZ

Millor artista
Oques Grasses
Millor disc
Fans del sol
- Oques Grasses
Millor directe
Porto Bello
Millor cançó
“Escriurem” - Miki Núñez

Millor disc
Do outro lado do azul
- Andrea Motis

CANÇÓ D’AUTOR

Millor disc
Ginestà - Ginestà
Millor cançó
“Sota el teu balcó”
- Joan Rovira
FOLK

Millor disc
Praxinoscopi
- Criatures
Millor cançó
“Prec de Nadal”
- Meritxell i
Judit Neddermann

CLÀSSICA

Millor disc
Cor Jove Nacional
de Catalunya - CJNC
hip-hop

i músiques urbanes
Millor disc
Flors mentre visqui - Lildami
ALTRES CATEGORIES

Millor artista revelació
Miki Núñez
Millor videoclip
“Connectats” - Buhos
Millor artista
en llengua no catalana

Rosalia
Millor disc públic familiar
10 anys - El Pot Petit

PREMIS DE RECONEIXEMENT
A LA INDÚSTRIA musical
Jazzman (Barcelona) – 40è aniversari
Club de jazz amb ànima i història per a melòmans.
Guitar BCN (Barcelona) – 30è aniversari
Programació extensa i cosmopolita amb gran ocupació.
Cafè Slavia (Les Borges Blanques) – 25è aniversari
Seu referencial de la música catalana a les Garrigues.
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) – 20è aniversari
Reobertura i aposta de renovació després de l’incendi.
L’Auditori de Barcelona (Barcelona) – 20è aniversari
Escenari de centenars de músics, seu de l’OBC i l’ESMUC.
Kasba Music (Barcelona) – 15è aniversari
Segell compromès de mestissatge, rap i cançó.
“Mans” (Catalunya Ràdio) – 15è aniversari
Programa radiofònic pioner dedicat a la cultura popular.
Alter Sinergies (Banyoles) – 15è aniversari
Gestió i producció d’acurats projectes culturals.
Lapsus (Barcelona) – 15è aniversari
Segell, promotora i programadora de música electrònica.
Gandula (Barcelona) – 10è aniversari
Segell amb caràcter eclèctic i experimental.

PREMIS
ENDERROCK 2020
PER LA CRÍTICA
MILLOR ARTISTA

Oques Grasses

MILLOR DISC DE L’ANY

Per la bona gent - Manel
MILLOR DISC POP-ROCK

Energia fosca
- El Petit de Cal Eril
Kevin - Ferran Palau
MILLOR DISC DE
MÚSIQUES URBANES

Flors mentre visqui - Lildami
MILLOR DISC DE CANÇÓ

Cançons de fer camí
- Mireia Vives i Borja Penalba
MILLOR DISC DE FOLK

Ora Pro Nobis - Tarta Relena
MILLOR DISC EN
LLENGUA NO CATALANA

Kill a Feeling - Carla

MILLOR DISC DE JAZZ

Curiosity - Xavi Torres
Ibia - Gorka Benitez
& Sustraien Ahotsa
premi xesco boix

La bona vida
– 2PrincesesBarbudes
MILLOR DISC DE CLÀSSICA

Legacy - Anna Alàs i Jové
& Alexander Fleischer

MILLOR DISC REVELACIÓ

Bruixes - Salvatge Cor

PREMIS
ENDERROCK 2020
especials
Premi Enderrock d’Honor
Núria Feliu
Premi a la Trajectòria
Manel Camp
Premi Enderrock Estrella
Jordi Sierra i Fabra
Premi Joan Trayter
a la producció
David Rosell
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XVII Premis ARC
4.12.2019 — Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona

Els disset guardons atorgats en la 17a edició
dels Premis ARC van ser entregats el 4 de
desembre del 2019 en una gala conduïda per
la periodista Anna Pérez Pagès, del programa
Àrtic (Betevé). Els reconeixements, com és
habitual, es van atorgar en dos blocs adreçats
als artistes i a la indústria del directe. Els
premis especials d’ARC han recaigut en
l’exconseller de Cultura i exsoci d’ARC Lluís
Puig, que va rebre el Premi al Soci d’Honor, i
en el soci històric i més veterà d’ARC, Jesús
Herrera, de l’empresa Ausa Music. A més,
aquest any es va incloure al palmarès un
nou premi que concedeix Caixa d’Enginyers
i que reconeix un projecte sostenible i
respectuós amb el medi ambient. El guardó
s’ha atorgat al festival Cruïlla pel projecte
del ‘bio-got’, desenvolupat conjuntament
amb Estrella Damm, que consisteix en l’ús de
gots fabricats a partir de matèries vegetals.
Entre els principals artistes guardonats
del 2019 cal destacar les millors gires de
Rosalia (internacional), Joan Dausà (teatresauditoris), Oques Grasses (festivals),
Obeses (sales), Els Catarres (temes propis),
Swing Latino (grups de ball), El Pot Petit
(públic familiar), Orquestra Di-versiones
(versions-tribut) i Lildami (revelació).
Els premis a la indústria, especialitat de
l’associació de mànagers, representants i
promotors catalans, han recaigut el 2019
en les programacions de les Festes del Tura
d’Olot i del Teatre-Auditori de Sant Cugat;
el Cafè del Teatre de Lleida com a millor sala
de concerts i el Sónar de Barcelona com a
millor festival, i el millor programa musical
per al FAQS de TV3. Per a aquesta edició,
ARC va organitzar un espai de networking
al voltant d’un càtering, un moment que els
professionals van aprofitar per consolidar
relacions i tractes de futur. H.M.A.

