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sumAri

L’Associació ARC arriba a un moment de canvi enmig del remolí ge-
neral que ens afecta a tots i en tots els àmbits: polític, social, empresa-
rial, econòmic, i tot plegat també ens afecta en el pla personal. La políti-
ca ens afecta perquè cada quatre anys ens toca començar de nou amb 
els nostres contactes que són clients i gestionen la política cultural, i per 
tant pressupostària dels municipis, del país i de l’Estat. Però també ens 
afecta per la política general en si mateixa, ja que sembla que cap color 
polític pot resoldre problemes endèmics que estem arrossegant com 
una creu i dels quals som afectats com a danys col·laterals. Evidentment 
ja sabem que la cultura també s’ha de retallar, el problema és que mai 
ha brotat i florit, per tant el nostre sector, format la majoria per petites 
i petitíssimes empreses, es veu amenaçat de defunció. En el vessant 
empresarial, doncs, ho tenim cru. El paisatge que ens espera no és gens 
optimista, tot el contrari, malgrat que segons sembla el sector cultural 
mou un PIB interessant. Han passat molts anys des de la instauració 
de la democràcia, i la política secular ha estat la dels focs artificials, la 
del tot gratis, pressupostos unflats per guanyar vots, sense estratègia 
a mig ni llarg termini. I ara en patim les conseqüències. Ho hem de re-
conèixer, acceptar-ho i aprofitar justament aquest moment per fer neteja, 
deconstruir per reconstruir. Malgrat tot, malgrat la indignació, hem de ser 
optimistes i invertir el que tenim.

A ARC hem de fer el mateix. L’exemplar que tenim a les mans n’és un 
exemple. MúsicaPro, el projecte entre ARC i Grup Enderrock, és un punt 
d’inflexió. Ens hem d’adaptar, hem de construir una nova eina que ens 
serveixi per fer lobby i professionalitzar el sector, per ser reconeguts per 
les forces vives i els poders públics per tal de sumar esforços i refer de 
nou, conjuntament, molts camins, estructures i ponts de cara al futur. La 
comunicació entre implicats i la influència multidireccional és bàsica. La 
correlació de forces ha de ser equilibrada. Ni el sector professional ha de 
continuar pensant que els pressupostos públics han de salvar el sector, 
ni els poders polítics i administratius poden pensar a arreglar el sistema 
sense nosaltres. Tots estem lligats i depenem uns dels altes. Fins ara, les 
grans i transcendentals decisions han depès sempre de dalt. Hem de 
canviar la manera de treballar.

Dins la professió tenim l’oportunitat de lligar interessos comuns que 
ens ajuntin i no ens separin. El sector cultural és així, tothom és pos-
seïdor de fets diferencials de gran valor que en aquest moment hem 
d’aparcar per fixar-nos en el que ens uneix. El nostre subsector, el de la 
música, pateix la manca de teixit estructurat. Com el cinema o el teatre, 
tenim l’obligació de posar-hi tota la força i la capacitat per demostrar el 
seu valor en tots els àmbits i regularitzar els desequilibris. Per tot això 
ens cal fer anàlisis profundes d’incidència del sector en el mercat, ela-
borar els diagnòstics necessaris i les prescripcions que s’han d’aplicar. 
Formem part del sector cultural, però també de l’empresarial. Escoles de 
música, sales de concerts, mànagers, agents, representants, promotors 
i la resta de la indústria i serveis hem d’estar connectats.  

Així doncs, ens agradaria que aquesta eina d’informació professional 
que teniu a les mans esdevingui clau per tot el sector del país i de l’estat 
si cal. La nostra voluntat és que no es quedi en paper mullat i que esde-
vingui una eina virtual però poderosa per al sector, una eina a la xarxa, 
d’informació i de reivindicació, però també de construcció de nous ponts 
i vies que ens facin veure la nostra interdependència i el que tenim en 
comú per millorar el futur.
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AiXÒ és espectAcle! AiXÒ és espectAcle!

premis ARC 2011 
Els premis de la indústria musical
antònia Font, Sopa de cabra, anna roig, Sílvia Pérez cruz i La Pegatina,   
guardonats per l’Associació professional de mànagers i promotors de catalunya.
FotoS: mArti BerenGuer

El 16 de novembre passat es van lliurar a la sala Luz de Gas de Barcelona els Premis ARC 2011. Els guardonats han 
estat Antònia Font en la categoria de pop-rock en català, Pastora en la d’altres llengües, Anna Roig i l’Ombre de 
Ton Chien en cançó d’autor, Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina Trio en jazz i blues, El Petit de Cal Eril en folk, La 
Pegatina en mestissatge i Tremendos com a grup de versions. En orquestres –a partir de vuit components– el premi 
ha estat per a la Sant Andreu Jazz Band; la formació de ball valorada ha estat La Montecarlo, i en l’apartat d’arts 
escèniques l’espectacle guanyador ha estat Somiatruites, d’Albert Pla i Pascal Comelade. Cal esmentar a més 
el Premi Especial del Jurat a l’Esdeveniment Musical de l’Any 2011 per als 25 anys de Sopa de Cabra, i el Premi 
Grup Revelació a Andrea Motis, escollida per votació popular via xarxes socials a través del Facebook d’ARC. Els 
components del jurat van ser el director de l’àrea de música de l’ICIC, Albert Bardolet; el director del Departament 
d’Emissores Musicals a Prisa, Carles Gilibets; el periodista musical al diari El Punt, Guillem Vidal; el coordinador de 
Rac105, Joan Guilarte; el president d’ARC i director general de The Project, Joan Roselló; el president de Musicat, 
Josep Reig; el director del MMVV i del popArb, Marc Lloret; la directora de Promoció Internacional de l’ICIC, Marisol 
López; el director de PromoArts Music i membre d’ARC, Xavi Pascual, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís 
Gendrau. La gala va incloure les actuacions d’Andrea Motis, Pastora, El Petit de Cal Eril i Mazoni, entre altres. 

Foto de família dels premis arc 2011

el conseller de cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, i el tinent d’alcalde de cultura de l’ajuntament de Barcelona, Jaume ciurana, flanquejats pels presidents d’arc, Joan roselló i Jordi Gratacòs

El petit de Cal Eril mazoni
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AiXÒ és espectAcle! AiXÒ és espectAcle!

dolo Beltran i caïm riba (pastora) aferrats el premi el conseller de cultura Ferran Mascarell dóna el premi a Anna Roig, acompanyats del mànager Jordi Freixas (dreta)

La presentadora de la gala, Bibiana Ballbè, i Joan roselló Xavi riembau (Bankrobber) i El petit de Cal Eril rebent el seu premi 

La montecarlo rep el Premi arc per a orquestres de ball gerard Quintana (Sopa de Cabra) rep el premi a l’esdeveniment musical de l’anyUn somrient Pau debon (Antònia font), al costat del mànager Gerardo Sanz, rep el premi de pop-rock el bateria marc miralta recull el Premi arc jazz i blues, en absència de Sílvia pérez & Javier Colina

Joan Chamorro & Andrea motis La pegatina rebent el premi arc en la categoria de mestissatge

La Sant Andreu Jazz band va rebre el premi arc Andrea motis i el president d’arc, Joan roselló



8  ·  música pro  música pro  ·  9

bloc de notes bloc de notes

La CIM està integrada per un grup d’associacions 
professionals de la indústria musical que té la 
finalitat d’afavorir els interessos d’aquells a 
qui representa. Formen el CIM: l’Associació de 
Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics 
de Catalunya (APECAT), l’Associació d’Escoles 
d’Iniciativa Privada de Música de Catalunya 
(EMIPAC), l’Associació de Sales de Concerts de 
Catalunya (ASACC) i l’Associació Professional 
de Representants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya (ARC). 
Tenint present les especificitats pròpies del 
sector i a partir d’una actitud proactiva i d’un 
debat obert que impliqui el màxim consens, 
el CIM ha concretat uns principis i unes línies 
de treball amb la mirada posada a favor de la 
indústria musical. Els principals objectius són: 

· Defensar i fomentar del sistema de lliure 
iniciativa i de l’economia de mercat, dins els 
valors de la Unió Europea.

· Cooperar amb l’administració pública i els 
sindicats de treballadors per aconseguir un 
creixement estable i l’assoliment d’un adequat 
nivell de qualitat. 

Confederació de la Indústria Musical
es registra la iniciativa de cooperació i comunicació per afavorir els interessos del sector

· Actuar en defensa dels interessos de la petita 
i mitjana empresa i dels autònoms en l’àmbit de 
la indústria musical. 

· Postular un model econòmic en què la 
distribució de rendes no interfereixi en 
l’adequada utilització dels recursos, inclosa la 
capacitat empresarial, i en què l’empresa de 
l’àmbit de la música tingui els mitjans necessaris 
per ocupar el paper econòmic i social que li 
correspon. 

· Servir com a òrgan d’unió i coordinació de 
les organitzacions membres i fomentar la unitat 
empresarial.

· Representar i defensar els seus associats 
en les institucions i òrgans de consulta en els 
termes que preveu la legislació. Canalitzar 
la participació de l’empresa en els òrgans de 
conciliació, negociació o arbitratge i en qualsevol 
altra institució nacional o internacional. 

· Donar a conèixer la imatge de l’empresari 
musical en els mitjans de comunicació i davant 
l’opinió pública. 

· Atendre les necessitats d’informació, formació, 
investigació i perfeccionament de les empreses, 
estudiant i divulgant tots els temes que puguin 
afectar a la potenciació de la indústria musical. 

· Fomentar les relacions, contactes i intercanvis 
amb altres organitzacions d’anàloga naturalesa 
i finalitat.

· Donar suport als seus membres, mitjançant la 
prestació dels serveis d’assistència necessaris.

· Desenvolupar el diàleg amb els poders 
públics, autonòmics, estatals i internacionals 
sobre aquelles matèries econòmiques i socials 
que apuntin cap a l’activitat empresarial, i 
participar en el procés d’adopció que afecti els 
empresaris.

· Col·laborar perquè s’institueixin els canals 
de distribució més adequats entre el projecte 
d’origen i l’usuari.

· Fomentar la comunicació entre els seus 
membres a fi de coordinar accions en qüestions 
d’interès comú.

El Premi IMPALA l’atorga l’Associació Europea de Companyies 
Discogràfiques Independents a totes les formacions que superen la xifra 
de 20.000 discos venuts. Altres artistes catalans que han rebut el premi 
IMPALA (Independent Music Companies Association) aquest 2011 són 
Ojos de Brujo, amb el disc d’or Techarí (Diquela Records / PIAS); Manel, 
amb el disc 10 milles per veure una bona armadura (DiscMedi/Warner); la 

recopilació d’artistes que interpreten Cuba le canta a Serrat (DiscMedi); 
Mayte Martín i Tete Montoliu per la reedició Free Boleros (K.Industria); 
Muchachito Bombo Infierno (La Fábrica de Colores), i el raper resident 
a Alacant Nach, amb Ars magna / Miradas i amb Poesía difusa (tots 
dos editats per BOA Music), segons dades de la Unión Fonográfica 
Independiente (UFI). Darrerament, Love of Lesbian s’ha afegit a la llista, 
ja que el passat 20 de desembre s’anunciava que el grup barceloní 
aconseguia el seu primer disc d’or per les vendes de l’àlbum 1999 (o 
como generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna).

Premis Impala
l’Associació de companyies discogràfiques europea reconeix quatre llançaments catalans

IMPALA té 4.000 membres que inclouen els segells independents !K7 
(Alemanya), Anaconda Productions (Polònia), Beggars Group (Regne 
Unit), Cosmos Music Group (Suècia), CLS Music (Hongria), CNR 
(Països Baixos), Cooking Vinyl (Regne Unit), Edel (Alemanya), Epitaph 
(EUA / Països Baixos), Everlasting (Espanya), Gazell (Suècia), Kobalt 
(Suècia), Menart (Croàcia), Musicvertrieb (Suïssa), Naïve (França), [PIAS] 
Entertainment Group (Benelux, Regne Unit i França), Playground (Suècia), 
Red Bullet (Països Baixos), Wagram (França), i també associacions 
comercials del Regne Unit (AIM), França (UPFI), Alemanya (VUT), Espanya 
(Unión Fonográfica Independiente, UFI), Itàlia (PMI), Bèlgica (BIMA), 
Dinamarca (DUP), Països Baixos (STOMP),  Noruega (FONO), Israel (PIL), 
Finlàndia (Indieco) i Suècia (SOM).
A dia d’avui, per aconseguir un disc d’Or a l’Estat espanyol calen 20.000 
unitats venudes i per un de platí el doble, 40.000. Aquestes xifres, 
però, no sempre han estat així, com informa Anabel Mateos (Relabel 
Comunicación) des de Promusicae (Productores de Música de España). 
De fet, inicialment es necessitava vendre més del doble per aconseguir 
les distincions, però la terrible caiguda a les vendes de discos ha obligat 
a replantejar les xifres. 
Les llistes de vendes de Promusicae-Agedi (Asociación de Gestión de 
Derechos Intelectuales) des de l’any 2004 estan disponibles al web de 
Promusicae <www.promusicae.es>.

