Anuari 2013 de la Música
grup enderrock

NÚMERO EXTRAORDINARI de la revista ENDERROCK - coeditat amb ArC · Any XiV · 6 €

Anuari 2013
de la Música

Anuari 2013 de la Música

Opinió
Reflexions sonores
Editorial 6 Opinió Jordi Gratacòs 8 Opinió Ferran Mascarell 10
Entrevista Jaume Ciurana 18 Entrevista Jordi Sellas 20

Opinió Carles Duarte 12

Opinió Esteve León 14

Opinió Carles Puigdemont 16

Estat de la qüestió
IVA cultural, consum i inversió
Impacte IVA sobre la música 22

Comparativa sector cultural 28

IVA a Europa 30

Consum musical 34

Inversió pública i privada 38

Indústria del directe
Concerts, festivals i circuits
Indústria del directe 42

Entrevista Albert Amargós 46

Festivals 48

Sales, circuits i auditoris 52

Mercats i exportació
Fires i formació
Mercats i exportació 56

Formació 60

Indústria discogràfica
Producció, edició i difusió
Indústria discogràfica 62

Top discos catalans 65

Mitjans de comunicació 66

Anàlisi per estils
Pop-rock 70

Cançó d’autor 72

Folk 74

Jazz 76

Clàssica 78

Orquestres i conjunts 80

Directori de l’Anuari
Premis ARC 84

Premis Enderrock 86

Guia associats ARC 88

Públic familiar 82

5

6

Anuari 2013 de la Música

Editorial

La música
no és un luxe

ANUARI de la música 2013
Número extraordinari de la revista Enderrock
coeditat amb ARC
Direcció editorial Lluís Gendrau
coordinació anuari Jordi Novell i Agnès Juez
cap de redacció Laia Altarriba
Redacció
Helena M. Alegret, Laia Altarriba, Jordi Martí, Jordi Novell,
Roger Palà, Pere Pons, Maria Lluïsa Pujol, Elisenda Soriguera,
Teresa Vallbona, Marina Villacampa i equip de redacció
d’Enderrock

‘Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens dol i pertany... Gent
d’allà i d’aquí ens donem el dret a escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és
el camí que ens faci anar més lluny i ens acosti fins l’art de viure’, diuen els primers versos de la
cançó “Tossudament alçats”, que va escriure Lluís Llach a final del segle passat i que —tot i que
segurament no esdevindrà un himne popular— sí que ens serveix per explicar els anhels de la
gent que considera que la cultura és l’arma més important que tenim a l’abast per enderrocar els
murs de la intolerància i esdevenir un clam per la llibertat. En un país sense Estat com el nostre,
la Cultura és i hauria de ser com el Ministeri de la Guerra en temps de pau, un exèrcit de músics,
cantants, poetes, escriptors, actors i artistes que defensen la identitat i són l’element vertebrador
d’un poble. Una tropa comandada per un exèrcit que es diu Cultura, com proclamava ‘Titot’, cantant de Brams en un parlament històric al Concert per la Llibertat. I tot plegat és un reclam perquè al Pacte Nacional pel Dret a Decidir convocat el juny d’aquest any pel president Artur Mas
amb una quarantena d’entitats de la societat civil també hi hagi les entitats culturals i musicals
que vetllen per crear i difondre la banda sonora i el paisatge musical català.
De fet, a l’Anuari 2013 de la Música, coeditat un any més per Enderrock i ARC, es reflexiona sobre les
eines de futur que han de servir per avançar tots junts i construint un nou futur des de la cultura.
Perquè, tal com diu el president d’ARC, Jordi Gratacòs, la música ha de ser el motor cultural, econòmic i social per trencar amb les velles estructures i caminar cap a models d’Estat equiparables a
la resta de països europeus. D’això parla aquest Anuari, exposant i analitzant l’estat de la qüestió al
voltant d’un abusiu IVA cultural del 21% imposat pel govern espanyol per criminalitzar tots els àmbits de la cultura, des dels creadors i la indústria fins als mateixos consumidors, víctimes tots plegats d’una derivada cap a l’absurd. Només la lògica fa pensar que l’Estat espanyol —amb tots els
sectors mobilitzats en contra— acabarà rectificant igual com ja han fet altres països europeus com
França, Portugal o Holanda, davant l’evidència d’un fracàs més que anunciat.
La inversió en música no és posar diners en un pou sense fons, sinó que s’ha demostrat reiteradament que els ingressos que rep el sector els multipliquen i reverteixen no només en la cultura
sinó que tenen un impacte positiu i transversal en l’economia global. Les dades que aboca el sector el 2012 no poden ser més negatives. Tot i que la tendència de consums culturals es manté a
l’alça en l’escolta de música i l’assistència a concerts —el 40% gratuïts—, les xifres indiquen de
manera abassegadora que la situació és d’alarma total. Cauen les inversions públiques i privades,
la facturació de la música en directe es desploma, baixa estrepitosament la quantitat d’espectadors i el nombre de concerts programats en tots els àmbits, i només es mantenen a la corda fluixa
els festivals més multitudinaris i l’aposta digital de les companyies discogràfiques.
Tot el sector recorda de manera unànime que cal seguir garantint l’accés a la cultura per a la població, i que això no és possible si es destrueix el teixit creatiu dels artistes emergents i les estructures empresarials que projecten aquesta feina a través d’una xarxa professional que dóna
sentit a una societat moderna. Les dades negatives que revela l’Anuari 2013 de la Música constaten que travessem un dels moments més difícils i complexos de la història recent de l’escena musical catalana, però també destil·len que la música és ben viva i que ho vol continuar sent com un
actiu que ens identifica i ens motiva.
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Opinió

Jordi Gratacòs
President de l’Associació professional de Representants Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)

Passos endavant i enrere.
Continuem igual?
Rellegeixo l’editorial i el meu article de l’A nuari de
l’any passat i l’anàlisi i la radiografia del sector de la
música continua sent el mateix. O pitjor. La situació
econòmica global va en caiguda lliure, tardarà anys a
refer-se i mai estarem igual que abans. Les mesures
de l’administració central han estat encara més dràstiques, i les de l’administració local, de retruc, també.
Podem entendre que els gestors polítics de casa nostra
estan lligats de peus i mans pel que fa als pressupostos, però no podem acceptar que les mesures continuïn
sent erràtiques i vacil·lants. Mentrestant, les propostes
que desgranàvem fa un any per la millora i l’apropament
conjunt entre sector públic i privat a penes han estat
perceptibles. Les mateixes mancances i les mateixes
propostes continuen pràcticament vigents.
En un primer moment —i així ho dèiem fa un any— vam
tenir la percepció que la nova administracio s’acostava
als nostres interessos i inquietuds, a la vegada que des
d’ARC i des del sector oferíem la mà estesa i la nostra
col·laboració a trobar eines polítiques per, aprofitant
el desgavell, fer una bona neteja i endreçar la casa.
Ha passat el temps i la percepció ha canviat. Hem vist
gestos i no dubtem de la bona voluntat de la Conselleria
i dels diferents departaments. Sabem que la gestió política depèn ineludiblement de l’arquitectura legal i dels
pressupostos, i que per tant no és fàcil arranjar la situació. El tempo polític és un i el de les empreses un altre.
Nosaltres no tenim tant de temps. I ara mateix necessitem dos tipus de solucions: les urgents i les que ens assegurin una estratègia a mitjà i llarg termini.
Durant aquest any hi ha hagut il·lusions i errors. I s’ha
perdut un temps preciós per endreçar, entre altres, les
polítiques del subvencionisme, la política municipal (què
ha passat amb Programa.cat?), el malbaratament de
pressupostos en els grans contenidors culturals i consorcis diversos, la minvant programació de música en
teatres i auditoris, la manca d’incentius a l’estructuració del sector de la música moderna en benefici de la
música ‘culta’, la manca dels necessaris estudis i censos de la nostra indústria que ens permetin fer un diag-

nòstic de la situació, l’impuls a la professionalització del
sector (quan tindrem una FP de les professions del sector?), etc. Ens hem apropat tots, és cert, però quan se’ns
ha consultat gairebé sempre ha estat un cop preses les
decisions importants. Ho hem demanat per activa i per
passiva, però encara no som en els mecanismes oficials
representatius del sector. En algun ni tan sols la música hi està prou representada. La nostra paraula, la nostra veu, el nostre vot, no està representat, per tant no ens
sentim identificats ni tampoc responsables dels resultats
generals que ens afecten directament.
Les nostres empreses i les que depenen de nosaltres
passen per moments molt magres, més que fa un any.
Estem perdent capacitat de negoci, facturem cada any
entre un 30 i un 40% menys, perdent ingressos, llocs
de treball. Hem tornat enrere, anem a precari, i a més
no podem reinventar-nos si mentrestant s’està destruint el mercat, si no hi ha pressupostos ben orientats, si
no es destinen al manteniment i millora del teixit empresarial, si a la vegada no s’enfoquen cap al futur, si
continua la morositat i l’intrusisme, si no tenim promoció i incentius públics. No ens podem reinventar, en tot
cas ens podem mal adaptar. Per l’article vint-i-u.
D’altra banda, el públic perd poder adquisitiu i no assisteix als concerts si no són grans festivals o actes gratuïts. No els eduquem. Continuem oferint música de franc
des de les institucions publiques, i aquesta no es la solució. Necessitem un públic entès, amant de la música i
del directe, de tots els estils i formes. Necessitem el seu
reconeixement i la seva participació en viu i en directe. Necessitem els mitjans de comunicació. Amb els privats (sobretot ràdios) no hi podem comptar, i els públics

poc favor ens fan. Mentrestant, les nostres empreses, els
serveis, el músics i el grups, tot i ser cada dia més professionals que mai, resulta que al mateix temps, paradoxalment, són també més ‘amateurs’, en el sentit que tots
cobrem cada cop menys i més tard. Depenem massa,
encara, del diner públic, que ens acaba fent la competència. I no és això, companys, no és això.
En definitva, hem vist gestos positius per part dels funcionaris, administradors i gestors públics, amb voluntat
d’apropament, i a la vegada som víctimes d’un ‘involuntari’ ofegament econòmic per totes bandes, provocat pel
sistema econòmic global, però també per l’ofegament
que ens imposen les polítiques econòmiques. Hem de
recordar que la crisi, encara que cíclica i previsible, és
totalment circumstancial. Per tant ens ha de permetre i
obligar, com a mínim, a redistribuir els pressupostos i
redireccionar les accions tenint en compte que les despeses han d’estar destinades al futur, pensant més en
termes d’inversions en el sector que no pas al funcionament estructural del dia a dia.
Venim d’una llarga experiència, i aquesta és la que val.
El sector, més o menys tocat a la línia de flotació, continuarà i es reinventarà —o s’adaptarà si pot— per la mateixa llei de vida, malgrat els canvis polítics, els diferents colors, pactes i votacions. Però demanem, i ens
hem de demanar, com fa un any, que avancem plegats
i fonamentem el futur pel bé del sector i de la seva economia com a motor cultural, econòmic i social. Només
així ens allunyarem de viciades estructures heretades
que ens esclavitzen i immobilitzen. I, a la vegada, ens
aproparem a nivells i modus operandi de polítiques i estructures d’altres països europeus. O no volem això?