F: martí E. berenguer

La nit sostenible
de la indústria
del directe

PREMIS ARC 2019
XVII PREMIS DE LA INDúSTRIA MUSICAL DEL DIRECTE
PREMIS A GIRES

PREMIS al sector

Millor gira per sales
Obeses

Millor programació
d’espai musical
Cafè del Teatre (Lleida)

Millor gira internacional
Rosalia
Millor gira per festes majors
de temes propis

Millor programació
de teatre o auditori

Teatre-Auditori Sant Cugat

Els Catarres

Millor programació musical

Millor gira per festivals
Oques Grasses

de festa major

Millor gira per teatres i auditoris
Joan Dausà

Millor festival musical
Sónar

Millor gira per a públic familiar o infantil
El Pot Petit

Millor programa musical
Preguntes freqüents - FAQS (TV3)

Millor gira per festes majors - grups de ball
Swing Latino

Premi especial a la trajectòria
Jesús Herrera Carriqui

Millor gira per festes majors
- grups de versions o de tribut
Orquestra Di-versiones

Premi al Soci d’Honor
Lluís Puig

Millor artista revelació
Lildami

Festes del Tura (Olot)

Premi al projecte sostenible
i respectuós amb el medi ambient

Festival Cruïlla
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Llista d’associats ARC

7SIS PRODUCCIONS
Sergi Matas Riera
0837 Calella
Tel. 647 951 058
info@7sisproduccions.cat

artistes elspera events

batall produccions

clipper’s live

diggers music

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

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

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

ABRIL PRODUCCIONES

artp produccions

beba 33

concert studio

EDR EVENTS

Luis Solis
43008 Tarragona
Tel. 630 072 352
info@abrilproducciones.es

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

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

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

ACCORD MUSIC AGENCY

ASSOCIACIÓ MANÀNGELEMENT
MUSICAL
Àngel Pujol Roselló
07003 Palma
Tel. 871 714 014
manel@manangelment.com

black music productions

cultura en gira

efede producciones

Sente Fontestad
08013 Barcelona
Tel. 93 512 72 46
booking@accordmusicagency.com

Oriol Carbonell Santacana
08221 Terrassa
Tel. 639 765 676
oriol@blackmusicproductions.com

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

buenritmo

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

Jordi Ramírez Magriñá
08003 Barcelona
Tel. 93 269 03 74
jordi@buenritmo.es

Eduard Sant Chalois
08017 Barcelona
Tel. 653 169 515
esant@culturae.cat

Joan Casulleras Serrano
08012 Barcelona
Tel. 93 659 70 74
info@elgenioequivocado.com

ap productions

barnasants

circuits artístics llobet

dba management cultural

eNtrelineas entertainment

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

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

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

Martín Boragno Belloni
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 175 65 22
martin@enterlineasent.com
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era produccions

imés management

music bus

portal música management

rgb management

Ricard Ardèvol Comellas
08340 Vilassar de Mar
Tel. 93 412 11 14
era@eraproduccions.com

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

Aleix Serra Soler
08005 Barcelona
Tel. 93 320 82 92
aleix@musicbus.es

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

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

escenapart

la cupula music

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

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

ESPECTACLES GIRONA

LA TRIBUT PRODUCCIONS

Sandra Clapera
Joan Planas
17421 Riudarenes
Tel. 972 20 28 89 – 689 748 663
info@espectaclesgirona.com

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

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

medirflash serveis
i espectacles
Medir Mujal Bosch
08880 Cubelles
Tel. 93 895 40 48
medirflash@medirflash.cat

fina estampa

m.i.d.e

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

Adrià Garriga Sust
08024 Barcelona
Tel. 93 310 53 62
management@mide.cat
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oa2 produccions

prat espectacles

show lince corporation

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

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

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

oh! show & events

Producció i Gestió
d’Esdeveniments

sounds aupa

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

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

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

panda artist

promo arts music

sun music

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

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

Eva Recoder Miralles
08008 Barcelona
Tel. 609 143 824
info@sunmusicbcn.com

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

RAMBLA MANAGEMENT

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

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

TR3S60 PRODUCCIONS

ZONA DE BAILE

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

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

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

TEM PRODUCTIONS

tríptic gestió cultural

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

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.

the project

U98MUSIC

Altres serveis:
Premis ARC, Anuari de la Música, Fires i Mercats, BCN Music
Export i Circuit GPS, entre d’altres.

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

Junta directiva ARC
President
Jordi Gratacòs i Rigall
Secretari
David Becerra i Aguilera
(DBA Management Cultural)

to be confirmed
produccions
Berta Ferrer Villacampa
08019 Barcelona
Tel. 93 624 22 22
info@tobeconfirmed.cat

VASSMUSIC

Tresorer
Antonio Peral i Vicente
(AP Productions)

Alfonso Fernández Vargas
08005 Barcelona
Tel. 650 533 662
artists@vassmusic.net

Vocal
Domingo García Núñez
(Rambla Management)
Membre de l’Acadèmia Catalana de la Música
i membre de la Federación Coordinadora de Músicas Populares

Fes-te soci d’ARC
totsona

vesc

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

Eulàlia Pujol Cortés
08221 Terrassa
Tel. 93 789 91 51
info@vesc.cat

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