“El premi IMPALA de la Independent Music 
Companies Association l’han rebut Manel, Ojos 
de Brujo, Amics de les Arts i Love of Lesbian”

Els Amics de les Arts (No Sonores) Love of Lesbian (Music Bus)

Manel (Fina Estampa) Ojos de Brujo (La Nota)
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bloc de notes

Convertim el soroll de la 
crisi en una gran orquestra

Les Escoles de Música d’Iniciativa Privada 
Associades de Catalunya (EMIPAC) fa 17 anys 
que defensen el paper de la iniciativa social 
en el món de l’educació musical. L’aportació 
de les nostres escoles a la societat ha estat, 
i continua sent, importantíssima tant pel 
nombre d’oferta com per la qualitat d’aquesta. 
Les escoles d’iniciativa social actualment 
representen el 48% de l’educació musical del 
nostre país. En molts casos han existit molt 
abans que l’oferta pública, ajudant a millorar 
l’educació i normalitzant el fet musical entre la 
població (a EMIPAC hi ha escoles centenàries i 
altres que estan fent 50 i 75 anys).

D’altra banda, EMIPAC vol defensar que a 
Catalunya les escoles privades han estat el pal 
de paller de la innovació pedagògica musical. 
Han estat les primeres a ofertar estudis 
de música moderna i música tradicional, 
a aplicar les noves tecnologies i a introduir 
noves pedagogies com ara Willems, Dalcroze 
o Kodaly, per posar alguns exemples. I la 
prova tangible de tot això és que continuen 
existint, creixent i gaudint de prestigi i solvència 
educativa davant la ciutadania. Aquesta 
mateixa ciutadania és la que no entén per 

què els seus impostos serveixen per finançar 
només les escoles de música municipals. O 
que quan s’ha fet créixer el mapa de l’oferta 
musical s’hagi preferit crear noves escoles 
públiques sense tenir en compte si ja n’hi 
havia una de privada que estigués funcionant 
correctament. I és que ja ha quedat demostrat 
amb escreix que la duplicitat de serveis en 
aquest país ens ha sortit cara.

EMIPAC ha treballat enèrgicament, 
durant tots aquests anys, per a la millora i la 
normalització del sector, fent veure a la societat, 
als polítics i a les administracions que les escoles 
de música privades, lluny de ser un problema, 
com alguns han volgut fer creure, són una 
solució. Ja fa molts anys que es reuneix amb 
els representants dels diferents grups polítics 
de l’arc parlamentari, així com amb els diferents 
governs que s’han anat succeint. 
En els darrers anys s’han elaborat dos estudis 
per determinar la situació de les escoles 
de música. El primer, fet per EMIPAC, l’any 
2004 va treure a la llum l’important paper 
que desenvolupaven per tot el territori les 
escoles de música d’iniciativa privada: El 
nombre d’escoles i alumnes d’un tipus i 

altre és pràcticament meitat i meitat. Alguns 
van desqualificar aquestes xifres dient que 
no era cert. Però el segon estudi, elaborat 
conjuntament amb el Departament d’Educació 
l’any 2009, avala, curiosament, unes xifres 
similars. La primera: les escoles municipals 
representen el 52% dels alumnes, i les 
privades el 48% restant... Unes poques 
escoles amunt o avall, el que queda clar és 
que l’oferta privada musical a Catalunya no 
es pot menystenir i certifica que el model 
català és totalment oposat al de la majoria de 
comunitats autònomes de l’Estat, on l’oferta 
és, bàsicament, pública. Aquest fet, ni més 
bo ni més dolent, simplement ens presenta 
un escenari real que no podem obviar en 
el moment de considerar quanta gent està 
estudiant música a Catalunya sense rebre cap 
mena d’ajut.

EMIPAC també va ser present al moment 
d’elaborar la LEC (Llei d’Educació de 
Catalunya). Hi va presentar una esmena que 
va ser defensada al Parlament pel president 
de l’entitat. Aquesta esmena, que un cop 
transaccionada va ser introduïda al text 
definitiu de la llei, permet que les escoles de 
música puguin ser declarades d’interès social 
i que puguin rebre finançament. Aquest canvi 
representa un gran pas endavant, ja que fins 
ara un dels topalls amb què EMIPAC s’havia 
trobat parlant amb els governs era que, a 
banda de la negativa política a resoldre el 
problema, tècnicament no era possible. Doncs 
bé, a partir de la LEC ja hi ha una via oberta 
per poder articular el finançament que fa 17 
anys que es demana.

EMIPAC és plenament conscient que 
la nostra música no sona tan bé per culpa 
de la crisi, però és ara quan s’han de posar 
damunt la taula solucions pragmàtiques i 
necessàriament imaginatives. Ara hom s’adona 
que allò que defensava EMIPAC quan va 
sortir al carrer l’any 2008, amb un manifest 
i el lema “No silencieu la nostra música”, 
dient que era més lògic integrar les escoles 
de música privades en una única xarxa que 
duplicar la xarxa i duplicar serveis i estructures, 
és més vigent que mai. És evident que és 
més sostenible disposar de les estructures ja 
creades per les escoles privades durant més 
de cent anys, i encara més amb l’experiència i 
el ‘knowhow’ d’aquests centres.

Vénen temps en què les solucions passaran 
per mancomunar i racionalitzar serveis i en què 
la col·laboració serà més important que mai. 
Les escoles de música privades no volen ni 
poden quedar-ne al marge.

En definitiva, haurem de ser capaços 
d’apagar molts solos per a sumar-los i entre 
tots fer una gran orquestra. 
 
Junta d’EMIPAC 
Diada de Santa Cecília,                               
22 de novembre del 2011

“les escoles d’iniciativa social representen el 48% 
de l’educació musical del nostre país”

Catalan! Arts fa anys que treballa per ajudar 
a internacionalitzar la cultura catalana. Una 
de les darreres iniciatives que ha impulsat són 
les capçaleres de Catalan! Arts eMagazine, 
revistes quadrimestrals digitals i gratuïtes 
editades en català, castellà i anglès pensades 
per promoure les indústries culturals 
catalanes. Per ara s’ha editat el primer número 
de Catalan! Music eMagazine, la capçalera 
protagonitzada per la branca musical. El 
primer número musical (n’hi ha també un de 
dedicat al cinema) té el Mercat de Música 
Viva de Vic com a gran protagonista, a més 
de les gires internacionals dels grups catalans 
(La Pegatina, Che Sudaka, La Troba 
Kung-Fú, Muchachito, Obrint Pas, Agustí 
Fernández, Perico Sambeat i Sergi Sirvent), 
les connexions entre els músics catalans i 
els artistes internacionals (The Pepper Pots 
amb Eli ‘Paperboy’ Reed, Mishima amb 
Laetitia Sadier o el Quartet Brossa amb 
Belle & Sebastian), un repàs als principals 
festivals (Primavera Sound, Sònar, Faraday, 
Cruïlla BCN, FIMPT) i les últimes novetats 
discogràfiques. Aquests continguts es podran 
llegir cada quatre mesos en una capçalera 
que s’envia a programadors internacionals.  
Totes les revistes les podreu trobar digitalment 
al web <http://catalanarts.cat/web>.

Catalunya serà el país convidat del 2012 de 
la trobada professional associada al festival 
escocès Celtic Connections-Showcase Scotland, 
que tindrà lloc del 25 al 29 de gener. Sis grups 
de folk han estat seleccionats pel director 
artístic del festival, Donald Shaw, per participar 
a la propera edició de la trobada professional: 
Sol i Serena, Las Migas, Jordi Molina & 
Perepau Jiménez, Lídia Pujol, La Carrau 
i Domini Màgic. Tots ells actuaran durant el 
cap de setmana en què tindrà lloc aquesta 
trobada entre Catalunya i Escòcia, en què 
el festival mostrarà la forta connexió entre la 
música tradicional catalana i la celta. Showcase 
Scotland té una incidència especial en el folk 
i les músiques del món. Es tracta d’una fira 
de professionals que combina les actuacions 

del festival amb sessions i trobades entre els 
acreditats, espais per a estands, recepcions, 
presentacions de discos i altres activitats. 
Cada any convida un país com a entitat 
col·laboradora de l’esdeveniment perquè 
aquest tingui l’oportunitat de promocionar 
grups musicals autòctons. Per a l’edició 2012 
el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la marca Catalan! Arts 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
(ICIC), coorganitza l’esdeveniment. El 2013 
se celebrarà un acte en què s’acomiadarà 
Catalunya com a país convidat i es donarà la 
benvinguda al següent per a la propera edició. 
Per a més informació: 
<www.bbc.co.uk/radioscotland> 
i <www.celticconnections.com>.

Neixen les Catalan! 
Arts eMagazines

Sis grups catalans 
al Celtic Connections d’Escòcia

Lídia Pujol Las Migas

Refundació i 
democratització 
de la SGAE: 
nova etapa del 
col·lectiu autoral
L’Assemblea General Extraordinària de socis 
de la Societat General d’Autors i Editors 
(SGAE) va aprovar el passat 30 de novembre, 
per una àmplia majoria, els canvis estatutaris 
que conduiran a democratitzar l’entitat, amb 
l’increment del nombre de socis amb dret a vot 
i amb la garantia de transparència del procés 
electoral previst per a començament del 2012. 
Amb aquesta decisió comença una nova etapa 

per al col·lectiu autoral. D’un total de 9.679 
vots, 9.497 (98,12%) hi van estar a favor, 177 
en contra (1,83%) i 5 es van abstenir (0,05%). 
Les novetats més importants aprovades 
es resumeixen en 25 punts encaminats a 
democratitzar l’entitat, ampliar el cens de 
votants, garantir la transparència dels comicis 
i regenerar la SGAE. La modificació dels 
Estatuts, que afecta el sistema electoral de 
l’entitat, va ser elaborada per una Comissió de 
Reforma del Sistema Electoral, integrada per 
quinze socis escollits per votació a l’Assemblea 
General Extraordinària del passat 20 de 
setembre. Els resultats obtinguts en aquesta 
Assemblea Extraordinària legitimaran la Junta 
Directiva resultant dels pròxims comicis a l’hora 
de dur a terme les mesures necessàries per a la 
refundació estructural de la nova entitat que els 
socis fa temps que demanen.

oPInIÓ

http://www.bbc.co.uk/radioscotland
http://www.celticconnections.com/


12  ·  música pro  música pro  ·  13

bloc de notes

Èxit professional        
a la Fira Mediterrània 
de Manresa

La Fira Mediterrània de Manresa fa balanç 
de la seva catorzena edició. Enguany van 
augmentar el nombre de professionals de les 
indústries culturals en un 10,79% respecte al 
2010 (de 1.116 a 1.251). Aquest any el mercat 
dels espectacles d’arrel tradicional va fer una 
aposta decidida per les activitats adreçades 
als professionals: en va programar un total de 
39 sota la marca de Mediterrània Professional 
Meeting. Les xifres de la venda d’entrades també 
van millorar en comparació amb l’any passat. Hi 
va haver un augment del 24,45 % d’entrades 
de pagament adjudicades respecte a les xifres 
assolides l’any anterior. Dissabte al vespre ja 
s’havia adjudicat un total de 16.206 entrades 
en els espectacles de pagament, de les quals 
ja s’havien descomptat les entrades de les tres 
actuacions suspeses per les anul·lacions de les 
reserves del Firaescoles amb motiu de la pluja. 
La conclusió és que l’actual cicle econòmic no ha 
afectat l’assistència a l’oferta artística d’aquesta 
Fira. Més informació: <www.firamediterrania.cat>

Un estudi europeu 
recomana estratègies 
per al sector musical
S’ha publicat l’“Estudi europeu sobre la 
dimensió empresarial de les indústries 
culturals” (The Entrepreneurial of the Cultural 
and Creative Industries), un treball de l’Utrecht 
School of the Arts, amb K2M Ltd i Eurokleis 
SRL, per a la Direcció General d’Educació 
i Cultura de la Comissió Europea. Les 
recomanacions transversals que s’hi exposen 
són: a) Hi ha mancança de dades i estadístiques 
per a les indústries culturals i de creació, 
en especial per a cada sector de manera 
individualitzada. b) Cal una coordinació entre 
els Departaments de Cultura i el d’Economia 
per a coordinar polítiques multisectorials. c) 
Les polítiques d’estimulació a nivell nacional, 
estatal i europeu haurien de fer: exempcions 
fiscals per al consum de productes i 
serveis culturals, encoratjar les empreses 
capdavanteres a esdevenir plataformes 
d’innovació, i recolzar els programes presents 
i futurs de desenvolupament tecnològic. 
D’altra banda, des del punt de vista financer, 
l’estudi apunta la necessitat d’assegurar 
reduccions o incentius fiscals als inversors en 
indústries culturals, cosa que pot facilitar nous 
fluxos d’inversió. També cal desenvolupar la 
captació de ‘business angels’, capital risc i 
microcrèdits mitjançant regulació fiscal. Pel 
que fa a mercat, es recomana regular l’accés 
al mercat de distribució (especialment a través 
de la xarxa) per a les empreses petites amb 
poca capacitat de negociació, per tal d’oferir 
diversitat cultural i possibilitats reals d’elecció 
per als consumidors, així com construir 
plataformes on les indústries culturals puguin 
oferir els seus productes i serveis, i dotar-les 
de visibilitat. L’estudi també fa propostes de 
formació, com ara crear un enllaç real entre 
l’educació, les institucions públiques i la 
iniciativa privada; potenciar el paper de les 
universitats de ciència aplicada, i apropar els 
emprenedors creatius i els empresaris, cosa 
que facilita l’emprenedoria i la potenciació de 
les habilitats mitjançant ensenyament mutu. 
En el vessant empresarial, l’estudi assegura 
que cal encoratjar les col·laboracions i 
transferències de coneixement entre les 
indústries culturals, els instituts de recerca i el 
sector privat. Finalment es tenen en compte les 
noves tecnologies, i pel que fa a digitalització 
l’estudi recomana desbloquejar fons europeus 
per promoure l’ús de tecnologies digitals a 
les indústries culturals. I alhora, considera 
que cal donar suport a les indústries culturals 
que desenvolupin nous serveis a la xarxa que 
promoguin els drets d’autor. L’estudi europeu 
es pot consultar al web <http://ec.europa.eu/
culture/index_es.htm>.