“Si no ens representen
no ens podem sentir
responsables dels
resultats generals”

El president d’ARC, Jordi
Gratacòs, analitza en aquest
article editorial la importància del sector musical amb
relació a la societat i a les
institucions polítiques.
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Opinió

Ferran Mascarell
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Un país culte, nous temps
Agraeixo al Grup Enderrock i a ARC que un any més
em brindin la possibilitat d’escriure i aportar algunes reflexions a l’Anuari de la Música. Any rere any es
consolida com a eina de consulta imprescindible sobre aquest àmbit. Un món, tot sigui dit, subjecte com
mai a canvis extraordinaris. Les maneres de crear, de
produir i de consumir estan experimentant modificacions substancials. És imprescindible entendre-les per
afrontar-les i orientar les accions a favor dels músics,
de la música i dels ciutadans que han fet de la música
una peça insubstituïble en la construcció del seu propi relat de vida.
Com a conseller em correspon, doncs, agrair les dades
que ens ofereix aquest anuari. Són essencials per entendre on som. I vull fer notar el meu reconeixement
a totes les persones, entitats i associacions professionals que les aporten. Gràcies a la informació que socialitzeu, les administracions podem saber millor on
som i prendre decisions més afinades.
És evident que ara més que mai cal seguir aprofundint en la qualitat i criteri de les dades que fem servir.
La música es manifesta en formats nous, multiplicats.
La música és arreu, en viu, en espais oberts, en espais
tancats, i en formats digitals cada cop més diversos.
La varietat de l’oferta i de formats, de les maneres de
consumir-la, de les tipologies d’espectadors, de preus
i de tendències és extraordinària, i difícilment comparable amb cap altre sector.
És clar que només amb dades precises podrem desplegar polítiques públiques fines. S’han acabat els
temps d’actuar a la brava, sense prou matisos. Els recursos públics escassegen, i actuar amb eficàcia s’ha
fet encara més imprescindible. Des del Departament
de Cultura treballem per crear condicions que ajudin a generar més feina per als professionals: més

concerts, més públic per a la música del país. És ben
cert que la crisi ens cargola per tot arreu. I malauradament també és cert que el govern català està asfixiat econòmicament i sense prou sobirania per prendre
les decisions de fons que podrien fer canviar les coses. L’Estat espanyol ens asfixia i a més ens emmordassa. I ningú en queda al marge de les conseqüències, la música tampoc.
Impagaments de subvencions, dificultat d’implementar
noves formes de finançament del sector, un IVA cultural abusiu, descens del consum i incompliment sistemàtic de la propietat intel·lectual tenen un mateix punt
de partida i estan provocant una situació molt complicada per a molts professionals. Allà on hi havia deu
actuacions ara n’hi queden cinc. On n’hi havia cinc no
n’hi queda cap.
El sector musical, malgrat tot, tira endavant i tirarà endavant. El desig de crear música i de gaudir-ne
no s’aturarà ara. El sector actualitzarà maneres de
fer i inventarà una nova fisonomia. Però res l’aturarà. Alguns tòpics fins i tot es dissoldran. La música no

“Només amb dades
precises podrem
desplegar polítiques
públiques fines”

viu de la subvenció pública com sol dir més gent del
compte, gent que ignora la imponent aportació en sentit de vida, llocs de treball i riquesa econòmica que fa
la música a la societat catalana.
Com a conseller de Cultura defenso un país culte, un
país que cregui en la cultura i que es construeixi des
de la cultura. I la música en primer pla. Per aconseguir-ho necessitem una societat civil forta —la tenim—
i un Estat que sigui propi, que ajudi i no que ens posi
pals a les rodes. Un Estat propi no posaria l’IVA al 21%,
no miraria cap a una altra banda davant l’incompliment
sistemàtic de la Llei de la propietat intel·lectual, no seguiria sotmetent la música catalana al perjudici que
suposa la incapacitat de fer una llei de mecenatge.
Estem sense prou eines, però no sense voluntat.
Seguim i seguirem buscant solucions als problemes
de cada dia. Continuarem treballant a favor de la música. Els nostres recursos són limitats però ara per ara
encara més imprescindibles. A més de subvencions,
cal ajudes financeres —crèdits i de préstec, cal reintegrables, cal comunicació, cal actuacions i cal una
mica de perspectiva—. La crisi acabarà, i ara es tracta
de protegir les generacions actuals. No hi ha receptes
màgiques i ningú ens marcarà el camí. Som nosaltres,
professionals de la música i professionals de la política, els que tenim l’obligació de trobar el camí. Que
les melodies que ens acompanyen cada dia ens ajudin a trobar-lo.

“Treballem per crear
les conidicions per
generar més feina al
sector de la música”

Ferran Mascarell és conseller
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya des del 2010,
per encàrrec d’Artur Mas.
Ja ho havia estat el 2006
amb Pasqual Maragall.
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Opinió

Carles Duarte
President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Som des de la Cultura
Creat per la Llei 6/2008, de 13 de maig, i constituït inicialment el 13 de març de 2009, el Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA) vol donar resposta a una
aspiració àmpliament compartida dins el sector cultural
d’una institució independent que, amb un plantejament
transversal des del punt de vista de la representació de
les sensibilitats i dels àmbits professionals, vetlli per la
configuració i el reforçament del nostre sistema cultural amb una perspectiva ambiciosa i d’aplicació de criteris d’excel·lència, de rigor, de millora de la gestió, de
transparència... El CoNCA té força antecedents internacionals com l’Arts Council anglès, l’Australia Council
for the Arts, el Canada Council for the Arts-Conseil des
Arts du Canada..., tot i que és capdavanter pel seu àmbit
no estatal i dins el sud d’Europa.
Després d’una primera crisi de model, el Parlament
va aprovar la Llei 11/2011, que revisava el marc competencial i les funcions del CoNCA, que a hores d’ara
inclouen l’elaboració d’un Informe anual sobre l’estat
de la cultura, la concessió dels Premis Nacionals de
Cultura, la realització d’auditories culturals dels principals equipaments culturals... El 13 de juny de l’any
2012 el Parlament va nomenar sis nous membres dels
set actuals CoNCA, i el 25 de juliol el president de la
Generalitat signava a proposta del Plenari el meu nomenament com a president del CoNCA.
D’aquesta manera es completava el procés de renovació de l’organisme, que immediatament va posar fil a
l’agulla a l’exercici de les seves responsabilitats: a) amb
la concessió pendent dels Premis Nacionals de Cultura
del 2012, que van ser lliurats el dia 27 d’octubre en
un acte solemne al Palau de la Generalitat; b) iniciant
una reformulació, concretada en el Decret 148/2013,
de 2 d’abril, dels Premis Nacionals a fi de reforçar-ne
un perfil representatiu de tots els sectors i d’evitar-ne
una diversificació i una proliferació que afavoria un risc
d’irrellevància; c) emprenent l’elaboració de l’Informe

anual, presentat amb el títol Crisi. Incerteses. Sinergies,
davant el Parlament el dia 7 de març de 2013, que afirma la contribució decisiva de la cultura a la fortalesa de
l’economia del país, a la cohesió de la nostra societat i
a la seva capacitat crítica i d’innovació, i que reivindica la posició fonamental que la cultura ha d’ocupar en el
conjunt de les polítiques públiques, també en períodes
de dificultats pressupostàries; d) posant en marxa les
primeres tres proves pilot d’auditories culturals a l’Auditori de Barcelona, el MNAC i el Mercat de les Flors,
amb la voluntat de fer-ne un instrument útil per millorar el funcionament dels nostres equipaments culturals
i de potenciar-ne el prestigi i el reconeixement social;
e) denunciant amb insistència i fermesa l’increment de
l’IVA aplicat al consum cultural, assenyalant les conseqüències greus que provoca en sectors com el del teatre, el cinema, l’art... i defensant l’adopció d’un IVA únic
del 4% per a la cultura; f) plantejant-se la preparació
de nous informes sobre àmbits com el mecenatge, els
efectes del nou paradigma digital en el sector cultural, el
paper de la cultura popular i l’associacionisme cultural
en un context de crisi, el paper de la internacionalització
en el rellançament del teixit cultural del país...

“Cal replantejar rutines,
revisar planificacions
i inversions i potenciar
la cooperació”

La crisi econòmica està produint un impacte profund en
el conjunt de la nostra societat. Se succeeixen la pèrdua
de llocs de treball, les reduccions de prestacions socials, la limitació dels recursos destinats a promoure el
reequilibri intern del país, l’afebliment de les polítiques
adreçades a impulsar la recerca... Però no ens en sortirem des de la resignació o el pessimisme, sinó reprenent el dinamisme i retrobant la confiança en les nostres potencialitats. Un dels àmbits on l’escenari actual
està tenint unes conseqüències més dramàtiques és la
cultura, víctima d’importants retallades pressupostàries
quan ja no partia d’una situació satisfactòria, o de l’increment de l’IVA. Des d’algunes administracions s’ha
tractat la cultura com un luxe prescindible. Tot plegat
constitueix una greu amenaça a la viabilitat i a la continuïtat d’equipaments que constitueixen les portes que
ens permeten l’accés al llegat cultural que ens defineix,
i de conjunts artístics que són els nostres millors exponents de talent i de creativitat. Qui vulgui debilitar el
tremp i la personalitat del nostre país fàcilment tindrà la
temptació de fer-ho des de la cultura.
Certament s’han de replantejar i rectificar rutines, revisar planificacions i inversions. I es fa aconsellable
una política de cooperació per facilitar una millor gestió de tots els recursos disponibles i una priorització
clara per evitar la dispersió d’energies. Però el problema central és d’una altra naturalesa: ens afirmem, ens
expressem i ens projectem al món des de la cultura.
Assignar a la cultura una consideració marginal ens fa
més vulnerables.

“Assignar a la cultura
una consideració
marginal ens fa
més vulnerables”

El poeta i polític Carles
Duarte es va posar al capdavant del CoNCA el desembre
del 2011. Explica els eixos
bàsics d’actuació d’aquest
organisme que ha renovat.
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Opinió

Esteve León
Gestor cultural

Cultura i planificació
estratègica
En el cas de la cultura o, per ser més precisos, de la
política i la gestió cultural, les seves pròpies característiques de funcionament han estat un terreny adobat
a la recerca de fórmules de gestió àgils, participatives, flexibles. És per això que les dues darreres dècades han proliferat els organismes autònoms, instituts,
consorcis, ens públics diversos i fins i tot fundacions
que han assumit un protagonisme principal en la gestió dels afers culturals. A més, hi ha la necessitat de
relacionar-se de manera adequada amb les organitzacions professionals privades més enllà de les indústries culturals clàssiques. Amb dues finalitats principals:
obtenir uns millors resultats i fer-ho de la manera més
participada, amb el major consens possible.
En un principi, la planificació estratègica es fonamentava en la transposició al sector públic del sistema habitual de funcionament de les empreses que, a hores
d’ara, és prou conegut: a partir de les dades i les informacions —internes i externes— hom copsava les
potencialitats i les limitacions pròpies, i a partir d’aquí
elaborava uns objectius i unes accions per millorar el
que ja funcionava bé i corregir els dèficits; tot seguit
les executava, les avaluava i començava de nou el cicle de la planificació. Si bé en el cas de les empreses el
compte de resultats era una dada inapel·lable, definitiva (que, per cert, en molts casos poc tenia a veure amb
la planificació), en el cas de les organitzacions públiques, tot sovint les dades quantitatives són insuficients
per copsar l’èxit d’una acció. I aquest continua sent un
dèficit que arrosseguem.
L’actual situació de crisi estructural del sistema econòmic i el seu impacte sobre la configuració dels serveis
i les polítiques públiques en què estem completament
immersos i que, en el nostre cas, s’agreuja per la manca
dels instruments fiscals, financers i organitzatius d’un
Estat homologat és el marc global de referència en el
qual cal abordar qualsevol proposta de planificació estratègica, també en el sector cultural. D’altra banda, cal
tenir molt present que l’impacte de les tecnologies sobre la vida quotidiana no només modifica substancial-

ment els processos d’ideació, producció i distribució
dels béns culturals sinó que, en alguns casos, transforma completament el model de sectors sencers.
Si ja és un exercici prou complex intentar sintetitzar
amb precisió els elements clau per al desenvolupament
del conjunt del sector cultural, fer-ho amb la pressió de
les considerables dificultats del dia a dia ho és encara
més. I en aquest context cal evitar alguns paranys. La
necessitat de disposar de mesures urgents, de xoc, per
combatre algunes situacions extremadament greus no
pot suposar prendre decisions incongruents o divergents tant respecte al sistema cultural actual com a les
previsions i orientacions que pugui prescriure un pla
estratègic general de tot el sector cultural, com ara el
que proposa el Departament de Cultura.
Per tant, a Catalunya en aquest moment ens enfrontem a tres processos simultanis que cal no confondre.
Primer, abordar l’impacte de la crisi i dels canvis de
model de producció i consum cultural per tal de minimitzar els seus efectes negatius sobre els actius actuals de la cultura catalana; segon, dissenyar i acordar
(en el terreny de la política però també en el conjunt
de la societat) un model d’Estat cultural en el marc del
procés d’assumpció de les màximes responsabilitats
sobiranes, i tercer, disposar de la capacitat d’anàlisi,
elaboració i consens suficient per tal d’anticipar a mit-

“Cal organitzacions
professionals fortes
i representatives per
articular propostes”

jà termini quines són les millors opcions de tots i cadascun dels sectors de la cultura catalana.
Per això, cal que disposem de la millor informació
possible, de la màxima precisió i en temps real del
que realment està passant en tots els sectors de la
cultura. Ja hi anem avançant, però encara hem de
millorar els sistemes d’observació, captura i anàlisi.
Necessitem també organitzacions professionals i socials fortes i representatives capaces d’articular propostes ben reflexionades, i acordar-les amb les administracions assumint cadascú el paper que li pertoca.
Necessitem ser capaços també d’incorporar la prospectiva per tal d’imaginar en cada cas els millors escenaris possibles a mitjà i llarg termini (en molts altres àmbits, educatiu, sanitari, d’infraestructures, etc.
sovint es treballa fins a trenta anys vista a partir d’hipòtesis demogràfiques, tecnològiques, productives…).
Necessitem generar un projecte global que, en molts
casos, ha d’incorporar projectes concrets ja elaborats
o en procés, i que ha de ser un veritable full de ruta
compartit, amb capacitat d’adaptació. Necessitem, en
definitiva, un pas més: si de l’aplicació de la planificació estratègica hem passat a l’objectiu d’un pla estratègic de tot el sector cultural, hem de saber construir un sistema estratègic d’anàlisi, avaluació i gestió de la cultura.
Malgrat que, dissortadament, el sector cultural encara
no ocupa un paper central en el conjunt de les polítiques públiques, hi ha un consens general que la cultura és un dels factors que han definit, defineixen i definiran les millors opcions de Catalunya en el món global. Tenim un llarg camí per córrer. Molt a guanyar i
poc a perdre.

“Hem de construir
un sistema estratègic
d’anàlisi, avaluació i
gestió de la cultura”

Esteve León ha estat un estret col·laborador de l’actual
conseller Ferran Mascarell.
En aquest article traça una
proposta de planificació
estratègica cultural per al país.
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Opinió

Carles Puigdemont
Alcalde de Girona

La música com a factor
estratègic de ciutat
La música continua sent un valor en augment, i sobretot la música feta a casa nostra: l’èxit indiscutible
del Festival Strenes és un dels últims exemples gironins que així ho posen de manifest. La gent vol escoltar música en català i sobretot vol veure els seus artistes en viu i en formats reduïts per tenir-hi un contacte més directe.
La societat està patint canvis considerables i això no
és una excepció en el món de la cultura en general, i
en el musical en particular, que ha passat de la crisi del format a la crisi del mateix producte: la gent vol
propostes trencadores i innovadores, tant pel que fa
a escoltar la música com a l’experiència vital de gaudir-ne en directe.
A Girona vàrem recollir aquest guant i hem treballat
intensament per reinventar-nos, per oferir productes
nous per a un públic fins ara desconegut a la ciutat,
més obert, menys encasellat en certes franges d’edat,
amb projectes exclusius que els espectadors valoren
i saben que no trobaran enlloc més. I és precisament
en aquest fet, que s’ha demostrat reeixit, on rau també una aposta per fer de la música un factor estratègic de ciutat per sortir el més ràpid possible de la crisi.
Tots aquests nous esdeveniments neixen amb propòsit de referència, fent propostes ambicioses però també conscients de la realitat actual de la cultura al país
i realista amb Girona, que ha demostrat ser una ciutat molt preparada per acollir esdeveniments culturals
amb vocació nacional. En tenim exemples propers,
com la realització del Festival Strenes o la celebració
per primera vegada a la història fora de Barcelona dels
Premis Enderrock en la seva XV edició. Tot això no
fa més que reforçar l’objectiu que ens vàrem marcar,
que no és altre que convertir Girona en la milla d’or
cultural de Catalunya, amb una aposta decidida per un
model cultural de la ciutat que relaciona música, patri-

moni, gastronomia i turisme que, a la fi, acaba revertint en benefici de tota la ciutat i de la seva economia.
La música és, doncs, un món en plena reestructuració que ens serveix com a motor dinamitzador i cohesionador i, alhora, com a atractiu turístic i com a revulsiu econòmic. És per això que hem llançat la marca ‘Girona, ciutat de festivals’, perquè volem esdevenir
capital de la música catalana en el seu sentit més ampli: oferir des de les estrenes de tot el panorama musical català fins a la música clàssica més rellevant en
l’àmbit internacional. Un ampli ventall de propostes
adreçat a un espectador, a un ciutadà, divers i heterogeni amb l’objectiu últim de situar la nostra ciutat en el
mapa nacional i internacional.

“Hem llançat la marca
‘Girona, ciutat de
festivals’ perquè volem
ser capital musical”
“La música és un motor
dinamitzador com
a atractiu turístic
i revulsiu econòmic”
La creació del Festival
Strenes és un dels projectes
recents a la ciutat de Girona
que entronca amb el plantejament de suport a la música
que es fa des de l’Ajuntament.
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Entrevista

Jaume Ciurana
tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona
I PRESIDENT DE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB)

“Els festivals
fan una gran
aportació
a la ciutat”
Des de l’Ajuntament de Barcelona es promociona la
marca ‘ciutat de festivals’. Quina és la importància
dels festivals musicals en el teixit cultural?
Barcelona s’ha acabat consolidant com una ciutat de
festivals de música que difonen la feina dels artistes i
atreuen públic de fora. Així que l’aportació econòmica que fan és molt important i, per tant, des de l’Ajuntament considerem que cal protegir-los i ajudar-los.
Actualment a la ciutat s’hi programen festivals de tota
mena, en total en tenim 101 de documentats, entre els
quals destaquen els d’àmbit musical.
Quin impacte té sobre la ciutat?
No hi ha cap estudi sobre l’impacte conjunt d’aquests
festivals, però a partir dels informes elaborats per algunes de les principals convocatòries, sabem que globalment és d’algunes desenes de milions d’euros.
Però els festivals no interessen només des del punt
de vista econòmic...
No, de fet són grans aparadors que no només serveixen als programadors per atreure talent a la ciutat,
sinó que també han de ser capaços de posar al mercat internacional els artistes locals. La gent que ve de
fora pot veure que hi ha talent musical local perfectament exportable.
Quina presència hi té la música catalana?
La música catalana és protagonista en diversos festivals com el BarnaSants o el Cruïlla BCN. Hem de promoure que la música en català i els creadors catalans tinguin presència als escenaris de la ciutat, però
si féssim un festival de música indie o electrònica a
Suècia o a Alemanya, segur que ens podríem fer la mateixa pregunta respecte a la presència de música en
la llengua del país amb relació al domini anglosaxó.