Carles Conesa, nou director del BAM

A un any per arribar al vintè aniversari, l’edició 
del setembre del 2011 del Barcelona Acció 
Musical (BAM) va tenir un canvi de director 
artístic. S’hi va estrenar Carles Conesa 
(Barcelona, 1978), després de la seva feina 
com a responsable de contractació d’artistes 
nacionals i internacionals de la sala Apolo. 
Conesa també ha estat coordinador de 
les gires de la promotora Cap-Cap i havia 
fet tasques de promoció i producció a la 
discogràfica Houston Party Records. 
Com a nou director artístic, Carles Conesa 
valora de manera molt positiva l’esdeveniment: 
“El BAM és una referència musical a la ciutat 
de Barcelona, un caramel per a qualsevol 
programador i una cita molt esperada pels 
amants de la música i els curiosos. La seva 
condició de festival gratuït el fa molt atractiu tant 
per als grups, que tenen l’oportunitat de donar-
se a conèixer davant milers de persones, com 
per al públic, que hi pot accedir fàcilment”. 

Cares joves a les principals cites de l’any

Marc Lloret, nou director del MMVV

El teclista de Mishima i codirector del festival 
PopArb ha estat el nou director del Mercat 
de Música Viva de Vic (MMVV) en l’última 
edició, en substitució de Lluís Puig. Lloret 
va prendre el relleu al capdavant de la fira 
musical de referència dels Països Catalans. 
La nova direcció es va completar amb dos 
assessors musicals: la coordinadora de 
música de l’àrea de creació de l’Institut Ramon 
Llull, Maria Lladó, i el músic i codirector de 
l’empresa de management Fourni Oriol Roca. 
L’Ajuntament de Vic, a través de l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Vic 
(IMPEVIC), i el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals 
(ICIC), van acordar aquesta nova direcció. 
Marc Lloret també és codirector del festival 
PopArb d’Arbúcies i ha estat coordinador de la 
producció i edició de la guia Catalan Sounds 
que anualment edita l’Institut Ramon Llull.

L’APECAT (Associació de Productors 
i Editors Fonogràfics i Videogràfics de 
Catalunya), tal com el seu nom indica, agrupa 
la immensa majoria dels productors i editors 
de música enregistrada del nostre país.

Va néixer l’any 2003, amb 12 companyies 
com a socis fundadors, i actualment som 33 
associats, un creixement important si tenim 
en compte que també s’han produït algunes 
baixes a causa de la crisi i tancament d’alguna 
empresa. L’associació va néixer pensada 
en l’àmbit geogràfic de la Catalunya gran, 
com deia Maria Aurèlia Campmany, o Països 
Catalans, com els va batejar Joan Fuster. Així 
ho trobem als seus estatuts i en la pràctica 
amb associats del Principat, les Illes Balears i el 
País Valencià. 

L’APECAT és l’instrument que permet a les 
companyies catalanes fer sentir les seves veus, 

Associats per la 
música enregistrada

“l’APecAt: el millor vehicle per a una millor gestió”

és el vehicle necessari per treballar plegats per 
a una millor gestió de la música enregistrada, 
i ha servit i està servint per a una millor 
professionalització del sector.

Si sabem que la música és una necessitat 
vital per a l’ésser humà, hem de ser conscients 
que sense música enregistrada els humans 
no sabríem viure, i perquè en puguem gaudir 
hi ha la figura imprescindible del productor 
de música enregistrada, i el fet que estiguem 
associats serveix per conscienciar i per 
treballar plegats en els problemes que ens són 
comuns i d’aquesta manera poder oferir millor 
la nostra feina a la societat. 

A la nostra Associació hi ha des de 
companyies amb 25 treballadors fins a altres de 
molt petites, és a dir que els associats formen 
part de la indústria independent i van entre la 
mitjana, petita i microempresa. Tots nosaltres 

editem música en llengua catalana i treballem 
en un alt percentatge amb artistes dels Països 
Catalans. La pluralitat en els tipus d’empresa, 
més grans, més petites, de diferent orientació 
artística, etc. està plasmada democràticament 
a la Junta Directiva formada per representants 
de set companyies més la gerent.

Des de l’APECAT s’ha organitzat jornades 
digitals i sobre la propietat intel·lectual enfocades 
a tots els professionals, per estar en constant 
formació i obtenir tota la informació d’un 
món en constant canvi tecnològic. També 
hem signat convenis de col·laboració amb la 
nostra televisió pública, TVC, amb la finalitat 
d’augmentar el consum de música catalana en 
les sincronitzacions de dramàtics, i els resultats 
d’aquest conveni s’han vist reflectits en les 
sèries de més audiència de TV3, amb molta més 
música produïda al país, la qual cosa és bona 
per als artistes, els autors, la mateixa TVC i molt 
especialment per a la llengua i cultura pròpies. 

La nostra voluntat és estendre el sistema 
de col·laboració que tenim amb TVC 
S.A. a la resta de mitjans de comunicació 
audiovisuals públics i privats, així com 
agències publicitàries, productores de cinema, 
etc. I participem en diversos festivals, fires 
i mercats internacionals amb la finalitat 
d’internacionalitzar la nostra música, i en 
col·laboració amb altres associacions i 
institucions nacionals i estatals canalitzem les 
propostes dels artistes dels nostres associats 
per tal que puguin participar als mercats 
internacionals i expandir la nostra música més 
enllà dels mercats habituals.

També mantenim una estreta col·laboració 
amb l’ICIC, facilitant tràmits burocràtics i 
assessorant els associats sobre les polítiques 
de suport que a cada moment podem tenir 
per part del Govern. I formem part del CIM 
(Confederació de les Indústries Musicals) 
conjuntament amb les associacions de 
mànagers i representants artístics, escoles 
de música i sales de música en viu. Des de 
la confederació treballem per un futur més 
organitzat per a la indústria musical, que ha de 
donar més bons fruits per a tots els sectors i 
un millor resultat d’oferta musical en tots els 
sentits.

La música viu el seu millor moment històric 
pel que fa a consum i a possibilitats de donar-
se a conèixer arreu del món. El futur que 
ens espera segur que serà brillant, però cal 
articular-ho bé des dels creadors, intèrprets, 
productors, sales de concerts, escoles... 
perquè la cultura musical és bàsica per a 
qualsevol país desenvolupat i la inversió en 
la aquesta genera sempre una gran riquesa 
social, és una de les millors inversions que un 
país pot fer i nosaltres no podem enfocar el 
futur de cap altra manera.

Joan Carles Doval
Vicepresident de l’APECAT i director de Picap

Joan Carles Doval

oPInIÓ

http://www.firamediterrania.cat/


14  ·  música pro

BLOC DE NOTES

 música pro ·  15

El novembre passat l’Ajuntament de 
Barcelona informava que cedirà els instruments 
musicals decomissats que no hagin estat 
reclamats pels seus propietaris a entitats 
culturals de la ciutat. Entra en vigor un nou 
protocol que estableix la cessió per part de la 
Guàrdia Urbana de tots els instruments musicals 
decomissats que estiguin emmagatzemats en 
dependències policials, que no s’hagin recollit i 
que estiguin en bon estat, a l’Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB). 

L’ICUB assumirà la distribució d’aquests 
instruments entre les diferents entitats 
culturals de la ciutat, principalment escoles de 
música. En aquesta primera cessió es donen 
168 instruments musicals entre els quals hi 
ha violins, guitarres, clarinets i trompetes, 
entre altres.

Nova vida 
per als 
instruments 
decomissatsEl dia 14 de novembre La Vanguardia 

publicava una notícia, a través de l’agència Europa 
Press, que titulava: “L’Ajuntament de Barcelona 
autoritza música en directe en discoteques, bars 
i restaurants”. Una notícia que va resultar ser 
innecessària, ja que com explica Carme Zapata, 
de l’Associació de Sales de Catalunya (ASACC): 
“La notícia diu el que ja deia la Llei de fa dos anys. 
Durant la tramitació de la Llei d’Espectacles (abans 
anomenada llei de la policia de l’espectacle, nom 
que ASACC va demanar que es canviés) ASACC 
va presentar més de seixanta esmenes i va 
aconseguir despenalitzar la música en viu. Una llei 
d’espectacles que té en compte només criteris de 
seguretat és una llei incompleta, ja que descuida el 
foment, la protecció i la promoció dels espectacles; 
aquest va ser el cavall de batalla de l’ASACC durant 
tot el procés. Un dels avenços aconseguits va ser la 
música de fons ambiental, la música en restaurants 
i en tots aquells locals on, encara que no tinguessin 

una llicència musical, podrien fer concerts si no 
generaven molèsties. Sovint aquesta música ni 
tan sols està amplificada i no s’entenia el motiu de 
la prohibició. L’autoritazació per fer música en viu 
en aquests casos és a través de la comunicació 
prèvia als districtes corresponents, però quan es 
va aprovar els districtes no tenien coneixement 
del nou tràmit ni de com s’havia d’aplicar, situació 
que persisteix un any després d’haver-se aprovat 
el Reglament de la llei. ASACC també va demanar 
i ajudar a redactar la nova i inexistent fins ara 
categoria de Sala de Concerts! Doncs aquesta no 
es pot demanar per la limitació dels plans d’usos 
municipals. Els plans d’usos van néixer amb 
la intenció de no saturar de locals determinats 
districtes, però n’hi ha algun de saturat?”. ASACC 
encara demana avui que les sales, algunes amb una 
llarguíssima trajectòria i reconeguda programació 
musical però encara alegals, puguin beneficiar-se 
dels drets que l’actual llei els reconeix.  

Música en directe a Barcelona

La música és cultura
Hi ha un fenomen digne d’analitzar i és 

que els grans festivals, els de Barcelona, 
per exemple, aconsegueixen vendre totes 
les entrades fins i tot abans de fer pública la 
seva programació. És veritat que els festivals 
són més que música, que són un nou tipus 
d’oci musical, però han aconseguit imposar 
o donar credibilitat a la seva marca, ja que no 
acostumen a decebre el públic.

Les sales, en canvi, tenen més difícil 
aquesta tasca: no només no han aconseguit 
incitar la curiositat del seu públic i que aquest 
hi acudeixi a conèixer grups novells o poc 
populars, sinó que observen perplexes com 
grups que mesos més tard tenen influències 
massives de públic als festivals passen 
desapercebuts a les sales. Per tant les sales 
no han generat aquesta inèrcia que dóna la 
credibilitat de la marca en el cas dels festivals 
emblemàtics.

L’anàlisi de la situació de l’últim any per part 
de l’associació de promotors de Catalunya 
ARC mostra una caiguda del 20%. Aquestes 
dades es basen en la facturació de la SGAE 
i reflecteixen més la disminució per la mínima 
contractació municipal i en conseqüència 
la disminució de públic. A les sales aquests 
percentatges se situen entre el 10 i el 15%.

El públic, davant la minva de poder 
adquisitiu, s’ha tornat més selectiu, i això sí 
que incideix directament en les sales i a més 
incorpora la situació territorial com un nou 
element. La majoria de grups prefereixen 
presentar els seus treballs a Barcelona, i això 
fa que siguin les sales de fora de la capital les 
que notin més la crisi, mentre que algunes 
de les sales de Barcelona amb prou feines 

la perceben. Hi ha una gran diferència entre 
les sales de Barcelona i les de la resta de 
Catalunya. Podríem dir que hi ha algunes sales 
de Barcelona a les quals els resulta rendible 
programar concerts, i no hi ha cap sala fora 
de la capital amb un balanç positiu de la seva 
programació de concerts.

D’una banda Barcelona forma part de les 
gires europees i estables. Els grups necessiten 
i volen tocar a Barcelona, hi estan obligats 
en les seves gires promocionals, els mitjans 
generalistes donen ressò a aquestes actuacions 
i no fan cap cas al que passa fora de la capital. 
A més, els grups o els que els representen 
assumeixen que han d’invertir en aquests 
concerts (paguen lloguers de sala i despeses 
de comunicació, despeses que no volen 
assumir a les sales de fora de Barcelona, on 
a més són bolos de més risc). D’altra banda, 
les promotores només treballen i arrisquen a 
Barcelona, per un costat per exigències de 
les agències i per l’altre per tot el que s’ha dit 
(ressò mediàtic, públic potencial de tota l’àrea 
metropolitana, turisme, etc.)

La situació a Tarragona i a Lleida és 
especialment greu. No hi ha sales de mitjà 
i gran format, les poques que hi havia han 
tancat o han deixat de programar concerts, i hi 
queden molt poques sales de petit format que 
a més estan en una situació crítica.