Penso que no s’hauria de funcionar a partir de les
quotes, sinó que actualment la música en català és imprescindible per als programadors si volen captar públic, perquè té talent i seguidors.
El Ministeri de Cultura ha retirat el suport econòmic
que destinava a alguns grans equipaments culturals
de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat
una partida extraordinària per cobrir aquest buit. En
què consisteix aquest ajut?
L’Ajuntament s’ha compromès a fer una aportació extra d’uns cinc milions d’euros anuals perquè els equipaments que ja no reben l’aportació del Ministeri puguin

“Hi ha un sotabosc
espès de sales
imprescindible en
l’ecosistema musical”

mantenir el mateix nivell de despesa pressupostària
que el 2012. Aquest suport és estructural i el repetirem en els propers tres anys. Bona part de la intervenció de l’ICUB passa per la inversió de recursos als grans
equipaments de ciutat, però aquests diners s’inverteixen principalment en el manteniment de les grans infraestructures. Amb tot, voldria puntualitzar que la inversió d’aquests pressupostos es destina a manteniment
dels equipaments, però sobretot a programació musical,
i això és clarament un incentiu per a la indústria.
Els grans equipaments de la ciutat que tenen el suport de l’administració programen sobretot música
clàssica i culta. Per quin motiu no inclouen també
una graella de música moderna?
La frontera entre disciplines i gèneres cada vegada és
més difícil de definir. Si ens referim a L’Auditori de
Barcelona i al Palau de la Música, aquests espais programen regularment tot tipus de música, són seu d’alguns dels grans festivals de la ciutat i acullen cicles de
concerts de tots els gèneres. El Gran Teatre del Liceu
és potser l’únic que per qüestions de producció i programació té més reduïda la presència d’altres gèneres
que no siguin l’òpera, però no crec que sigui el cas de
la resta. I a banda dels equipaments públics, Barcelona
disposa d’una bona xarxa de sales de concerts que
programen amb assiduïtat tant artistes de casa nostra
com alguns dels grans noms de l’escena musical internacional de pràcticament tots els gèneres.
El sector proposa que per incentivar la indústria es
faciliti als promotors la rebaixa o exempció de pagaments a empreses municipals i a serveis municipals relacionats amb l’ocupació de l’espai públic.
Creu possible aquesta mesura?
L’Institut de Cultura de Barcelona dóna suport a la indústria de moltes maneres i una és, efectivament, la
rebaixa en els pagaments de taxes a l’espai públic per
a esdeveniments culturals.
El canvi de normativa que ha permès programar música en directe als locals que han demanat la llicència, com ha beneficiat la música a la ciutat?
El canvi legal s’ha fet, i ara és decisió de cada local si
vol programar música en directe. Qualsevol situació
és millorable, però actualment podem celebrar que a
Barcelona hi hagi un circuit de sales interessant, vital
i dinàmic. Si podem parlar d’èxit dels festivals és perquè hi ha un sotabosc espès de sales de música, un
element imprescindible en l’ecosistema cultural de la
ciutat. LAIA ALTARRIBA
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Entrevista

Jordi Sellas
Director General de Creació i Empreses Culturals del departament de cultura la generalitat de Catalunya

“el nostre objectiu
és garantir a tothom
l’accés a la cultura”
Et vas incorporar al càrrec el gener del 2013. Quina
lectura crítica fas del que s’havia fet fins aleshores?
Segurament és la mateixa lectura crítica que pot fer
qualsevol director general de qualsevol departament,
ja que quan vius èpoques amb dificultats econòmiques
si mires enrere veus oportunitats perdudes. Però possiblement són oportunitats que les veus ara amb la
perspectiva del temps, però que eren difícils de detectar en el moment en què es van prendre les decisions.
El que hem de fer ara és intentar ser més eficients i rigorosos a l’hora de gestionar els recursos i més clars
en el moment de retre comptes, i explicar molt bé totes
les decisions que prenem. Així que hem de prioritzar
el que realment és essencial i important.
Quins criteris marcaran aquestes prioritats?
Es treballarà a partir de dos objectius que defineixen
les línies bàsiques de tota la nostra política actual: generar ocupació i públic. És a dir, treballar perquè hi hagi
feina per als professionals de la cultura i continuar garantint l’accés del públic de tot Catalunya a aquesta.
Heu fet una profunda reorganització de la direcció
general que encapçales. Amb quina filosofia?
Hem organitzat espais de responsabilitat que havien
estat més o menys separats dins el Departament de
Cultura, amb la voluntat de ser més eficients. És a dir,
hi ha àrees que abans estaven separades i les hem
unit perquè funcionin millor amb la lògica del que en
diem la cadena de valor de la cultura, que va des del
creador fins als espectadors que acaben gaudint de la
producció cultural. I per fer-ho hem creat cinc grans
àrees dins la Direcció General de Creació i Empreses
Culturals: Àrea de Creació, Àrea d’Equipaments i
Xarxes de Difusió Cultural, Àrea d’Empresa, Àrea de
Mercats i Àrea de Públics.

Ara disposeu de menys recursos econòmics que
abans. I en un sector tan sensible com ho és el de la
cultura en general i de la música en particular, com
treballeu amb un pressupost reduït?
Hem de ser molt creatius, i per fer-ho disposem de quatre grans formes de donar suport a la cultura, i estem
començant a desplegar-ne una de cinquena. La primera
són els ajuts que hi ha hagut sempre, que es mantenen
i es mantindran, perquè l’activitat cultural del país en
gran part en depèn. Hi ha molts teatres i auditoris que
mai seran rendibles econòmicament, però hi ha d’haver
activitat perquè tothom tingui accés a la cultura.
I quines són les altres eines destinades a activar
l’economia cultural?
La segona és la dels ajuts reintegrables, una fórmula híbrida on l’administració coparticipa del risc.
Funciona així: si guanyes diners com a companyia o
promotor professional, has de tornar l’ajut a l’administració, però si en perds, l’administració assumeix una
part de les pèrdues. La tercera eina és la creació d’una
línia de crèdit oberta de manera permanent i destinada només a empreses culturals. I la quarta són els fons
d’inversió per a alguns àmbits culturals on podria ser
rendible invertir-hi.
I, finalment, la cinquena que ara esteu desplegant...
La cinquena és el patrocini. Estem treballant en la creació de la Fundació Catalunya Cultura, que ha de permetre captar capital privat que es vulgui destinar a
l’àmbit de la cultura i que pugui obtenir beneficis fiscals. Aquesta diversitat d’eines que posem a l’abast
del sector ens permet destriar molt millor dins cada
àmbit quin tipus d’ajuda necessita cada agent cultural.
En el marc dels ajuts reintegrables, el Departament
de Cultura ofereix una línia per a la col·laboració en-

“La nostra política
cultural actual es basa
a generar ocupació
i generar públic”
“Apostem per la cadena
de valor de la cultura,
des dels creadors
fins als espectadors”
“Crearem la Fundació
Catalunya Cultura per
captar capital privat per
a projectes culturals”
tre empreses privades d’arts escèniques i de música i els ajuntaments. Com és que aquests ajuts beneficien més la programació teatral que la musical?
Dins les reintegrables hi ha sis línies diferents. Hi ha
alguns sectors professionals, com passa en el cas de
les arts escèniques, que han estat molt actius en l’ús
de les reintegrables, i això ens ha permès anar perfeccionant aquesta eina, que està molt ben adaptada
a les seves necessitats. Amb la música el repte és fer
el mateix: la nostra voluntat és que les reintegrables
s’adaptin a les necessitats reals que tenen els promotors, els mànagers, els representants, els agents, els
equipaments, els grups, etc.

I com creus que s’haurien d’adaptar?
La música és un sector molt gran i alhora molt eclèctic. Així com en les arts escèniques hi ha unes lògiques que pràcticament es reprodueixen a tot arreu, en
la música hi ha plantejaments molt diferents, i no tenen
res a veure les orquestres simfòniques amb un promotor de folk, ni aquest amb un programador de música
electrònica. Així que, més que treballar en un sol pla
per a tota la música, haurem d’anar fent línies de reintegrables ben adaptades per a cada àmbit musical.
L’exemple més clar és la línia de reintegrables d’aquest
any destinat a les orquestres simfòniques, on hi havia
interès a ajudar aquests conjunts a fer més gires per
tot el territori.
Als promotors musicals els preocupa que quan l’Administració dóna suport als equipaments, la major part dels recursos es destina a la infraestructura, i a l’hora de programar queden pocs diners. De
fet, la quantitat d’ajudes públiques que reben els tres
equipaments musicals més importants (L’Auditori
de Barcelona, el Liceu i el Palau de la Música) sumen pràcticament la mateixa xifra que el pressupost
que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
destina a tota la indústria musical.
És cert, per això nosaltres sempre diem que els diners
s’han de fer servir per programar. Segurament el que
ens cal és afinar molt millor i que tots els recursos que
es destinen als grans equipaments arribin de manera
genèrica i transversal a tot el sector, i aquest és un dels
reptes importants que tenim.
Molt sovint a un promotor privat li és més barat anar a
un equipament privat que a un de públic...
Això forma part del mateix. És a dir, hem d’organitzar-nos bé perquè el funcionament que tinguem sigui