Per tant, tenint present que la programació 
de concerts no és habitualment rendible i que 
s’aguanta amb la vocació cultural dels seus 
propietaris i altres línies d’ingressos que es 
tinguin (activitat de discoteca o de bar musical, 
sovint), es produeix un altre efecte derivat de 
la crisi econòmica. La crisi que afecta tots els 

locals provoca que aquests redueixin els seus 
ingressos en les activitats paral·leles, cosa que 
obliga a reduir la seva programació i a invertir 
molt menys en propostes de risc, per la qual 
cosa molts dels grups que no són populars o no 
tenen capacitat de convocatòria tenen moltes 
més dificultats per tocar a les sales de concerts.

Un altre fet que hem de tenir present és la 
fisonomia de les sales al nostre país. Són clubs 
amb una doble activitat empresarial: per una 
banda l’activitat d’oci i hosteleria, i per l’altra 
la programació de concerts. I lamentablement 
en moltes sales l’activitat d’hosteleria és la 
que suporta econòmicament l’activitat cultural, 
quan l’objectiu ha de ser que totes dues siguin 
independents i viables econòmicament.

Aquesta situació fa especialment perillosa la 
continuïtat de la programació a les sales, que es 
manté per la voluntat d’uns empresaris que, tot 
i ser conscients que guanyarien més diners amb 
les copes, aposten per la música en viu. Tot 
això a pesar de les duríssimes lleis i normatives 
injustificades que estrangulen l’activitat cultural 
tant com la de l’oci i l’hosteleria.  

L’any 2009 es van fer 10.000 concerts a 
les sales privades catalanes amb el resultat de 
més d’un milió d’espectadors. L’any 2010 es 
van mantenir els concerts, fins i tot van créixer 
en algunes zones, però no es va incrementar 
el nombre de públic, amb la qual cosa la 
rendibilitat dels concerts va ser menor.

A punt de concloure el 2011, la situació 
d’algunes sales és tan delicada que algunes 
ja han deixat de programar i altres s’ho 
plantegen. Al nostre país fa molt pocs anys 
que la música popular rep ajuts de les 
administracions públiques per a la programació 
i l’equipament de les sales. A pesar d’això 
les sales que són dins el circuit professional 
internacional són de reconegut prestigi i qualitat. 
De vegades seria preferible que no ajudessin 
però que tampoc no posessin pals a les rodes.

Les sales s’enfronten a contínues adaptacions 
normatives, algunes de molt cares i injustificades, 
i a la manca d’agilitat en la resolució de 
conflictes per la quantitat de departaments 
relacionats amb l’activitat. I per damunt de tot 
són una anomalia, perquè estan gestionades 
pel Departament d’Interior i no pel de Cultura.   

El novembre de 2011 i després de ser 
prohibides les curses de braus a Catalunya, la 
competència en matèries taurines depenent 
del Ministeri de l’Interior (com els espectacles i 
per tant les sales) es va traspassar al Ministeri 
de Cultura. Un titular publicat al diari La Razón 
deia així: “Després d’un llarg peregrinatge, els 
braus ja són Cultura”. Caldria preguntar-se 
llavors què és la Música. I si els espectacles 
i les sales són competència de la Conselleria 
d’Interior o ho són de la de Cultura.

Carmen Zapata 
Gerent de l’Associació de Sales de 
Concerts de Catalunya (ASACC)

“Les sales de fora de Barcelona noten més la crisi”

Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien al Gat Blau de Barcelona. A moltes sales l’activitat d’hosteleria és la que suporta econòmicament l’activitat cultural.

OPINIÓ
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MúSiCAPro: Quines seran les línies de 
treball que plantejarà per a ArC?
Jordi GrAtACòS: La nova Junta donarà 
autonomia de treball a les tres sectorials: 
mànagers, promotors i representants/agents. I 
a banda de les sectorials hi haurà les comissions 
de treball: 1) Comissió institucional: a) Generalitat 
de Catalunya: ICIC, i estudis i dades –Fundacc, 
Indescat, Baròmetre–; b) Diputacions i entitats: 
CIM (Confederació de la Indústria Musical de 
Catalunya), Associació de Municipis, Federació 
de Municipis, diputacions, Cambra de Comerç, 
Consell de Cultura – Ajuntament de Barcelona, 
MMVV i Fira de Manresa; c) Representació 
estatal (Ministeri de Cultura, GPS, FAPIME, 

Jordi Gratacòs, nou president d’ARC
“Cal millorar les condicions i el prestigi dels associats d’arC”
Fotos: XavIEr MErCaDé

Una meravellosa coincidència: amb l’estrena de la revista i el web MúsicaPro, des del passat 13 de desembre s’ha 
estrenat també una nova junta d’Associació de Mànagers i Promotors de Catalunya (ARC). La Junta actual la lidera 
Jordi Gratacòs, i es mantenen els membres de l’antiga junta Xavi Pascual (Promo Arts), Javi Garcia (Music Bus) i Xavi 
Fortuny d’RGB. També es recupera Jordi Freixes (Batall) i entra de bell nou Jordi Ramírez (Buenritmo). MúsicaPro fa la 
primera entrevista com a president d’ARC a Jordi Gratacòs, soci des que el col·lectiu MUSA s’hi va integrar (fa prop 
de quinze anys), i que ja fa dos anys que forma part de la Junta, portant les relacions institucionals. La seva crida inicial 
és diàfana: “ARC és l’única associació de Catalunya que engloba els professionals gestors en l’àmbit de la música i els 
espectacles. Els darrers anys ha guanyat en legitimitat, valor i representativitat en el sector institucional i professional. 
L’actual junta té socis joves i socis amb experiència a les sectorials i comissions. Ens hem quedat els que feia menys 
temps que érem a la Junta. Ara necessitem més voluntaris amb ganes de resoldre i consolidar la sectorial d’agents i 
representants”. 

Consejo de las Artes, Sounds From Spain, Ley 
de la Música, Red de Teatros); 2) Comissió legal 
(estatuts, codi deontològic, greuges, intrusisme 
laboral); 3) Premis ARC; 4) MúsicaPro, revista i 
web, i 5) Comunicació (interna i màrqueting). En 
aquestes sectorials i comissions hi haurà Xavier 
Fortuny (RGB), Albert Mas (FM Espectacles), 
membres de la Junta (Xavi Pascual, Javi 
García...) i altres socis per confirmar. Més 
endavant anirem incorporant més socis a les 
sectorials, comissions i segurament a la Junta. 
L’estructura organitzativa de l’associació es 
basarà en la Junta Directiva, que serà sobirana, 
i per un període de tres anys. Queda establerta 
amb els següents càrrecs: president: Jordi 

Gratacòs, de l’empresa WAM Produccions; 
secretari: Xavi Pascual, de l’empresa Promo 
Arts; tresorer: Jordi Ramírez, de l’empresa 
Buenritmo. La Junta inclourà els tres àmbits 
sectorials que representen la majoria dels socis, 
als quals es donarà prou autonomia per treballar 
i solucionar els temes propis. Com a mínim un 
representant de cada sectorial formarà part de 
la Junta. I, a més, la Junta estarà recolzada per 
les diferents comissions.
MP: Quin paper creu que ha de tenir ArC, 
també respecte a les institucions?
J.G: A més de liderar el sector de la indústria 
musical del país, ser representatius davant les 
institucions i altres àmbits, i incidir en la millora 

general de la professió, aquesta nova Junta i 
el seu president es compromet a seguir en la 
mateixa línia de posicionament d’ARC com 
a interlocutors del sector professional de la 
música. Aquest posicionament és necessari 
per millorar les condicions i el prestigi dels 
seus associats, així com per estar presents en 
les decisions que els organismes competents 
han d’encarar per a la millor estructuració 
d’aquest sector tan important per a l’economia 
i la indústria cultural del país. Per tal de donar 
suport a la professió, la nova Junta establirà 
ponts de diàleg amb els diferents organismes 
i àmbits, tant públics com privats, dels més 
locals als més generals. En l’àmbit local, amb la 
Federació i Associació de Municipis així com les 
diputacions que tenen al seu càrrec programes i 
serveis de promoció musical. També participarà 
al Consell de la Música de Barcelona. En l’àmbit 
nacional, treballarà pel reconeixement de la 
professió i del sector, incidint en els diferents 
estaments de la Generalitat (ICIC, Indescat...) 
així com la Cambra de Comerç. A la vegada, 
col·laborarà en la millora del mercat professional 

català: Mercat de Música Viva de Vic i Fira de 
Manresa. Impulsarà les relacions amb l’Institut 
Ramon Llull per a la internacionalització dels 
nostres artistes. En l’àmbit estatal, demanarà i 
col·laborarà per la tan necessitada “Ley de la 
Música”, aparcada per l’anterior govern central. 
Influirà en la mesura que es pugui en el Ministerio 
de Cultura (INAEM), Ministerio de Asuntos 
Exteriores (ICEX), Consejo de las Artes, així 
com en programes de caire estatal (Programa 
GPS, Red de Teatros) o d’internacionalització 
(Sounds From Spain). Per aquestes finalitats 
impulsarà una Federació estatal de les 
indústries culturals de la música, la FAPIME 
(Federación de Asociaciones Profesionales de 
la Indústria Musical de España). En general, 
l’objectiu principal d’ARC és posar en relleu 
la importància i el reconeixement de la nostra 
professió.
MP: Què opina de l’intrusisme laboral en 
el sector?
J.G: El sector és molt ample i important en 
tots els vessants, fins i tot el laboral, però 
són unes professions sense formació oficial 
i no estan regulades ni controlades, per la 
qual cosa ens trobem que qualsevol persona 
sense experiència pot organitzar concerts, 
ser mànager, etc., sense ser conscient de les 
responsabilitats que això comporta. A això hi 
hem d’afegir que el volum de contractació més 
important el fan les administracions públiques, 
els ajuntaments, ignorant la majoria de vegades 

els riscos que corren. Per això és important 
conscienciar les administracions i els seus 
responsables. Per altra part, i a un altre nivell, és 
necessari incorporar plans d’estudi per formar i 
reglar aquestes professions, començant per la 
FP. Amb aquest pas previ hem d’arribar a ser un 
col·lectiu col·legiat. Mentrestant l’amateurisme, 
l’intrusisme i els riscos derivats estan 
constantment amenaçant les bones pràctiques 
i la professionalitat del sector.
MP: Com creu que ho faran les empreses 
per sortir de la crisi de la música en directe?
J.G: La crisi passarà, però moltes empreses i 
llocs de treball estan caient pel camí, segurament 
les menys preparades o les més endeutades 
i les que depenen de pressupostos públics. 
Mentrestant hem de plantejar estratègies a mig 
i llarg termini per tal de millorar la professió, 
reorientant i optimitzant els recursos. La música 
en directe és a les mans de molts professionals 
i empreses de serveis que depenen les unes 
de les altres, i tots depenem finalment del 
públic que paga o de les administracions que 
patrocinen o subvencionen. Ara ens trobem 
que uns no tenen poder adquisitiu i els altres no 
tenen pressupost. Per un costat esperem que 
això serveixi per posar les coses al seu lloc, però 
mentrestant ens hem d’adaptar i sobreviure. Les 
administracions juguen ara un paper cabdal per 
planificar el futur del sector, però tampoc poden 
tancar l’aixeta de cop, perquè seran massa 
les empreses que faran fallida i això pot tenir 

conseqüències perilloses. Han de reorientar les 
polítiques de subvencions a fons perdut i invertir 
en les empreses que generin feina; eliminar 
burocràcia i despeses pròpies i donar joc al 
sector privat que és molt més resolutiu, dinàmic 
i generador de riquesa.   
MP: i si els ajuntaments estan en crisi, per 
on creu que passa el futur del sector?
J.G: Els ajuntaments han jugat un paper 
força important a causa d’un desequilibri 
en inversions i despeses culturals, i a una 
desmesurada inflació en bona part de les 
contractacions dutes a terme fins fa poc. 
Històricament els ajuntaments han invertit en 
festa, en gratuïtat i en costosos equipaments 
sense gaire contingut ni aprofitament, amb 
personal propi excessiu i sovint poc preparat. 
Ha estat una relació vertical de comprador i 
venedor sense gaire criteri ni racionalitat. No 
s’ha construït en paral·lel una relació amb els 
professionals del sector per tal de coparticipar 
en la gestió de la cultura i els actes més lúdics. 
L’administració ha d’administrar, i ha de saber 
delegar responsabilitats en el teixit professional. 
La solució és treballar, invertir, assumir riscos 
i gestionar de forma compartida, cadascú 
en el seu terreny. Aquest fet també aportaria 
riquesa, milloraria el nivell qualitatiu de les 
ofertes, i estaria més a la vora de la realitat. I a la 
vegada elevaria el nivell cultural i exigència dels 
consumidors, que en són els destinataris finals.

“L’administració ha 
d’administrar, i ha de saber 
delegar responsabilitats     
en el teixit professional”

Nova Junta d’ARC, d’esquerra a dreta: Xavi Fortuny (RGB), Xavi Pascual (PromoArts), Jordi Gratacòs (Bam Wam i nou president d’ARC), Javi García (Music Bus), Jordi Ramírez (Buen Ritmo) i Jordi Freixes (Batall).

El dia 13 de desembre de 2011 Jordi Gratacòs va prendre el relleu a Joan Roselló com a president d’ARC. 



espectacular, fins i tot vam ser un tema 
destacat en els telenotícies. Com deia abans, 
hem de mirar de fer respectar una professió 
que comporta moltes responsabilitats. 
Ser representant artístic és molt més 
que posar un nom en un contracte per 
descomptar-ne una comissió. Implica unes 
responsabilitats en el muntatge i organització 
de les actuacions, gestionar el compliment 
dels riders dels artistes, gestionar els 
pagaments, etc.

MP: Quina relació s’ha establert amb 
altres associacions del sector musical? 
J.R: La relació és constant, hem treballat 
frec a frec amb pràcticament totes les 
associacions del sector.
MP: S’ha guanyat alguna batalla en els 
últims anys?
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Quatre anys de balanç 
d’ARC (2008-2011)
Joan roselló: “Cal combatre l’aparició d’empreses sense cap formació ni intenció”
Fotos: xavier MerCadé

Joan Roselló va accedir a la presidència de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya (ARC) ara fa quatre anys. El dia 13 de desembre cedeix el relleu a la nova junta presidida per Jordi 
Gratacòs. Per aquest motiu MúsicaPro l’entrevista per fer balanç de la seva presidència. 

MÚSICAPRO: Quin repte es va marcar en 
entrar com a president d’ARC? 
JOAN ROSELLÓ: Hi vaig entrar amb el repte 
de guanyar representativitat, cridar l’atenció 
sobre l’impacte econòmic que genera aquesta 
indústria i confirmar ARC com l’associació de 
referència en el sector de la música en directe 
a Catalunya.
MP: Hi ha hagut confluència política? 
J.R: Quan fa uns mesos va canviar el Govern 
de la Generalitat i el nou director de l’ICIC ens 
va citar per debatre internament les noves 
línies d’ajuts i estímuls per a la indústria, vaig 
comprovar que érem en el camí adequat.
MP: Quins esdeveniments han marcat 
aquests quatre anys?
J.R: Aquests anys de crisi i recessió general 
han afectat totes les indústries. En el nostre 
cas, la manca de tresoreria als ajuntaments, 
la irrupció creixent de males pràctiques a la 
professió i l’aparició d’empreses en el sector 
sense cap formació ni intenció són els temes 
que ara estem combatent.
MP: Com ha anat l’última campanya 
contra l’intrusisme laboral que pateixen els 
representants artístics i agents culturals 
catalans? 
J.R: La repercussió en mitjans ha estat 

“Ser representant artístic 
és molt més que posar 
un nom en un contracte 
per descomptar-ne                  
una comissió” 

J.R: En l’àmbit català estem organitzant 
una mena de ‘patronal de la música’ amb 
les associacions que representen les sales, 
les discogràfiques i les escoles de música.             
I en l’àmbit estatal hem treballat amb ARTE, 
ACCES, UNIPROM, Unió de Músics, APM i 
altres, per desenvolupar la proposta Por una 
Ley de la Música, que va fer obrir els ulls a 
l’INAEM i el Ministerio de Cultura sobre la 
necessitat de comptar amb les indústries 
per desenvolupar les polítiques culturals. El 
projecte GPS (Girando por Salas) per a la 
promoció de grups emergents, dotat amb un 
milió d’euros, és un iniciativa desenvolupada 
també entre aquestes associacions.
MP: ARC va començar a funcionar l’any 
1976, amb representants de Catalunya i les 
Balears. Què queda de tot aquest bagatge?
J.R: La dedicació i la passió dels seus 
associats. Les ganes de treballar per millorar.   
I la complicitat entre les tres figures que tenim 
a ARC: representants, promotors i mànagers.
MP: Quins són els nous escenaris que 
haurà de tenir en compte qualsevol 
professional del management?
J.R: Aprofitar l’explosió de creativitat artística que 
hi ha en aquest moment per guanyar territori de 
treball amb l’exportació d’aquests nous talents. 

Assamblea dels socis d’ARC, desembre 2011 a Barcelona



controlables. Però un bon mànager o un bon 
representant fa que la carrera d’un artista sigui 
més rendible i més estable.
MP: Quina serà la seva vinculació amb ARC a 
partir d’ara?
J.R: En seré un associat més. M’agradaria 
allunyar-me una mica de les responsabilitats 
diàries d’ARC i recuperar una perspectiva que 
sigui útil per aportar en el futur proper.

MP: Quina nota es posa com a president?     
I quins ‘deures’ passa al proper president, 
Jordi Gratacòs? 
J.R: Crec que la nostra Junta ha fet una 
bona feina. Avui ARC es fa escoltar sovint a 
les institucions, als mitjans de comunicació 
i a la majoria de trobades professionals o 
fòrums de debat. Els temps actuals són 
difícils, i caldrà que la propera Junta continuï 
motivant complicitats entre les empreses per 
liderar la transició cap a un món cada dia més 
professionalitzat.
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També és important fer bon ús de les xarxes 
socials per promocionar tots els artistes.
MP: Quants socis hi ha actualment? Quants 
són de la vella escola i quants són gent jove? 
J.R: Hi ha 78 socis. Aproximadament un 40% 
pertanyen a ARC des de fa molts anys i un 
60% s’hi ha incorporat en els darrers anys. 
MP: Està proporcionat. Sembla que hi ha 
relleu, doncs?
J.R: Incorporar-se a ARC és un fet per a 
qualsevol empresa que comença a operar en 
aquest sector. Cada any s’hi incorporen mitja 
dotzena d’empreses, i això és símptoma d’una 
bona garantia de relleu.
MP: Si hagués de valorar positivament la feina 
d’algun soci emprenedor, en qui pensaria?
J.R: Si parlem d’una empresa que encara no 
sigui a ARC, ens agradaria que hi entressin 
els de Primavera Sound, i ja estem en tràmits. 
Si ens referim a una empresa emprenedora 
dins ARC, potser mencionaria Advanced, 
organitzadors del Sònar, perquè són una 
empresa molt catalana però que treballa amb 
un pensament global. 
MP: Les noves tecnologies i/o la crisi han 
afavorit que els artistes vagin més per 
lliure?   O pensa que un artista sense un 
bon mànager, promotor o representant al 
darrere no té gaire a fer?
J.R: Estic convençut que l’èxit d’un artista depèn 
de molts factors, molts dels quals ni tan sols 

MP: Quins objectius de present i de futur té 
la seva empresa The Project?
J.R: The Project aviat farà 25 anys. La 
professionalitat i el treball constant sempre han 
format part del nostre ADN i són el que ens 
ha portat fins aquí amb bona nota. Ara mateix 
estem vivint amb intensitat els canvis que 
s’estan produint en el sector musical i en tota 
la indústria en general. Esperem que s’obrin 
noves perspectives, i caldrà estar preparats 
per assolir nous reptes. El clàssic seny català 
i el sentit de la responsabilitat i l’empenta que 
ens caracteritzen ens ajudaran a tirar endavant 
amb força.
MP: Quina música li agrada més 
programar? 
J.R: He estat sis anys director artístic del 
Festival de Guitarra de Barcelona, i n’he 
gaudit molt combinant artistes de diferents 
estils i procedències i ajudant a promocionar 
la música de casa nostra. L’èxit de públic i de 
crítica d’aquest festival l’he viscut molt com un 
premi personal.
MP: Com a espectador, quins espectacles 
prefereix?
J.R: En directe és important que hi hagi 
màgia, que notis emocions. M’agrada escoltar 
tota mena de músiques, però als concerts 
hi ha d’haver duende. Veig uns tres o quatre 
espectacles setmanals i d’entrada no sé mai 
quin em captivarà, sol ser una sorpresa.

“Cal motivar complicitats 
entre les empreses            
per liderar la transició       
cap a un món cada dia     
més professionalitzat”

Els temps que corren no són gens fàcils. Hem 
d’aixecar-nos d’hora, ben d’hora i treballar a 
fons tot el dia per tirar aquest país endavant.
Però avui ens podem felicitar. Ens podem 
felicitar perquè hem aconseguit ser competitius 
en la nostra professió. Hem aconseguit ser 
fins i tot ser referents dins una indústria molt 
competitiva.
D’una banda, hem convertit Catalunya 
en un País de Festivals, uns festivals amb 
un indubtable interès artístic i una gran 

L’esperança del temps
discurs de Joan roselló la nit dels Premis arC 2011

repercussió mediàtica. Des del Sònar fins al 
Primavera, des de Cap Roig fins al Festival de 
Jazz de Barcelona: desenes de festivals de tot 
tipus de músiques i de gran interès cultural i 
comercial.
I d’altra banda tenim uns artistes amb un nivell 
de creativitat i un nivell de convocatòria a 
l’alçada de qualsevol artista internacional. Els 
Sopa de Cabra que omplen tres dies el Palau 
Sant Jordi. Antònia Font, Manel, Els Amics 
de les Arts i Sílvia Perez Cruz són només 

uns exemples de grups que omplen teatres i 
auditoris un dia sí i l’altre també.
Avui és la gran nit dels Premis ARC, els premis 
de referència per a la música en directe 
a Catalunya. Un repàs dels més de cent 
guardons que ARC ha lliurat en els darrers 
anys constitueix sens dubte una crònica de la 
música catalana des de l’any 2001. 
Vull aprofitar aquest moment, aquesta setmana 
de reflexió, per evocar també la figura de Pau 
Casals, gran músic català i humanista per la 
pau al món. Pau Casals va dir un dia: “Al meu 
pobre país només tenim una esperança. El 
temps. I que la gent responsable raoni millor”.
Moltes gràcies i que comenci la festa!

Stand d’Arc al MMVV

Premis ARC 2011
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en gira en gira

Girando por Salas
els circuits musicals donen suport als grups emergents
Fotos: arxiu MusiCa Pro

A la convocatòria del circuit 2011 Girando por Salas (GPS), dedicat als grups novells, s’hi van presentar 1.691 artistes, 
i van ser 60 els seleccionats per girar del novembre del 2011 fins al març del 2012 per les 200 sales del Circuit de 
Músiques Populars (d’Achilifunk a Mujeres, passant per Gnaposs o Achilifunk). El projecte GPS existeix per a la 
promoció de grups emergents i està dotat amb un milió d’euros aportat pel Ministerio de Cultura. Està desenvolupat 
també amb el suport d’associacions com ARC, ARTE, Acces, Uniprom, Unió de Músics o APM. Alguns dels artistes 
catalans que hi participen expliquen a MúsicaPro la seva experiència. Girando por Salas i Artistas en Ruta són els 
dos circuits més importants que donen suport als artistes emergents perquè actuïn a les sales de l’Estat espanyol. 
Els grups seleccionats i confirmats que giraran amb AIE En Ruta durant el primer trimestre del 2012 són Alma 
Afrobeat, Èric Fuentes & el Mal, Maika Makovski i Zulú 9.30 (Catalunya); Osoleone (Illes Balears); Dry Martina, All 
Supersonic, Gritando en Silencio i Marina Gallardo (Andalusia); Lamatumbá i Víctor Coyote (Galícia); Layabouts i 
Mastretta (Madrid); Rafa Berrio i Supersweet (Euskadi) i Barracus i Souvenir (Navarra), i The Patinettes (Aragó). 

Actuació de la passada edició de Girando Por Salas

“Bongo Botrako hem estat seleccionats per al GPS 2011 i ens ho 
prenem com un reconeixement a la feina feta i a la constància. Gràcies 
a això, hem fet concerts a sales com El Loco Club de València, El Perro 
Verde de Requena, la Sala 600 de Melide, la Sala Totem de Villava, el 
Jimmy Jazz de Gasteiz i el Kafe Antzokia d’Ondarroa. Ja fa temps que 
apostem per programar gires arreu de la península i també a l’estranger, 
però és clar que el GPS suposa una empenta important perquè redueix 
el gran risc que les bandes hem d’assumir quan comencem a girar. 
En aquesta gira estem presentant el nostre disc Todos los días sale 
el sol, que va sortir el setembre passat, i ho fem amb tota la formació 
al complet. Això sí, ho fem amb un espectacle en què no ens limitem 
a reproduir el disc, sinó que capgirem les cançons, els injectem tota 
l’energia i la força que som capaços de desprendre a l’escenari, 
i també hi introduïm algunes cançons inèdites. La gira acaba al 
desembre, moment en el qual ens prendrem un curt respir per treballar 
en temes nous i en un nou espectacle per al 2012. Seguirem introduint 
temes inèdits a l’espectacle, però de moment no farem un nou disc, ja 
que quan el fem volem estar-ne tan segurs com del primer i creiem que 
cal donar-li el temps que necessiti. Ens queden molts llocs on fer arribar 
la nostra música i moltíssimes ganes de, a poc a poc, anar trencant 
cada dia noves fronteres.” Hace Color

Bongo Botrako
“ens queden molts llocs on fer arribar la nostra música”

“Haver estat seleccionats per a la gira GPS ha estat un honor i un 
important suport al nostre projecte. S’hi han presentat molts grups i 
projectes, i el fet que Guevara hagi estat un dels grups seleccionats 
ens dóna més empenta per seguir endavant. Als concerts que hi farem 
presentarem tots els temes del disc Memoria de elefante més algunes 
cançons inèdites i hi actua tota la banda (Lidia Guevara, veu i guitarra 
acústica; Miki Santamaria, baix i sintetitzador; Andreu Cañadell, 
teclats i melòdica; Jordi Bastida, guitarra elèctrica i acústica, i Salva 
Toscano, bateria i percussió). Passem per diferents ciutats: Toledo (sala 
Garcilaso), Mallorca (Jazz Vougeur ), Salamanca (Irish Rover), Badajoz 
(Blues Center), Soria (per confirmar) i com a final de gira Madrid (al Búho 
Real en acústic). Fins ara hem fet promoció per quasi tot l’Estat, però 
no havíem visitat aquestes ciutats, i GPS és una bona oportunitat per 
poder fer-ho i arribar al públic més ampli possible. Al llarg del 2012 
seguirem promocionant l’àlbum i ho compaginarem amb els concerts 
i la preparació del nou disc. Es tracta que la música es mogui, i per 
aquest motiu iniciatives com GPS són el que realment necessita el 
panorama musical avui dia, que cada vegada està més limitat pel que fa 
al circuit de sales.” La Buena Aventura Musical