“Haurem d’implantar
diverses línies d’ajuts
pensades i adaptades
a cada àmbit musical”
“Els diners dels grans
equipaments han d’anar
de manera transversal i
genèrica a tot el sector”
“Serem pioners en les
aplicacions digitals
per a consums culturals
en continguts mòbils”
eficient. Hi ha molts equipaments públics que ja tenen
una programació feta per a tot l’any i és difícil encabir-hi
res més, però es tracta de mirar quins equipaments poden acollir programació externa. Però amb qui ho hem
de fer? Amb artistes emergents o consolidats? Amb
empreses grans o petites? S’haurà de delimitar molt bé.
Com implantareu el model digital en la cultura?
No hi ha un model de negoci clar que pugui substituir
el mercat físic. Els grups han optat per utilizar la Xarxa
com un canal privilegiat de promoció, i sí que alguns hi
fan negoci, però mai iTunes o qualsevol altra plataforma acabarà tenint ni una mínima part dels beneficis que
podia tenir qualsevol artista català als noranta venent la
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seva música. A la Xarxa hi ha uns canals de promoció
molt ben definits, i és molt difícil que una administració
pugui crear un nou canal de promoció i reeixir. En l’àmbit de la música, i en el món audiovisual, cal establir
vincles i aliances amb els grans agents digitals que tenen Catalunya i Barcelona com un focus de treball. Les
primeres noves proves de consum cultural vinculades
a la GSMA es faran a Catalunya, serem pioners a experimentar-ho per exemple amb l’operatiu M-content
sobre continguts mòbils. No tornarem mai a una indústria discogràfica amb tant de volum, però també és
cert que mai havíem tingut tanta oferta musical.
Heu anunciat que convertireu el Centre d’Arts Santa
Mònica en un espai de suport a la creativitat. En què
consistirà i com ajudarà el sector de la música?
Estem dissenyant un nou centre cultural a les Rambles
de Barcelona que contindrà un espai d’exhibició per
mostrar les obres dels creadors catalans emergents.
Serà un focus important per a les arts visuals, però
també estarà obert a les altres disciplines artístiques, i
també volem que sigui punt de trobada perquè els creadors es trobin per formar-se, per connectar-se entre
ells i per assessorar-se. El Centre d’Arts Santa Mònica
ja tenia un pressupost del voltant de dos milions d’euros, i amb el nou projecte no variarà aquesta xifra, o en
tot cas ho farà d’acord amb les dinàmiques del pressupost global del Departament de Cultura.
Pel que fa a les fires i mercats professionals, quines
directrius penseu tirar endavant per tal d’optimitzar
els recursos destinats i perquè adoptin un valor real
de negoci per a la indústria?
El que volem és que els mercats es focalitzin molt més en
la seva vocació de mercats. Continuaran fent la feina creativa, però forçarem una mica més l’accent en el resultat
que obtenim després de cada trobada: quants professionals hi han assistit, quin volum de negoci s’acaba generant després o quants dels nostres grups comencen a fer
concerts per Catalunya i pel món després d’haver anat a
un mercat. I en l’àmbit internacional, el Departament de
Cultura sempre ha col·laborat amb ajuts perquè artistes
i promotors siguin presents en fires i esdeveniments internacionals, i ara fem una aposta una mica més gran en
mercats especialment rellevants.
La Unió Europea disposa de molts recursos. Com els
pot aprofitar el sector de la música del país?
Hem creat l’Accelerador de Projectes Europeus, que
es fixa en el programa Europa Creativa (que és el nou
programa cultural d’Europa i que tot apunta que tindrà
una dotació econòmica important d’entre un i dos milions d’euros) i també en la resta de programes europeus
d’ajut a la cultura. Per desconeixement i per tota la burocràcia que comporten, per a molts professionals encara és difícil accedir a aquests programes. Amb l’Accelerador de Projectes des del maig del 2013 ajudem
projectes catalans a triar, entre tot el bosc d’ajuts europeus, quins poden ser els més adequats; els ajudem en
el procés burocràtic i també a buscar socis en altres països, si els cal, i finalment ajudem a elaborar la presentació i l’explicació dels projectes a les institucions europees. LAIA ALTARRIBA
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En peu de
guerra contra
l’IVA cultural
Els pitjors auguris s’han complert. La pujada de l’IVA del 8%
al 21% a la música en directe ha estat l’estocada que ha
ensorrat la facturació de la majoria d’empreses catalanes, i
tampoc ha contribuït a augmentar la recaptació com pretenia
l’Estat. La indústria musical, que ja havia de fer equilibris per
quadrar els números i continuar endavant a causa de la crisi
conjuntural i de sector —després de quatre temporades de
descens de concerts i espectadors—, ha hagut d’assumir el
cost i lluitar per sobreviure davant un futur incert que l’aboca
a l’abisme. A Catalunya, les promotores preveuen que si no
es posa remei a l’abusiu IVA cultural hi haurà unes pèrdues
de 12 milions d’euros al llarg del 2013, i calculen que la
sagnia suposarà una caiguda del 17% en la comptabilitat.
Tampoc hi ajuda la frenada d’inversions, la manca de finançament o que hagin caigut les aportacions de les institucions
públiques a la música, en un context generalitzat de retallades.
Per contra, la indústria discogràfica, que no s’ha vist tan
perjudicada per l’ascens de l’IVA —perquè ja partia d’un
impost elevat del 18%—, ha pogut mantenir el tipus perquè
el mercat digital cada vegada dóna més rendiment i ha pogut
compensar en bona mesura la davallada continuada d’una
quarta part de les vendes físiques.
El crit unànime del sector que demana una rebaixa de l’IVA
es fixa en els països de l’entorn, on no supera el 15%. I tot
plegat va acompanyat d’un neguit generalitzat que aquestes
imposicions afectin la competitivitat del sector i el posicionament del nostre país com a pol d’atracció de festivals i
de les principals gires artístiques internacionals.
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L’IVA cultural
és una sagnia
per al sector

AFECTACIÓ DE L’INCREMENT DE L’IVA 			
en LA indúsTria DEL DIRECTE A CATALUNYA
Evolució de la facturació 2012-13
FACTURACIÓ DEL SECTOR de SETEMBRE A DESEMBRE 2012

L’IVA dels espectacles al 21% ha posat les coses encara més difícils a promotors
i programadors. L’impacte negatiu en la facturació de la indústria del directe ha
suposat un 5,5% de caiguda durant els quatre primers mesos d’aplicació del nou
tipus impositiu el 2012, amb una previsió que el 2013 arribi a un 17% de davallada.
L’anunci del Ministeri d’Hisenda espanyol va arribar el
juliol del 2012, quan totes les empreses musicals estaven fent equilibris i ajustant pressupostos per tal de
tirar endavant, i encara ha ennegrit més l’horitzó per
poder sortir de la crisi. I és que l’augment de l’IVA del
8 al 21 % que han de pagar els espectacles —i per tant
també els concerts— a l’Estat espanyol des de l’1 de
setembre del 2012 ha contribuït definitivament a una
pèrdua radical en la facturació del sector i ha posat les
coses encara més difícils a la indústria del directe, que
ja tenia totes les alarmes enceses.
La indústria del directe ha calculat que l’impacte negatiu en els ingressos els primers quatre mesos d’aplicació (setembre-desembre 2012) va suposar una davallada del 5,5% de la facturació respecte al mateix període l’any anterior, uns 3,8 milions d’euros menys,
segons dades recollides per l’Associació Professional
de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
(ARC) i l’Asociación de Promotores Musicales de
España (APM). L’ampliació de l’estudi el març del 2013
ha mantingut la tendència a la baixa i ha reflectit la caiguda d’un 7,3% de la facturació, amb unes pèrdues de
5,2 milions d’euros a causa sobretot de l’IVA i de la frenada general del consum, per bé que els mesos d’hivern haurien de ser els més fluixos per al sector del
directe. Per aquest motiu, la previsió del sector català és que, si no es modifica aquesta mesura impositiva, al cap del 2013 la caiguda pot arribar fins al 17% de
la facturació, i provocar unes pèrdues de 12 milions.
Per tal que l’impost no recaigués en el preu de les entrades i comportés una davallada encara major de públic
—d’un 27% en el conjunt del 2012, tal com es recull a
l’apartat de la indústria del directe de l’Anuari—, molts
promotors i programadors han assumit ells mateixos

-12.000.000 €

és la Pèrdua de FACTURACIÓ anual prevista a causa de l’iva

L’augment de l’IVA cultural ha provocat als representants, promotors i mànagers
catalans una caiguda de facturació de més 5 milions d’euros durant els set primers
mesos d’aplicació (setembre 2012 - març 2013). Aquesta xifra es podria més que
duplicar al llarg d’un any si es compleix la previsió de davallada fins al 17%.

-3.835.000 €
-5,5%
-5.250.000 €
-7,6%
facturació del sector de SETEMBRE 2012 a març 2013

Previsió de pèrdua de facturació el 2013

l’augment de 13 punts de l’IVA, i això ha comportat un
marge menor d’ingressos per cada espectacle.
L’augment de l’IVA per als concerts no ha estat l’únic
responsable dels problemes del sector, però els ha
agreujat, així que té bona part de responsabilitat en algunes de les altres dades negatives que expliquen els
socis d’ARC que ha deixat el 2012 a Catalunya: la destrucció de 35 llocs de treball directes (-16,5%) ha afeblit
encara més la indústria cultural, de manera que els acomiadaments han tingut un cost global de 630.000 euros
i han provocat un descens de 126.000 euros de l’IRPF i
192.000 euros a la Seguretat Social. En definitiva, una
mesura que, a més de ser nefasta per al sector, tampoc
ha suposat més ingressos a les arques de l’Estat, que
ha deixat d’ingressar gairebé un milió d’euros.
En l’àmbit estatal, les xifres de l’APM mostren que l’impacte encara ha estat pitjor que a les empreses amb seu
catalana. Així, l’anàlisi detalla que en el quatrimestre
d’aplicació de la taxa al 2012 la caiguda va ser de 25 milions d’euros, és a dir, d’un 28,9% de la facturació respec-

te a l’any anterior. El segon trimestre (gener-març 2013)
la caiguda ha estat de 9,2 milions d’euros (-24,3%). Així,
en els primers set mesos del nou IVA el descens ha estat del 27,5% de la facturació, amb una pèrdua de 34,3
milions d’euros, i la previsió és que el 2013 es tanqui
amb una xifra d’entre el 31 i el 40% de davallada. A més,
l’APM indica que el 25% d’empreses han destruït llocs
de treball o han desaparegut. Una altra de les preocupacions és la dificultat per atraure grups i intèrprets internacionals, ja que el marge de benefici també se’ls redueix, i hi ha altres països on obtenen més beneficis.
Les discogràfiques resisteixen
Des del sector de les discogràfiques s’ho miren amb
menys preocupació, ja que els seus productes també
han patit l’augment d’IVA fins al 21%, però per a ells la
pujada només ha estat de tres punts, perquè fins aleshores ja estaven pagant una taxa de ‘luxe’ del 18%. Així
que no els agrada aquest augment, però en els seus
comptes té un impacte molt menor. JORDI NOVELL

-17%
Recaptació fiscal 2012

Destrucció de llocs de treball directes
Nombre d’empreses desaparegudes

35
13%

Cost de l’acomiadament de 35 professionals
Descens recaptació en IRPF derivada de la
destrucció de llocs de treball
Descens recaptació de la Seguretat Social

-630.000 €

Total

-948.652 €

-126.000 €
-192.652 €

FONT: ARC i APM
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increment de l’IVA a la indústria
DEL directe a l’Estat espanyol

Institucions culturals

Institucions culturals

Indústria del directe

Teresa Enrich

Jaume Ciurana

Jordi Gratacòs

directora de l’Institut Català
d’Empreses Culturals (ICEC)

president de l’institut de
cultura de barcelona (ICUB)

president de l’associació de representants, promotors i mànagers (ARC)

facturaciÓ del sector de setembre 2012 a març 2013

L’increment aplicat al nou IVA cultural afecta el consum cultural dels
ciutadans. Això té una repercussió
directa a les empreses, malgrat el
dinamisme dels professionals culturals a l’hora de buscar noves fórmules per tirar endavant i aconseguir a la vegada atreure més públic. Per això
el Departament de
Cultura català ha exigit
al govern espanyol que
el redueixi.

L’augment de l’IVA per a espectacles és un desastre per diversos
motius: per al consumidor que vol
assistir a un espectacle, perquè li
incrementa preu; per al programador, que moltes vegades assumeix
ell l’increment, i per la pèrdua de
competitivitat a l’hora de
portar artistes de fora.
Així que és una mesura que ha fet molt de
mal a la música a la
ciutat de Barcelona.