Guevara
“iniciatives com gPs són necessàries”

“A la gira GPS presentem el projecte Achilifunk & Ensemble Taller de 
Músics i defensem el disc publicat l’any passat amb Love Monk: Gitano 
real. Achilifunk és un quartet de rumbers de primera fila –Sam Mosketón, 
Muchacho, Jack Tarradellas i Rambo–. En aquest projecte s’hi uneixen 
mestres del funk –Lalo López i Paco Mantecao de la Fundación Tony 
Manero– i del jazz per interpretar un repertori de clàssics del funk de ball i la 
rumba catalana dotat d’un caràcter nou i salpebrat per una secció de metalls 
i la base rítmica de l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics –OJO–. Amb 
la direcció musical de Paco Mantecao, en aquest treball conjunt aconseguim 
una sonoritat pròpia que podem denominar ‘big band rumba funk’. En 
total som dotze músics damunt l’escenari. La valoració que en fem és 
molt positiva. Vam presentar el projecte el passat dia 11 de novembre a la sala 
Hangar de Burgos i el dia 12 a la sala Capitol de Santiago de Compostel·la. 
El mes de febrer serem el dia 9 a la Galileo Galilei de Madrid, el 24 al Kafe 
Antzokia de Bilbao i el 25 a la sala BNS de Santander.”
Taller de Músics

Archilifunk & Ensemble 
Taller de Músics
“som dotze músics damunt l’escenari”
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“Seguim presentant el nostre primer treball, La era de la decadencia 
(Kaiowas Records, 2011). Vam començar la gira el febrer del 2011, que 
ens ha portat per tota la geografia espanyola i també a Mèxic, on hem 
compartit cartell amb Megadeth, Moonspell, Lacuna Coil, i gràcies 
a GPS podrem acabar-la a ciutats on encara no havíem pogut actuar 
com Ferrol, Vigo, Torrelavega, Haro. Durant aquests concerts ja tocarem 
dues cançons noves que aniran al proper CD. MorphiuM és una banda 
fixa, toquem amb la formació de sempre: Mori Codax (bateria), Lur 
Mei (veu i teclats), Eugeni Chupaka (baix), Maz Cabraz (guitarra), Victor 
Lestat (guitarra) i Alex Bace (veu). Volem agrair a la gent de GPS que 
ens hagin triat. No sabem quins criteris van seguir però en qualsevol 
cas no pensem decebre ningú i a cada concert donarem la vida per 
satisfer el públic al 200%. Com que hem passat el novembre a Mèxic, 
començarem els concerts de GPS al gener-febrer i, si res no canvia, 
tocarem al gener al Brutal Zone d’Haro (dia 20), a l’Arena de Torrelavega 
(dia 21), i al febrer a la sala TAF de Móstoles, a Madrid (dia 4) i al Super 
8 de Ferrol (dia 10). Justament quan acabem els concerts de GPS 
ens tancarem a l’estudi durant un mes. Tornarem a gravar als estudis 
Rockstudios de Bilbao amb el productor Carlos Creator. Volem tenir el 
disc enllestit al maig del 2012, tot i que encara no hem parlat amb la 
companyia discogràfica.” MorphiuM Management

en gira en gira

MorphiuM
“a cada concert donarem al públic el 200%”

“Presentem el quart disc de Gnaposs, Happiness, Vol.I, el treball 
que està consolidant el nostre so característic, una barreja molt 
personal de funk, rock i blues sense deixar de banda el bluegrass i el 
jazz-fusion. Tot plegat fet amb una intensa recerca d’una Happiness 
absoluta. Els bolos els farem a trio: a la bateria vindran Pere Foved 
en alguns bolos i Dídac Fernández a la resta; al baix, es partiran 
els bolos Jordi Franco ‘Franky’ i Miki Santamaria, i David Muñoz 
‘Gnaposs’ a la guitarra. És una gran sort haver estat escollits al 
GPS, ja que nosaltres volíem sortir a presentar el disc per Espanya 
independentment del circuit. Ara, el fet de tenir cinc dels bolos amb 
un cert matalàs econòmic facilita molt les coses. La veritat és que 
ara que està tot tan complicat, és un gran bàlsam tenir alguna cosa 
d’ajuda. És el primer cop, després de deu anys i quatre discos, que 
alguna institució pública ens dóna suport… i això que ho hem intentat 
molt… Estem molt contents!” RGB Management

Gnaposs
“és el primer cop que una instutició ens dóna suport”

La Pulquería Polock

“Estic molt contenta i alhora sorpresa per haver estat escollida per 
participar al circuit GPS. Sóc conscient que programar a sales estatals 
una proposta petita, íntima –faig la gira en format solo acompanyada 
de teclat i guitarres– i cantada en català com la meva és un risc –crec 
que sóc l’únic projecte seleccionat que canta en català–. Però alhora 
sempre és una alegria i una sort poder passejar el cançoner fora de 
casa. He fet ja un primer concert a Madrid i espero il·lusionada els 
que vindran a Maó, Castelló i Galícia (Vigo i A Coruña) –aquests últims 
m’emocionen especialment perquè no he estat mai a Galícia i sé que 
m’encisarà–. L’altra part més que positiva d’aquest projecte és que 
invertiré l’ajut de la convocatòria en la gravació i edició d’un EP que, 
a banda d’eina de promoció de la gira, em permetrà poder presentar 
noves cançons que, si no hagués estat per aquesta oportunitat única, 
qui sap quan hauria enregistrat. Després de la primera jornada de 
gravació puc dir que ara mateix sóc força feliç.” Sones

Miss Carrussel
“vaig en format solo, amb teclats i guitarra, i canto en català”

“L’any passat vam resultar seleccionats a la primera edició del Girando 
por Salas, però per problemes de dates no vam poder aprofitar-ho. 
Per sort i per tant, és fantàstic que enguany haguem estat seleccionats 
de nou. Després del primer disc (2009), a final de febrer del 2012 surt el 
nostre segon disc, que presentarem al GPS entre moltres altres dates. 
Dins aquest cicle, anirem a Galícia, Andalusia i el País Basc, tot un 
plaer.” Mujeres ha aconseguit passar de tocar a bars de Barcelona 
a passejar la seva barreja de garatge, rock’n’roll i punk a multitud de 
ciutats, sales i festivals de diversos països. Són remarcables les seves 
actuacions al Primavera Sound 2010, la gira al Regne Unit l’any 2010 
(The Great Escape a Brighton, Liverpool Sound City, Manchester In The 
City i Londres), la seva visita estiuenca als festivals italians Soundlabs i 
Here I Stay, o la gira del 2011 nord-americana que els va portar a tocar 
a diverses sales de Nova York i al prestigiós festival SXSW d’Austin 
(Texas). Les dates del GPS són: el 24 de febrer a Sevilla, el 25 de febrer 
a Granada, el 10 de març a Bilbao, el 30 a Pontevedra i el 31 de març 
Cangas (Galícia). Sones

Mujeres
“gràcies al cicle anirem a galícia, andalusia i el País Basc”

“Hem estat girant amb el nostre tercer disc, Mueven el esqueleto 
(BCore, 2011). Los Tiki Phantoms som en Caníbal, en Bravo, 
en Jívaro i en Beat. Són els nostres noms. No és que portem 
màscares, som així de guapos! Que ens hagin triat per al cicle 
Girando Por Salas és una manera de fer una gira gastronòmica 
molt interessant. És el més important per a nosaltres, és el 
que ens mou! Els concerts al final són poquets, pensàvem que 
faríem la volta a Espanya! Per ara, hem estat a la sala Studio 
27 de Burgos, la sala Ruta 77 de Madrid i El Dorado de Vitòria. 
L’any vinent anirem a Tenerife, que és el projecte més important 
que tenim per al 2012! Viurem del tercer disc, tot l’any vinent 
encara... l’estirem com el xiclet. No, seriosament, també tenim 
una cosa que ens fa il·lusió, que és haver participat a la banda 
sonora original de la pel·lícula d’animació Papa sóc una zombie, 
dirigida per Ricardo Ramon i Joan Espinach. Ens fa molt il·lusió!” 
La tardor passada Los Tiki Phantoms també han girat per 
Sitges, Banyoles, l’Hospitalet de Llobregat, Beasain, Mataró, 
Gijón i Saragossa. Buen Ritmo  

Los Tiki Phantoms
“no portem màscares, som així de guapos”
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entrevistaentrevista

Les Escoles Tàndem innoven  
el model educatiu amb la música
La música com a eix transversal
Fotos: Pau Fabregat

Aquest curs s’han posat en marxa les dues primeres Escoles Tàndem, un nou programa educatiu empès per l’Obra 
Social de Catalunya Caixa que fomenta el partenariat durant tres anys entre centres educatius amb altres institucions 
de referència. Es tracta de promoure la col·laboració entre els dos centres per impulsar un model educatiu innovador 
a través del coneixement específic ja sigui de música, ciència o bé arts plàstiques, per citar tres exemples. L’entitat de 
referència en matèria musical és l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), que determina l’especialització 
en una matèria singular (música) que fa l’Escola del Poblenou. Aquesta aposta no comporta obviar les competències 
bàsiques que tot alumne ha d’adquirir. Al contrari, l’especialització vol ser un element clau per potenciar aquestes 
competències bàsiques. Això implica que professorat que no són músics faran de la música un eix vertebrador de la 
seva assignatura (matemàtiques, llengua...). MúsicaPro entrevista Josep Lluís Zaragozà i Javier Duque, membres de 
l’ESMUC, i conjuntament les persones que han desenvolupat el projecte Escola Tàndem Poblenou.

MP: De quina manera l’especialització és 
un element clau a l’hora de potenciar les 
competències bàsiques d’un alumne?
ETP: A les Escoles Tàndem no hauríem de 
parlar tant d’especialització sinó d’infusió de 
l’aprenentatge de la música en el currículum 
d’una escola. Els alumnes aprendran els 
objectius i continguts de la primària a través 
d’activitats i materials didàctics on la música 
i les diferents àrees del currículum prescrit 
seran molts cops les mateixes, de manera que 
aprenent i fent música els nens aprendran i 
assoliran alhora les competències, objectius i 
continguts del currículum de la primària. No es 
tracta d’una especialització unidireccional en 

MusicaPro: com neix el projecte Tàndem?
Escola TànDEM PoblEnou: A l’origen 
del Projecte Tàndem (PT) es poden apreciar 
diverses fonts: 1) Les aportacions de les Escoles 
‘Magnet’ dels Estats Units. Tot i que com que 
estan emmarcades en un sistema educatiu 
diferent del nostre hi ha aspectes que no són 
traslladables directament, en especial els 
que comporten una aferrissada competitivitat 
entre escoles, permès en el nord-americà i no 
en el nostre, on l’Administració Educativa té 
un rol més equilibrador i de distribució de 
recursos. 2) Les innovacions didàctiques 
aportades pels moviments educatius de la 
segona meitat del segle XX, entre els quals 
el català de Renovació Pedagògica, sobretot 
amb els seus plantejaments de com abordar 
el currículum a través de centres d’interès, 
projectes, per espais especialitzats o racons, 
etc. 3) L’increment de l’estatus que, a través 
de la investigació, ha obtingut la importància 
de la música com a educació i formació 
de la persona, en el reconeixement de les 
funciones cognitives, emocionals així com 
habilitats de comunicació i socials que es 
posen en funcionament en el moment de 
fer i viure la música. 4) Les línies d’acció 
educativa amb impacte social i lligades a la 
música i prenent com a base el pensament 
educatiu crític que avui s’expressa a través 
de corrents dins l’àmbit de la música al 
servei de la comunitat. 5) El coneixement 
sobre l’anàlisi i el desenvolupament de les 
organitzacions, la seva planificació, avaluació, 
processos d’innovació i qualitat, que passa 
per aconseguir centres a les mans d’Equips 
Directius que liderin claustres amb alts nivells 
de reflexió i participació en l’activitat educativa.  

música. Es tracta que l’aprenentatge de la música 
sigui un vehicle o instrument que acompanyi 
l’aprenentatge de la resta de continguts 
curriculars, donant-los una expressió, concreció 
o exemple del seu sentit lògic i/o narratiu i/o 
afectiu i/o procedimental i/o social. Quan una 
activitat o recurs sigui capaç d’incidir en més 
d’un d’aquests sentits, més potent serà la seva 
capacitat de provocar aprenentatges significatius 
i funcionals en els alumnes. Només així podrem 
parlar realment d’excel·lència educativa: quan 
l’aprenentatge de qualsevol àrea s’interioritzi 
en cada alumne, en el nostre cas amb 
l’acompanyament de la música, formant part 
del seu bagatge com a persona.