L’augment de l’IVA ha provocat una
reducció d’ingressos per a tota la
indústria que treballa en la música en directe, i ha comportat una
pèrdua d’espectadors i també de
llocs de treball. Però tot plegat no
ha servit perquè el govern espanyol recaptés més diners, sinó que hi ha hagut un descens dels ingressos globals de la
recaptació fiscal i de
la Seguretat Social.

Facturació neta del sector
Pèrdua de les empreses del sector
Pèrdua generació de drets d’autor
Nombre d’empreses desaparegudes
o que han reduït el nombre de treballadors
Destrucció de llocs de treball directes

Indústria discogràfica

Indústria del directe

Indústria del directe

Fèlix Buget

Alberto Guijarro

Jordi Planagumà

president de l’associació de productors i editors fonogràfics (apecat)

director del festival
Primavera Sound de barcelona

director de la sala la Mirona
de salt (el gironès)

Els productes discogràfics i videogràfics sempre han tingut un IVA
elevat, i això mai ens ha ajudat.
Ja fa temps que lluitem a Madrid
i Brussel·les per intentar modificar aquest estatus i per aconseguir un IVA reduït per a productes culturals com els de
la indústria discogràfica. Per al nostre àmbit editorial tampoc no
és una bona notícia el
nou increment de l’IVA.

La pujada de l’IVA ha fet més mal
que la mateixa crisi. La situació actual ens està col·locant en una posició dolenta en relació a la competitivitat del sector amb la resta
d’Europa. Davant el nostre 21%, és
gairebé impossible competir amb
el 10-12% de la resta. Tenim la sort d’haver creat una marca potent, però des de
les nostres institucions ens estan fent mal.

La pujada de l’IVA cultural al 21%
és un gran hàndicap per a les sales de concerts, que estan doblement penalitzades tant per la banda de les entrades com per la recaptació de barres. És una decisió
molt equivocada, ja que no s’aconseguirà recaptar més
IVA, sinó menys, i alhora es posa en perill un
sector que dóna molts
llocs de treball i que
és un actiu cultural.

Indústria del directe

Indústria del directe

Autors i editors

Martín Pérez

Carolina Rodríguez

Joan Albert Amargós

director de la promotora
musical Concert Studio

directora del festival
Low Cost del país valencià

conseller de la JUNTA Directiva
de la SGAE a Catalunya

A les dificultats que ja teníem,
se’ns hi ha afegit l’increment de
l’IVA per a la música en directe.
Aquest any l’hem assumit nosaltres, però
és una situació que
no podrem prolongar indefinidament.

Coses com el 21% de l’IVA no fan
més que limitar les possibilitats de
creixement, d’inversió i d’impacte d’esdeveniments
com els grans festivals, que tenen una repercussió positiva a
la ciutat que els acull.

L’augment de l’IVA fins al 21% ha
estat un autèntic fracàs. D’una
banda l’Estat recupera uns diners, però de l’altra
no se’n generen. Així
que ha estat una decisió amb conseqüències totalment nocives.

90.300.136 €
-27,5%					
-3.427.630 €
25%					
500 					
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-27,5%
de pèrdua de facturació

La davallada de la indústria estatal
del directe ha passat de 124 a 90 milions d’euros en el període d’aplicació del nou IVA cultural.

Impacte recaptació fiscal a la hisenda espanyola
Augment recaptació d’IVA per venda d’entrades		
Descens recaptació IRPF derivada dels drets d’autor
Cost acomiadament de 500 professionals
Descens recaptació en IRPF derivada de la destrucció
de llocs de treball
Descens recaptació de la Seguretat Social
Descens recaptació sobre Impost de Societats

8.996.914 €
-719.802 €				
-5.061.000 €					

Total recaptació fiscal

-2.762.827 €

-1.012.200 €
-2.653.089 €					
-2.313.650 €					

FONT: APM

Institucions musicals

Gerard
Quintana
Músic i president constitutiu de
l’Acadèmia Catalana de la Música

Un sector
amb cap i peus
El sector de la música ha estat durant molt temps
un cos desmembrat en caiguda lliure. Un altre any
som aquí mirant enrere i pensant que ja hem tocat
fons. Però quan ens girem per seguir endavant només se’ns planteja un nou fons encara més profund.
Les solucions per seguir remant són cada cop més
exigents, i les condicions més adverses. Les retallades i la precarietat del consum se sumen a un sector en crisi permanent i amb una necessitat clara de
renovació evident en les estructures i estratègies.
Només podem afrontar situacions com la del ‘càstig’
de la pujada de 13 punts en l’IVA cultural des d’un
front comú, perquè una mesura que no ha aconseguit els objectius d’augmentar la recaptació d’impostos sinó reduir-la i que ha ofegat el sector no-

més es pot entendre com una agressió cap a la gent
i cap a les empreses que hi treballen.
Des de l’Acadèmia Catalana de la Música estem treballant conjuntament músics i indústria per aconseguir el màxim consens entorn a uns objectius comuns
que persegueixen la dignificació de la professió, la
difusió de la música i la seva internacionalització, per
poder presentar aquestes conclusions en assemblea
aquest mateix any i poder engegar el camí i plantejar
un procés en el qual la Junta Constituent actual deixi
pas a una junta elegida per una futura assemblea.
La supervivència del sector només es pot entendre des
de la unitat i l’acció, des de l’excel·lència i la creativitat. El nostre sector és complex, intervenim a més en
moltes altres disciplines artístiques (teatre, cinema,
dansa, circ...) i tenim una funció social destacada. Tot
i això no som sinó només en funció de la necessitat
dels altres. Les nostres queixes no són ben rebudes
ni enteses per l’opinió pública. Només amb solucions
creatives podem aconseguir articular un cos complet
i coordinat, que tingui un projecte que la gent i els
seus interlocutors socials i institucionals puguin comprendre i
acceptar. És una feina que ningú
pot fer per nosaltres… Per tots
nosaltres, també pels que ens
escolten amb el cap i ens ballen
amb els peus.

Sales de concerts

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

Pèrdua de
competitivitat
i d’ingressos
A les sales l’augment de l’IVA cultural del 8 al 21 %
ens afecta de manera negativa i per partida triple.
En primer lloc, com a programadors ens resta competitivitat davant altres països, de manera que hi ha
bandes estrangeres que eviten venir a actuar a l’Estat espanyol perquè les ofertes que els fem queden
molt per sota d’altres països de la Unió Europea que
tenen un IVA cultural de deu a quinze punts per sota
del nostre.
En segon lloc, ens afecta perquè el risc de pèrdues
a l’hora de fer concerts augmenta, ja que en la majoria dels casos hem d’assumir els tretze punts de
pujada de l’IVA; de manera que si repercutíssim l’increment sobre el preu de les entrades, el públic no
vindria. Per tant, no podem assumir tants riscos i
acabem programant menys bolos. Així, segons dades de la SGAE, el nombre de concerts durant els
mesos de gener i febrer de l’any 2013 ha caigut un
11,36% en comparació amb l’any passat.
I per últim, també afecta les consumicions a les barres, cosa que és una clara discriminació davant altres negocis hotelers, cinemes
i teatres, que mantenen l’IVA
reduït. O disminuïm el marge de les copes o apugem els
preus, cosa que deriva directament en una baixada de consum i d’ingressos.

28

Anuari 2013 de la Música

Anuari 2013 de la Música

IVA cultural

Concerts i teatres
perden un terç
dels espectadors
Prop de cinc milions d’espectadors van deixar d’anar a concerts durant el darrer
quadrimestre del 2012, coincidint amb l’aplicació del nou IVA a l’Estat espanyol.
Tot plegat ha impactat en els balanços econòmics amb una caiguda de més d’una
quarta part de la recaptació neta per part de les empreses culturals.
Tant el teatre, la dansa i el circ com els concerts han
vist fugir gairebé un terç dels seus espectadors en
el conjunt de l’Estat espanyol el primer quadrimestre d’aplicació de l’IVA al 21%. Segons les dades recollides per la Federación Estatal de Asociaciones de
Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) i la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE), la davallada de públic en la música en directe va passar de 15,5 milions
d’espectadors de setembre a desembre del 2011 a 10,6
milions d’espectadors els mateixos mesos del 2012.
Això significa una caiguda de 4,9 milions d’espectadors, un 31,6% menys. En l’àmbit concret de les arts
escèniques la pèrdua de públic en el mateix període va
ser d’un 31,4%, ja que es va passar de 5,72 a 3,92 milions d’espectadors, 1,8 milions menys.
La dràstica pèrdua de públic també ha causat estralls
en els comptes de les empreses del sector. Així, en el
cas de la música en directe, s’ha passat de 100 milions
d’euros de recaptació bruta (sense aplicar l’IVA) de setembre a desembre del 2011 a 82 milions el mateix període del 2012: una caiguda del 18,7%. En el cas de la recaptació neta (un cop ja aplicat l’IVA del 21%), ha baixat
de 93 a 67 milions d’euros: un 27,4% menys. Pel que fa
a les arts escèniques, la retallada en els ingressos ha
estat encara més elevada: s’ha passat de 109 a 82 milions de recaptació bruta (caiguda del 24,9%) i de 100
a 67 milions de recaptació neta (33%).
26,4% menys públic a teatres catalans
La pèrdua d’espectadors als teatres ha estat general
a tot l’Estat espanyol, però les grans ciutats han resistit millor que la resta. A Catalunya —principalment
a Barcelona, que és on es concentren els grans tea-

-5.000.000
d’espectadors musicals menys amb l’iva cultural

El sector cultural considera que l’augment de l’IVA ha contribuït a la davallada
en cinc milions d’espectadors a concerts celebrats a l’Estat espanyol durant
el període setembre-desembre del 2012. En conseqüència, la recaptació neta
ha davallat un 27,4%, amb una pèrdua de 26 milions.