MP: com el professorat d’altres disciplines 
aprofita la música com a eix vertebrador? 
ETP: La singularitat del projecte rau 
precisament aquí, però no hauríem de parlar 
d’eix vertebrador de la música en el currículum 
sinó que la música serà un eix transversal, 
compartit per totes les matèries. La música 
és un art, una ciència, un llenguatge, un 
sistema de comunicació que emergeix emocions 
i valors. Per aquesta raó no és gaire complicat 
trobar les connexions de la música des de tots 
aquests vessants amb les llengües, el medi, 
les matemàtiques, l’educació física, la plàstica, 
etc. Només cal reflexionar, cercar i determinar 
aquestes connexions evidents. Per exemple, 
amb les matemàtiques la música connecta 
des del vessant numèric que organitza el 
ritme, l’harmonia, el compàs, els intervals, 
les escales. Podem utilitzar la pràctica 
de les operacions bàsiques (suma, resta, 
multiplicació i divisió) fent servir figures rítmiques 
i les seves equivalències i proporcions, etc. 
Un altre exemple és l’àrea de llengües, que 
més enllà de permetre l’anàlisi de músiques 
que incorporen text, també connecta amb la 
pròpia essència del llenguatge; en aquest cas, 
la música del llenguatge que permet dotar 
de significats diversos en funció de la prosòdia 
rítmica i de la manera com ‘entonem’ les frases. 
A més la música és el llenguatge privilegiat 
de les emocions: la tensió, la distensió, els 
moments de calma i les reaccions sobtades 
que permet expressar la llengua parlada, troba 
una bella analogia amb el llenguatge musical. 

MP: Quin paper tenen l’obra social 
de catalunya caixa i el Departament 
d’Ensenyament en el projecte?
ETP: L’Obra Social de Catalunya Caixa és, 
a part de finançadora del projecte, impulsora 
i ideòloga inicial d’aquest: és qui ha buscat la 
referència primera –les ‘magnet schools’– i qui 
ha buscat les aliances per posar el projecte 
sobre la taula i fer-hi treballar les institucions 
implicades. 

Enguany han iniciat un altre Tàndem de Música 
amb el Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona i una escola del Poble Sec, i el curs 
2012-2013 iniciarà dos Tàndems més: un de 
ciència amb el Parc Científic de Barcelona i un 
institut de l’Hospitalet de Llobregat i un altre de 
música amb Tot Raval i l’Escola de Músics JPC amb 
una escola del barri del Raval. El Departament 
d’Ensenyament, com a administració educativa 
interessada en processos de millora innovació 
en el sistema educatiu i els seus centres, ha 
donat ple suport i col·labora perquè aquesta 
iniciativa es faci realitat.  

MP: Què cal millorar de la formació musical?
ETP: 1) La coordinació entre les accions 
formatives o entre les institucions educatives 
musicals catalanes per aprofitar molt millor 
els recursos. 2) Recuperar –i si fos possible 
incrementar– les hores perdudes de música 
a primària i secundària: la música és un 
vehicle per construir identitat personal 
i de grup. 3) Incrementar més l’accés a 
l’educació musical a totes les capes de la 
població. Aquí les escoles de música tenen 
el paper central per canviar les coses. 4) 
Obrir a la comunitat propera els centres 
de formació musical: el model de formació 
tancada que només és aprofitada pels que 
volen fer l’esforç d’estudiar música en el 
règim específic d’escoles i conservatoris és 
contraproduent per als estudiants, ja que els 
dóna una perspectiva massa unidimensional 
del que és la música. 5) La formació 
pedagògica dels músics que es dediquen a la 
docència, atenent a la investigació científica 
i la innovació didàctica. 6) La formació en 
organització educativa dels músics que 
aspirin a estar en equips de direcció de 
centres i institucions d’educació musical. 7) 
Incidir en els canvis humans i socials que 
el fet de fer música comporta, sobretot en 
poblacions amb problemàtiques difícils. I per 
descomptat: Considerar l’educació musical 
com un dret social, i per tant, amb l’imperatiu 
que se li doni suport des de l’administració 
pública, que no agafi l’orientació de luxe, 
ornament o privilegi social decimonònic.

“Es tracta que l’aprenentatge 
de la música sigui un 
vehicle que acompanyi 
l’aprenentatge de la resta  
de continguts curriculars”

D’esquerra a dreta: Magda Garcia (dir. Escola Poblenou), Núria Lacasa (dir. Escola Mossèn Jacint Verdaguer), Marta Lacambra (dir. General de CatalunyaCaixa obra social), Irene Rigau (Hble. consellera d’Ensenyament), Manel Rosell (president 
de CatalunyaCaixa obra social), Gerard Ardanuy (president de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona), David Martí (gerent del Conservatori Municipal de Música de Barcelona) i Josep Lluís Zaragozà (Projecte tàndem - EsMUC)

Josep Lluís Zaragozà, director del Projecte tàndem per part de l’EsMUC.
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música i educació música i educació

Entitats amb intenció educativa i números que 
canten. Actualment a Catalunya hi ha prop de 
2.000 professionals (entre personal estable i 
músics i col·laboradors externs) que treballen en 
el sector dels concerts educatius. I la temporada 
2010-2011 es van fer més de 4.000 concerts i 
activitats educatives (escolars, familiars i altres 
activitats vinculades a l’educació musical). Més 
de 900.000 persones assisteixen als concerts 
educatius (763.626 assistents a Catalunya i 
191.350 fora de Catalunya). Sobre la temporada 
de Lacord, la responsable de L’Auditori Educa 
Assumpta Malagarriga va declarar: “Fa quinze 
anys no hi havia aquesta oferta perquè no hi 
havia demanda. Avui no hi ha cap nen a qui no 
li agradi la música. Tenim una relació concreta 
amb la música”. Per a la temporada 2011-
2012 Lacord té una programació de 1.984 
concerts educatius i familiars, poc menys que 
la temporada passada, en què es va programar 
2.254 actuacions. El cicle també celebra poder 
presentar aquest curs més de 50 produccions 
entre estrenes i noves programacions.
Lacord la integren dinou entitats públiques i 
privades, la majoria vinculades a la creació 
i producció de concerts educatius: des 
d’Auditoris (Girona, Granollers, Lleida, Barcelona 
–amb el departament L’Auditori Educa–) 
i altres equipaments públics (Manresana 
d’Equipaments Escènics, que gestiona el 
Teatre Kursaal i el teatre Conservatori) fins a 
companyies (Pentina el Gat, samfaina de 
colors, Per Poc), associacions (la societat 
Orquestra Simfònica del Vallès, Associació 
Cultural de Granollers / Fundació AC), escoles 

Nou públic per als concerts familiars
La plataforma Lacord reuneix 22 entitats privades i públiques

L’etiqueta ‘per a tots els públics’ 
se sol associar als espectacles 
familiars. I cal visualitzar que 
l’embrió d’aquests espectacles 
es cou en els concerts familiars. 
El primer concert educatiu del 
qual es té constància va ser a 
càrrec de l’orquestra Municipal 
de barcelona, sota la direcció 
d’Eduard Toldrà i l’organització 
d’Artur Martorell, fundador de l’Institut 
Municipal d’Educació l’any 1953. Ha 
plogut molt d’aleshores ençà, però 
el relleu més reeixit ha estat el de la 
Plataforma de Concerts Educatius, 
Lacord, amb 22 entitats membres.

(Taller de Músics) i empreses privades (BAT 
Audicions Musicals, el Departament Educatiu 
de l’Obra Social ‘La Caixa’, Sessions Musicals) 
i entitats històriques i de renom (Fundació Joan 
Miró, Palau de la Música Catalana, Gran Teatre 
del Liceu, creat l’any 1847 i que té El Petit Liceu, 
servei educatiu), a més dels tres programadors 
de concerts Catalunya: el programa Anem al 
Teatre de la Diputació de Barcelona, el SAT! (Sant 
Andreu Teatre) i Pedagogia de l’Espectacle. 
Totes aquestes entitats aporten una experiència 
al sector de més de trenta anys. 

Cantata Beceroles, amb música d’Enric Palomar, lletra de Màrius serra i direcció musical de Josep Prats

Ritme i percussió, espectacle familiar del taller de Músics

PROGRAMACIÓ DE LACORD 2011-2012
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estudis i mercatsestudis i mercats

La crisi estanca el creixement 
de la música en directe
L’Anuari SGAE del 2011 fa públiques 
les dades d’involució del sector

La música popular en directe va patir una davallada, tant en recaptació com en assistents, que es reflecteix a les dades de l’Anuari de la SGAE 2011

L’any 2010 a Catalunya es va mantenir el nombre de concerts (-0,6%), va baixar lleugerament el nombre d’espectadors 
(-2,1%) i, malgrat la tendència a l’alça des del 2006 fins al 2009, es va mantenir la recaptació (-0,3%). Són dades de 
l’Anuari SGAE de les arts escèniques, musicals i audiovisuals. Per contra, les dades del conjunt de l’Estat espanyol mostren 
com s’hi aguditza molt més la crisi: baixa el nombre de concerts, davallen els espectadors i cau ostensiblement la 
recaptació. La SGAE ha publicat el seu Anuari des del 1999, i l’onzena edició conté més de 380 pàgines, amb 345 
gràfics i taules estadístiques, així com deu articles realitzats per periodistes especialitzats en els diferents àmbits 
d’estudi. Des del 2001 es pot accedir a l’Anuari a través del web <www.fundacioautor.org>, i properament tindrà un 
fòrum metodològic en què els professionals podran dipositar les seves propostes per millorar-ne els continguts.

Tal com exposa l’Anuari SGAE de les arts 
escèniques, musicals i audiovisuals 2011, 
durant els primers anys del segle XXI la 
música popular en directe va experimentar un 
creixement molt important tant a Catalunya 
com al conjunt de l’Estat espanyol. Però 
aquesta tendència a l’alça va canviar de rumb 
l’any 2009, tant pel que fa a activitat com a 
espectadors i recaptació. I aquesta tendència 
negativa continua l’any 2010. 

De l’últim any, però, destaquen les dades que 
indiquen un punt d’inflexió i una caiguda del 
mercat de la indústria de la música popular: 
d’un total de 126.907 concerts, Catalunya és 
la tercera comunitat autònoma en nombre de 
concerts (13,2%), després de Madrid (22,3%) 
i Andalusia (21,4%). L’evolució des de l’any 
2005 fins al 2010, en nombre de concerts, 
és la següent: mentre que a l’Estat espanyol 
ha crescut un 0,1%, a Catalunya ha baixat 
un 13,7% l’activitat. En canvi, del 2009 al 
2010 la caiguda de l’Estat espanyol és més 
pronunciada (-2,6%), mentre que a Catalunya 
s’ha mantingut (-0,6%), potser perquè ja es 
realitzaven menys concerts.
Les dades de nombre d’espectadors: 
comptant els macrofestivals, Catalunya és 
la segona comunitat autònoma amb més 
espectadors (17,8%), després d’Andalusia 
(17,9%) i seguida de Madrid (16,8%). 
L’evolució de l’any 2006 al 2010 és un 
increment del 3,8% a l’Estat espanyol, i de 
29,2% a Catalunya, mentre que en les dades 
del 2010 respecte al 2009, Catalunya baixa un 
2,1% i l’Estat un 5,9%.

Les dades de recaptació mantenen la segona 
posició de Catalunya (18,1%), després de 
Madrid (26,6%) i abans que Andalusia (11,8%). 
L’evolució des del 2006 recull un augment del 
4,4% per a Catalunya i un 11% a l’Estat. I del 
2009 al 2010 es veu una baixada del 0,3% de 
Catalunya, i del 2,4% a l’Estat espanyol. En 
resum, a Catalunya es manté el nombre de 
concerts, baixa el nombre d’espectadors i es 
manté la recaptació.

Nombre de coNcerts de música popular 
a cataluNya. 2005-2010

coNcerts de música popular a cataluNya, 
segoNs l’assistèNcia. 2006-2010

coNcerts de música popular a cataluNya, 
segoNs la recaptació (euros). 2006-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

L’últim any Catalunya es 
manté en nombre de concerts, 
mentre la caiguda de l’Estat 
és més pronunciada

A Catalunya baixa 
lleugerament el nombre 
d’espectadors i es manté 
la recaptació
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opinió opinió

“La mel mai no és bona en una sola boca.” 
Ali farka Touré solia repetir aquest vell proverbi 
africà quan li preguntaven el motiu que el 
portava a sortir del seu poble, Niafunké, en 
el desèrtic nord de Mali, per ensenyar al món 
on va néixer el blues. I el carismàtic guitarrista 
malià va explicar que la música popular, en la 
seva extensió més àmplia, només compleix el 
seu paper d’altaveu dels pobles quan serveix 
per estendre ponts amb altres regions, amb 
altres cultures. fins aquí, tots podríem estar 
d’acord. Però la pregunta encara segueix 
sense trobar una resposta justa: què és, en 
realitat, música popular?