tres— ha caigut el nombre espectadors el darrer quadrimestre del 2012 en un 26,4%. A Madrid la caiguda ha estat del 20,1%, i a la resta de l’Estat espanyol la
pèrdua ha significat un 47,7%. En números, el descens
a Catalunya ha estat de 277.527 espectadors, a Madrid
de mig milió, i d’1,1 milions a la resta de l’Estat. Pel que
fa a facturació, les empreses catalanes que programen
arts escèniques han perdut un 28,1% de la recaptació
bruta i un 35,9% de la recaptació neta.
La FAETEDA detalla a més que la pujada de l’IVA al
21% no ha servit per augmentar la recaptació fiscal,
que havia estat l’objectiu esgrimit pel govern espanyol
per augmentar l’impost. I és que els 6,13 milions d’euros que es van recaptar amb l’IVA en arts escèniques
el darrer quadrimestre del 2012 a l’Estat espanyol no
compensen la reducció en els ingressos de l’administració central (que han caigut a causa d’un menor consum): IRPF i Seguretat Social per destrucció de llocs
de treball al sector, i impost sobre societats del sec-

tor, que en conjunt sumen una caiguda de 9,11 milions
d’euros. És a dir, que malgrat l’augment de l’IVA, l’Estat espanyol ha recaptat 2,97 milions d’euros menys
en les arts escèniques.
El cinema resisteix
La tercera pota cultural que s’ha vist afectada per l’augment de l’IVA és el cinema, però aquesta pujada no s’ha
traduït en pèrdues d’espectadors i ha tingut un menor
impacte en la recaptació. Pel que fa al públic, les dades
de Rentrak mostren que les sales de cinema de l’Estat
espanyol van passar de 30,59 milions d’espectadors de
setembre a desembre del 2011 a 31,78 milions el mateix
període del 2012, un 9,8% més. Pel que fa als ingressos,
el cinema va veure créixer la recaptació bruta de 200 a
219 milions d’euros el darrer quadrimestre del 2012. La
dada negativa l’aporta la recaptació neta, ja que va caure de 185,39 milions d’euros a 182,21 milions d’euros,
un 1,7% menys. LAIA ALTARRIBA

Impacte de l’IVA sobre el consum
cultural a l’Estat espanyol
Recaptació bruta (sense aplicar l’IVA)
Música
Arts escèniques
Cinema

9/2011 - 12/2011
100.494.723 €
109.054.287 €
200.165.170 €

9/2012 - 12/2012
81.735.981 €
81.891.486 €
219.866.202 €

%
-18,7%
-24,9%
9,8%

Recaptació neta
(havent aplicat l’IVA, que el 2011 era del 8% i el 2012 del 21%)
Música
Arts escèniques
Cinema

9/2011 - 12/2011
93.050.669 €
100.976.192 €
185.390.018 €

9/2012 - 12/2012
67.550.397 €
67.678.914 €
182.208.313 €

%
-27,4%
-33%
-1,7%

9/2011 - 12/2011
15.470.757
5.721.133
30.589.640

9/2012 - 12/2012
10.583.166
3.922.739
31.786.372

%
-31,6%
-31,4%
3,9%

Nombre d’espectadors
Música
Arts escèniques
Cinema
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Impacte de l’IVA sobre les 		
arts escèniques per territoris
Recaptació bruta (sense aplicar l’IVA)
Barcelona
Madrid
Resta de l’Estat

9/2011 - 12/2011
27.450.440 €
54.987.402 €
26.616.445 €

9/2012 - 12/2012
19.726.034 €
44.299.778 €
17.865.674 €

%
-28,1%
-19,4%
-32,9%

Recaptació neta
(havent aplicat l’IVA, que el 2011 era del 8% i el 2012 del 21%)
Barcelona
Madrid
Resta de l’Estat

9/2011 - 12/2011
25.417.074 €
50.914.262 €
24.644.856 €

9/2012 - 12/2012
16.302.507 €
36.611.387 €
14.765.020 €

%
-35,9%
-28,1%
-40,1%

9/2011 - 12/2011
1.051.163 €
2.557.554 €
2.112.416 €

9/2012 - 12/2012
773.636 €
2.043.658 €
1.105.444 €

%
-26,4%
-20,1%
-47,7%

Nombre d’espectadors
Catalunya
Madrid
Resta de l’Estat

FONT: FAETEDA

un cèntim
per finançar
la cultura
El president de Productors Audiovisuals de
Catalunya (PAC), Jordi Roigé, proposa una
nova manera de funcionar en la qual es reinverteixin els cànons que paga el sector en
la mateixa indústria cultural, i així evitar haver d’augmentar l’IVA que acaba recaient en
el sector i els consumidors. La proposta del
PAC —assumida també per l’Acadèmia del
Cinema Català i estudiada pel Departament
de Cultura— se centra en el sector audiovisual, però també pot ser extensible a l’àmbit de
la música. La base del model és que els recursos que genera l’audiovisual assegurin la
pròpia producció. Aquests recursos provindrien de les entrades de cinema, però també
de dos nous cànons que es proposen: un de
similar al que tenen alguns països sobre els
aparells de ràdio i de televisió, i un altre que
anomena “el cèntim audiovisual”, amb el qual
es gravaria una part petita de les entrades i
també de totes les transaccions econòmiques
que hi ha al món de l’audiovisual.
Tots aquests recursos es destinarien a una
agència de caràcter públic que obtindria els
recursos del propi sector, en lloc de rebre’ls
dels pressupostos públics. Així, els diners
recaptats es reinvertirien directament en la
indústria. Segons Roigé: “No té sentit que es
consumeixi més música o més cinema que
mai i que alhora la indústria cultural s’estigui
enfonsant. Es tracta de fer desaparèixer el
concepte que l’Estat subvenciona la cultura,
perquè sigui el mateix sector que creï mecanismes per sostenir-se econòmicament”. El
president de PAC mira més enllà i pensa en
una futura Catalunya independent, a la qual
reclama valentia: “La nova hisenda catalana
no ha de caure en l’error de l’espanyola que
creu que apujant impostos com l’IVA generarà una major recaptació, sinó que ha de situar el sector audiovisual en un dels eixos industrials clau del país, juntament amb la resta de la cultura, i per tant ajudar-lo”.
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IVA cultural

L’Estat espanyol
aplica l’impost més alt
del sud d’Europa

TIPUS IMPOSITIU
DE l’IVA CULTURAL A EUROPA
dinamarca

espanya

gran bretanya

PORTUGAL

ITÀLIA

25% 21% 20% 13% 10%
finlàndia

Àustria

IRLANDA

10% 10% 9%
Les entrades d’espectacles a l’Estat espanyol estan gravades amb un dels IVA més
alts de la Unió Europea, només per davant de Dinamarca, on s’aplica un 25% general.
A la resta del continent s’ha fixat un impost reduït que no supera el 10%, i els països que l’havien apujat han fet marxa enrere en observar-ne els nefastos resultats.
Quan el Govern espanyol va decidir apujar la taxa que
aplicava als espectacles de l’IVA reduït del 8% al nou
IVA general del 21%, els sectors de la música, les arts
escèniques i el cinema van posar el crit al cel. I també van mirar cap a la Unió Europea per saber quina
era la situació a la resta de països de l’Eurozona, ja
que l’executiu del PP liderat per Mariano Rajoy s’excusava que ho feia per respondre a una demanda de
Brussel·les. Però la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE) de seguida va avisar que les polítiques fiscals
eren inverses arreu del continent: “La tendència a tots
els països de la Unió Europa és incloure la cultura en
els tipus d’IVA reduït”, alertaven en un comunicat, que
afegia: “Per tant, perd sentit una pujada tan important
del gravàmen a l’Estat espanyol, oposada a les polítiques de l’entorn”. Tot i que hi ha diversos Estats que
tenen un tipus d’IVA general que fins i tot és superior al 21%, la immensa majoria de països de la Unió
Europea aplica un impost sobre el valor afegit reduït
als béns culturals, i per tant imprimeix menys pressió
fiscal sobre el sector de la cultura, que com a sector
sensible arreu està patint de manera directa les conseqüències de la crisi econòmica conjuntural.
Així, trobem que, per exemple, els més propers a l’Estat espanyol graven els concerts amb una taxa inferior
al 15%: la més alta és a Portugal, amb un 13%, seguida d’Itàlia amb un 10%, Bèlgica i Holanda amb un 6% i
a la cua hi ha França, que va pujar l’impost al 7% però
el gener del 2013 ja l’havia tornat a baixar al 5,5%.
Altres estats que, com l’espanyol, han estat sotmesos
a un rescat econòmic per part de la Unió Europa graven les actuacions culturals amb una taxa molt menor

que la que ha fixat el govern de Rajoy: tant Grècia com
Irlanda la tenen al 9%. També se situa per sota del 10%
l’IVA que s’aplica a la música en directe en països com
Finlàndia (9%), Noruega (8%) o Suècia (6%).
Només hi ha dos estats on s’aplica un IVA als espectacles culturals que s’apropa al de l’Estat espanyol: a la
Gran Bretanya, on arriba al 20%, i a Dinamarca, on supera l’espanyol. I és que els danesos han de pagar un
25% d’IVA general quan compren entrades per a concerts o actuacions teatrals, però cal tenir en compte
que la situació econòmica d’aquest país és molt més
bona i que aquesta taxa l’apliquen a tots els productes, sense excepció. A l’extrem oposat hi ha situacions
com la de Rússia, que no aplica cap impost a la cultura;
la de Suïssa, que només grava els esdeveniments culturals amb el 2%, o la de Luxemburg, on les entrades
tenen un IVA especial del 3%.
Pèrdua de competitivitat
Tant associacions i empreses del món de la música i de
les arts escèniques com músics i actors es van mobilitzar quan van conèixer la decisió d’augmentar l’IVA i
han intentat pressionar, sense èxit, el govern espanyol
perquè es replantegés la decisió. Una de les principals
preocupacions és que l’Estat espanyol, amb l’augment
de l’IVA, esdevé molt menys interessant per als artistes
internacionals. Això preocupa especialment els promotors de concerts i festivals, que ara podrien tenir més
dificultats per atraure grans noms de l’escena musical internacional als escenaris catalans i de la resta de
l’Estat, ja que el marge de benefici que obtindran serà
menor per culpa de l’increment de l’impost.

10%

topall màxim d’iVa cultural
recomanat per a l’eurozona

La gran majoria de països de l’Eurozona
apliquen un IVA cultural reduït que no
supera el 10%, recomanat com a topall
màxim en aquest àmbit. Els països del
nostre entorn cultural es mouen entre
el 5,5% de França, el 6,5% de Grècia,
el 10% d’Itàlia o el 13% de Portugal.
Alemanya

GRÈCIA

BÈLGICA

HOLANDA

suècia

frança

luxemburg

suïssa

noruega

rÚSSIA

7%
Un manifest avalat per més de quatre mil empreses
culturals dels àmbits de la música, el cinema i el teatre, entre les quals moltes de catalanes, denunciava el 2012: “Aquesta situació provoca una pèrdua en
la competitivitat amb la resta dels països de la zona
Euro, la qual cosa privarà el ciutadà espanyol d’esdeveniments culturals que sí que podran tenir la resta
dels europeus”. L.A.