Si respectem el valor semàntic del terme 
popular, les músiques tradicionals són aquelles 
que han aconseguit arribar als nostres dies 
després de cobrir una ruta amb mil etapes, 
de generació en generació, per a oferir un 
retrat sobre els costums, aspectes ètnics i 
fets rellevants de la història dels pobles que 
els alberguen. fins aquí, una altra vegada, 
tots d’acord. Però ¿són llavors músiques 
tradicionals el flamenc d’Espanya, el tango 
de l’Argentina, el soukos del Congo i, ehem, 
el rock dels Estats units? Sens dubte. Com 
també ho són la bossa i la samba al Brasil, la 
cúmbia a Colòmbia, la plena a Puerto rico, la 
guajira, el son i el bolero a Cuba, la ranxera a 
Mèxic, el chaabi als països del Magrib, l’àgil 
mbalax al Senegal i la marrabenta a Moçambic.

fins aquí arriba el consens. Però quin paper 
juga avui la música popular? Són bons temps 
per a la lírica que neix als carrers, als bars i a 
les fondes? Podem convenir, que no és poc, 
que les músiques populars estan gaudint del 
respecte creixent del públic majoritari. No és 
casual que aquest gir a les arrels coincideixi ara 
amb el major auge de la tècnica i la tecnologia 
vinculada a la creació sonora. fa uns mesos, 
un portal de subhastes va posar a la venda 
una còpia del primer àlbum d’Ali Farka touré, 

Els primers símptomes de la malaltia que 
afligeix el disc es poden situar al voltant de 
l’any 2000, quan Napster va iniciar la seva 
escalada de popularitat. onze anys després 
–que es diu aviat!– el malalt, lluny de millorar, i 
davant la indiferència general, pateix una de les 
agonies més llargues que es recorden: resulta 
evident que ja mai més tornarà a caminar, 
però, sense cures pal·liatives al seu abast, mor 
lentament, per falta d’oxigen i aliments.

El fet més xocant és com els autors, els 
músics, els artistes, tots els implicats en la 
creació i l’edició de discos han estat incapaços 
durant aquest temps –onze anys!– d’explicar 
exactament les seves raons, de transmetre 
serenament però amb contundència la situació, 
de posar-se d’acord... Primer es va mirar 
cap a una altra banda –“bah, això d’internet 
no porta enlloc, és cosa de quatre xavals”, 
es deia–, després es va pensar que hi havia 
temps –“internet és el futur”, comentaven els 
que eren incapaços d’analitzar el present–, 
més tard va arribar la por i la paràlisi –“això 
és una vergonya!”, clamaven ja abatuts–, ara 
ningú no sap com reaccionar, superats per 
l’esquerra, per la dreta, per dalt i per baix 
per uns esdeveniments d’una magnitud tan 
colossal que han fet trontollar l’estructura de tot 
un sector industrial –i cultural, que amb massa 
freqüència s’oblida–, per després assistir atònits 
a la caiguda dels primers despreniments i, 
més tard, emmudir de terror quan tot l’edifici 
s’ensorra. Avui, el disc, la gravació fonogràfica, 
resisteix com bonament pot rodejat de la seva 
pròpia runa. El paisatge és desolador.

A l’observador extern l’ha sorprès aquesta 
incapacitat per reaccionar, per prendre 
mesures, per mostrar agilitat de reflexos, per 

Música popular: 
la mida no importa
“L’actual era de la velocitat està determinant pautes              
de consum i producció de béns”

editat a frança a final dels anys setanta, de 
tirada mínima i mai més editat en disc de vinil. 
Després d’una setmana de licitacions, el disc 
gran va superar un preu de 100 dòlars. I la 
mateixa revalorització d’allò antic gaudeixen les 
noves edicions en format digital de gravacions 
africanes, llatines o europees de difícil accés 
fins aleshores. Per no parlar del gir vintage 
que han experimentat camps que defineixen 
la seva identitat i els hàbits d’un col·lectiu 
com l’alimentació, el vestuari, les lectures, 
el cinema o els viatges. Avui mola el que és 
vell, i enamora el vell perquè, diguem-ho, és 
autèntic. Torna el vell moble de fusta després 
que la generació anterior, els nostres pares, 
malvenguessin el vell bagul de l’àvia per poder 
comprar una llibreria de contraplacat. una 
tauleta de metacrilat.

fins aquí aquesta succinta observació 
sociològica, un rampell d’antropologia. Perquè 
vostè es preguntarà: No veníem aquí per 
llegir sobre música? Sí, només faltaria. Però 
primer cal saber d’on venim per albirar cap 
on ens dirigim. Podem coincidir, si no és 
molt demanar, que l’actual era de velocitat 
amb banda ampla i connexions sense fils 
portàtils, en temps de wi-fi al carrer com a 
servei públic, està determinant pautes de 
consum i producció de béns. Tangibles o no. 
I és un mercat sobreexcitat el que contagia 
la confusió entre contingut i continent. Avui, 
en el pitjor dels casos, sembla que és (molt) 
més important comprar un dispositiu digital 
que sigui capaç d’emmagatzemar més d’un 
milió de discos que vetllar per la qualitat de les 
12.000 cançons en qüestió. En els temps del 
trending topic diari sembla que el motiu d’orgull 
és en el tamany de l’eina i no en el seu ús.

Potser per aquest corrent cultural 
contagiós, més pendent de les formes 
que del fons, la reacció del consumidor de 
música amb fonament lluita ara per evitar 

allò que l’anterior ministre brasiler de Cultura 
i un dels pares fundadors del tropicalisme, 
Gilberto Gil, denuncia com a ‘econometria’ 
ferotge de la dictadura del capitalisme: ‘una 
econometria que ho mesura tot i que provoca 
un canvi extraordinari a l’ànima humana, a 
la psique i el cos humà’. Però no tot progrés 
és dolent. L’abaratiment gradual dels mitjans 
de gravació i producció musical també ha 
ajudat a la recuperació i, per què no dir-ho, 
valorització de les músiques tradicionals. Ja 
no fa falta mobilitzar un regiment d’enginyers 
de so per viatjar fins als centres comunals 
de conservació i interpretació de músiques 
populars i aconseguir mostrar al món que 
abunden músiques per descobrir més enllà de 
les ciutats de distribució del primer món. Altre 
cop Ali Farka touré, altre cop el record d’un 
músic genuí i sincer: la mel mai no és bona en 
una sola boca.

Perquè si hi ha alguna cosa millor que 
la música, com solia dir el productor Mario 
Pacheco (a qui van dedicades aquestes línies 
precipitades), és parlar de música. I conversar 
sobre música significa continuar fins a l’infinit 
la cadena oral de transmissió d’uns sons 
populars que van arribar un cop al món per 
fer la vida més interessant i entretinguda, per 
teixir tota una memòria col·lectiva i establir 
acta del desenvolupament dels pobles que 
la nodreixen. Ja li va recordar Quincy Jones 
fa uns mesos al periodista Carlos Galilea, 
tot apelant a un vell consell que el productor 
de Thriller (el disc més venut de la història, 
vertadera crònica popular contemporània) va 
rebre del saxofonista Ben Webster: “Allà on 
vagis, escolta la música que escolta la gent 
del lloc, prova el menjar que mengen, i aprèn 
trenta o quaranta paraules del seu idioma”. 
Continua alimentant la cultura popular...

Carlos Fuentes (periodista i crític musical)

La llarga agonia
“el disc agonitza, però no la 
gravació d’obres musicals”

explicar que només el creador d’una obra pot 
decidir si la regala o no, per intentar modificar 
la legislació –l’obsoleta llei de propietat 
intel·lectual que permet la legalitat de la còpia 
privada i, per tant, la descàrrega a dojo però, 
això sí, sense ànim de lucre–, per posar 
en negre sobre blanc els milers de llocs de 
treball perduts... Però si encara s’oculten les 
paupèrrimes xifres de venda setmanals! Com 
si aquestes dades fossin una cosa de la qual 
avergonyir-se, sense adonar-se que cada cop 
que aquestes xifres es filtren a l’opinió pública, 
el xoc és brutal, ja que és la més ferma 
constatació d’on hem arribat instal·lats en el 
disbarat nacional –que el cas espanyol no té 
igual en el nostre entorn–.

El disc agonitza, però no la gravació 
d’obres musicals. una cosa no té a veure 
amb l’altra. El present és el que és i, sense 
nostàlgies, cal adaptar-s’hi: el disc físic restarà 
com a objecte per a col·leccionistes –almenys 
fins que es continuïn fabricant reproductors 
de CD...–, amb acurats dissenys com a valor 
afegit. Molts ja treballen en aquest camí, però 
cal posar-s’hi amb més energia. I encara més 
preocupant és la manca d’atenció que es té 
cap al comprador de discos en descàrrega: 
en el millor dels casos, l’únic que s’emporta 
amb la col·lecció de cançons en mp3 és 
una pobre reproducció de la portada. No es 
pensa a cuidar el nou aficionat, a educar-lo 
en el respecte cap a l’obra musical, a valorar 
formats sonors sense compressió, a motivar 
el seu interès per conèixer els músics que 
toquen en els discos, qui els produeix, qui 
escriu les cançons. Cal que el comprador 
tingui accés als crèdits dels discos –o de les 
obres musicals–, a les lletres... Al marge de 

dispositius de reproducció com els mòbils 
o l’audició en streaming, les tauletes  –el 
desembarcament de les quals, que s’esperava 
massiu, ha quedat llastat a causa de la crisi 
econòmica– passaran a ser part habitual 
de la nostra quotidianitat, del nostre oci: hi 
consultarem la premsa, hi navegarem per 
internet, hi veurem vídeos, hi llegirem llibres 
i els hi emmagatzemarem... I sí, també, 
escoltarem i conservarem els nostres discos. 
A les tauletes hi ha el futur immediat –el que 
ens espera aquí a la cantonada– per al disc, 
per a l’obra sonora concebuda com a tal, 
no exclusivament per a les cançons soltes. 
El seu format, per fi, permet tenir cura de la 
presentació per oferir aquest imprescindible 
valor afegit amb el qual es pot complimentar 
l’aficionat que paga per a una descàrrega. 
Sobre aquest concepte cal posar-se a treballar 
des d’ara mateix per dissenyar la forma dels 
discos del futur. És aquí on hi ha la pervivència 
de l’obra musical tal com alguns l’entenem. En 
això i en la necessitat de modificar la legislació, 
reduir preus –un pot fer-se el sord tant com 
vulgui, però si el teu producte s’ofereix 
gratuïtament aquí al costat, alguna cosa has 
de fer–, intentar conscienciar l’aficionat, creure 
de veritat que la música és cultura, unir-se a 
altres sectors també damnificats. La música és 
una de les experiències artístiques més grans 
a les quals té accés l’ésser humà; el seu futur 
és a les mans de tots els implicats, però cal 
reaccionar i mirar d’esmenar la tercera realitat.

És evident que ja res no serà com abans, 
que el disc agonitza, però no oblidem que la 
música gravada segueix viva. fem que creixi.

Juan Puchades (director d’EfeEme.com)
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consums cuLturaLs consums cuLturaLs

A l’informe 2010 hi ha dades interessants, 
com ara el fet que el 50% de la població 
catalana escolta música a la ràdio, i les 
persones que tenen l’hàbit d’escoltar música 
són les que també consumeixen altres ofertes 
culturals (fet que no passa a la inversa, per 
tant queda reflectit que el consumidor musical 
té una especial sensibilitat pel conjunt de 
l’oferta cultural). Als diferents gràfics (en teniu 
dos exemples a la pàgina següent) s’hi pot 
trobar dades de la procedència de la música 
escoltada (sobretot la ràdio, seguida d’internet 
i de la compra en botigues), els gèneres de la 
música escoltada, la llengua de l’última música 
que s’ha escoltat (aclaparadora majoria del 
castellà: 55%), un perfil dels oients de música, 
combinat amb variables diferencials dels oients, 
l’evolució del consum per edat i llengua o el 
detall comarcal dels que escolten música (les 
tres comarques que n’escolten més són el 
Segrià, el Garraf i el Tarragonès). 

La fundació Audiències de la Comunicació 
i la Cultura (fundacc) va presentar l’exhaustiu 
informe “La dieta cultural dels catalans 2010”, 
amb dades recollides des del 2008 fins al 31 de 
desembre del 2010, obtingudes pel Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura. Es tracta de 
l’estudi de mesura i anàlisi de les audiències 
i els consums culturals del mercat de parla 
catalana, i s’ha realitzat a partir d’una mostra 
de més de 30.000 entrevistes personals durant 
l’esmentat any. 

L’estudi radiografia el consum cultural de 
llibres, cinema, música, videojocs, concerts, 
espectacles i exposicions l’any 2010, i en cada 
cas aprofundeix en la freqüència de consum, els 
gèneres, el canal d’accés, la llengua de consum 
i el perfil dels consumidors. Es pot consultar en 
obert al web de la fundació (<www.fundacc.
org >) a la pestanya de ‘Dades’ i al subapartat 
‘Estudis de públics’. Per a dades més concretes 
cal consultar l’“Anuari de tendències de la 
música a Catalunya l’any 2010” i l’“Anuari de 
tendències dels concerts”, dos dels anuaris que 
s’integren sintetitzats al citat informe “La dieta 
cultural dels catalans 2010”. En aquests anuaris 
hi ha informació detallada sobre les diferències 
de consum de música en els diferents punts del 

La ràdio musical 
convenç el 50% 
dels catalans

el Baròmetre mesura i analitza 
les audiències i els consums 
culturals musicals

mercat català, gràcies a la precisió estadística 
comarcal de les dades.  

El treball de camp per recollir dades de l’any 
2011 es realitza fins a final d’any. Si bé les dades 
del 2010 s’han fet públiques, els professionals 
del món del sector musical interessats en 
alguna de les dades d’aquest últim any hauran 
de demanar-ho a la fundacc, ja que “no es 

pot avançar si es reeditarà l’any 2012”, diu 
Marc Alemany del servei de Comunicació  de 
la fundacc. D’altra banda, serà en funció de la 
dimensió i l’explotació del que es demani que 
se’ls farà un pressupost, com remarca Alemany: 
“De vegades una taula que demani una empresa és 
ràpida i fàcil de fer, però a mesura que un informe 
és més sofisticat, més s’encareix el producte”.
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