6,5% 6%

5,5% 3%

6%

2,5% 0%

6%
0%
FONT: Elaboració pròpia

França
rectifica
la pujada
de l’IVA
Tot i que la primavera del 2012 va portar una
mala notícia per a la música a França, l’any
s’ha acabat d’una manera més positiva. I és
que el Govern de l’Elisi, amb Nicolas Sarkozy
al capdavant, també havia decidit augmentar
l’IVA per als espectacles del 5,5% que existia fins aleshores al 7%. La raó que argumentava el govern gal era que calia buscar noves
fonts d’ingressos per a l’Estat en un moment
de crisi econòmica. La notícia va ser molt
mal rebuda en un país que des de tots els àmbits acostuma a vetllar per la salut de la cultura. Però el mes de maig Françoise Hollande
assolia la presidència de la República i decidia complir una de les promeses que havia fet en campanya: tornar a posar l’IVA de
les entrades dels espectacles al 5,5% (amb
un IVA reduït del 2,1% per a les 140 primeres
representacions). Aquesta mesura es va fer
efectiva l’1 de gener del 2013. I el govern ha
anunciat que el gener del 2014 el baixaran al
5%, per donar més suport a la cultura en l’actual context de crisi. La mateixa mesura es va
haver d’aplicar a Holanda, Portugal i Grècia
en observar els efectes negatius de l’augment
impositiu sobre la cultura.
L’agent artístic de La Vida Loca, Benôit Palacio,
que exporta grups catalans a França i que va
participar l’abril passat a les “Jornades sobre
accés al mercat francès”, organitzades per
ARC i el MMVV, confirma que l’augment de
l’IVA al 7% va ser rebut de manera molt negativa: “A França hi ha molta consciència de
la necessitat de donar suport a la música. És
un país de festivals, sales de concerts i associacions culturals, de manera que la cultura
és la segona economia del país, i ningú concebria que s’hagués volgut perjudicar el sector apujant l’IVA”.
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Consum musical

Creix l’escolta de
música i l’assistència
a concerts
El 93,5% de la població de Catalunya escolta música habitualment i una tercera part va
de tant en tant a un concert. Són hàbits en creixement però que canvien entre les zones
urbanes i les més rurals, segons dades del Baròmetre de la Música i la Cultura 2012.
La gent jove va cada cop més a concerts en català i també escolta més música catalana.
Catalunya és un país cada cop més melòman, sobretot
entre els joves. En els darrers cinc anys ha crescut 13,5
punts l’escolta de música habitual —del 80 al 93,5% de
la població—, i s’ha doblat el nombre d’espectadors que
van a concerts del 16 al 33,8%. Aquesta dada indica que
l’oferta musical cada cop és més àmplia, ja sigui a través de la música registrada com de la programació de
directes. L’enquesta del Baròmetre detalla la freqüència
amb què la població escolta música: més de la meitat
dels catalans (el 52,2%) n’escolta cada dia —xifra que
baixa respecte a fa cinc anys (56,1%)—, i indica que els
costums canvien, ja que creix la gent que ho fa un cop
o més per setmana, del 22,5 al 29,4%. De persones que
mai escolten música només hi ha el 6,5% de la població,
respecte al 15,5% del 2007. Si ho comparem amb les xifres de l’any anterior, l’escolta de música representa 1,6
punts més des del 2011, i també creix el públic que va a
concerts, en 2,7 punts.
El percentatge d’assistència a concerts és molt més
reduït, lògicament, que el d’escoltar música gravada.
Però sorprèn per negatiu que un 66,2% dels catalans
no hagi anat a cap concert, per bé que és una xifra que
s’ha reduït gairebé 8 punts en cinc anys, quan era d’un
74,1 %. Que hi vagi almenys una vegada cada dos mesos només hi ha el 5,7% de la població; la majoria hi
van en una o dues vegades l’any. Una altra dada interessant és que s’ha capgirat el percentatge de gent
que paga per anar a concerts, i ja representa el 59,4%
dels que assisteixen a un directe.
Bojos pel pop-rock i la world music
La immensa majoria de la població escolta sobretot
música pop-rock: el 72,6% ho fa de manera habitual.
És una xifra que va en augment respecte a l’any passat
(69,6%), però que ha davallat en el darrer quinquen-

Perfil
del melòman
Homes joves de 20 a 24 anys, amb
un títol educatiu superior, amb feina,
de classe alta i mitjana alta, que viuen a les comarques tarragonines.

Escolten música...
Adolescents de grans ciutats (de 50.000
a 100.000 habitants) i amb el castellà
com a llengua habitual. El 93,5% dels
catalans escolten música de manera habitual, 13,5 punts més que fa cinc
anys. El 10% escolta música en català,
el doble que el 2007.

Van a concerts...
Joves de pobles de 2.000 a 10.000
habitants i que tenen com a llengua
habitual el català. Des del 2007 s’ha
doblat la xifra de catalans que va a
concerts, del 16 al 33,8%. L’assistència a directes de música en català
ha passat del 16 al 34% en cinc anys.

ni (74,1%) en favor d’altres estils. El Top5 més escoltat és la música melòdica i de cantautors (49,8%), que
augmenta gairebé 10 punts en un any; la música llatina
(24,9%), i el folk i la world music (21,5%), que han experimentat un enorme ascens i que ja han sobrepassat
la música clàssica (20,7%), que perd adeptes.
Si ens fixem en el gènere musical dels concerts, també
el lidera el pop-rock, amb un percentatge menor però
que creix 5 punts respecte a l’any anterior: el 51% de la
població. El segueixen un augment extraordinari de la
música folk, tradicional i músiques del món (del 6,6 al
14,9%), una petita caiguda de la melòdica i cantautors
(14%), el doble per als concerts ‘alternatius’ (9,2%) i el
manteniment de jazz, blues i country (8,6%).
MÉS CONCERTS I MÚSICA EN CATALÀ
Tot i que encara és una xifra menor, el 9,8% de la població escolta música en català, sobretot a la ràdio i a internet, el doble dels que ho feien el 2007 (4,8%). Una dada
rellevant que ofereix el Baròmetre és que la gent fa consums musicals diferents depenent de la llengua que parla habitualment. Així, no sorprèn, però és rellevant, que
un 19,8% dels que tenen el català com a llengua habitual acostumi a escoltar música cantada en aquesta llengua, mentre que només l’1,9% dels castellanoparlants ho
fa en català. Cal destacar, però, que aquesta gran diferència s’escurça pel que fa a la llengua dels concerts
als quals assisteix el públic. Concretament, a concerts
en català hi van de manera regular un 34% dels catalanoparlants, mentre que dels que acostumen a parlar en
castellà hi assisteix un 18,6%. És a dir, que a la població castellanoparlant li costa més escoltar música gravada que no pas anar a un concert en llengua catalana.
L’assistència a concerts de música en català s’ha doblat
i ha passat del 16 al 34% en cinc anys. L.A.

ESCOLTA DE MÚSICA
ELS ÚLTIMS 3 MESOS

ASSISTÈNCIA A CONCERTS
ELS ÚLTIMS 12 MESOS

Catalans que han escoltat música
els últims 3 mesos

Catalans que han assistit a algun concert
els últims 12 mesos

Llengua de la música escoltada

Llengua dels concerts als quals han assistit

Pel total de la població
9,8%
Català
Castellà
47%
Altra
42,2%

Del total de la població
34%
Català
Castellà
45,7%
Altra
37,4%

Pels que tenen
Català
Castellà
Altra

el català com a llengua habitual
19,8%
27,1%
51,5%

Dels que tenen
Català
Castellà
Altra

el català com a llengua habitual
45,1%
31,5%
41,2%

Pels que tenen
Català
Castellà
Altra

el castellà com a llengua habitual
1,9%
65%
33,4%

Dels que tenen
Català
Castellà
Altra

el castellà com a llengua habitual
18,7
66%
31,1%

93,5%

33,8%

Els 5 gèneres que a la gent
li agrada més escoltar
Pop-rock
Melòdica, cançó d’autor
Salsa i música llatina
Folk, tradicional, músiques del món
Música clàssica

Els 5 gèneres que atrauen
més públic als concerts
72,6%
49,8%
24,9%
21,5%
20,7%

51%
14,9%
14%
9,2%
8,6%

Freqüència

Freqüència
Cada dia
Més d’una vegada per setmana
Una vegada per setmana
Dues o tres vegades al mes
Una vegada al mes
Menys d’una vegada al mes
Mai

Pop-rock
Folk, tradicional, músiques del món
Melòdica, cançó d’autor
Alternativa
Jazz, blues, country

52,2%
29,4%
7%
2,7%
1,1%
1%
6,5%

Cap
Un
Dos

66,2%
12,2%
7,8%

Tres
Quatre
Cinc o més

4,3%
2,1%
7,4%

Cost de l’últim concert al qual han assistit
Gratuït
De pagament

40,2%
59,4%
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Oients de música

Assistents a concerts

Percentatge de persones
que escolten música habitualment

Percentatge de persones
que acostumen a assistir a concerts
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Consum musical

Música gravada
a les ciutats,
concerts als pobles
La població fa uns consums musicals diferents en funció del lloc on resideix. Així,
el Baròmetre revela que la gent de les comarques del sud del Principat és la que
va a més concerts, mentre que a l’àrea metropolitana s’escolta música gravada.

Jordi Freixes
batall produccions
(valls, l’alt camp)

On s’escolta més música
Garraf: 97,8%
Més del 95% de la població
Baix Camp, Maresme, Vallès
Occidental i Vallès Oriental
Entre el 90% i el 94,9%
Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès,
Anoia, Bages, Baix Ebre, Baix
Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès,
Berguedà, Cerdanya, Conca de
Barberà, Garrigues, Gironès, Montsià,
Osona, Ribera d’Ebre, Segarra,
Segrià, Selva, Solsonès, Tarragonès,
Terra Alta i Vall d’Aran
Entre el 85% i el 89,9%
Alta Ribagorça, Baix Empordà,
Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà,
Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Priorat,
Ripollès i Urgell
On s’escolta menys música
Pla de l’Estany: 84,5%,
Alt Urgell: 82,8%

Joan Sabaté
Director general fundacc

El consum de música continua creixent
i l’assistència a concerts també, especialment entre el públic jove. Segurament
aquestes dades contrasten amb la venda d’entrades, però són molt consistents
amb una dinàmica on l’oci gratuït té
cada vegada més valor entre el públic.
La música segueix sent el pont d’accés
a la cultura per a la majoria de la població del nostre país. En el cas de la música en viu, a més, té una funció molt
important en l’ús del català, amb creixements significatius dels concerts en
català any rere any. A final dels noranta,
el sociòleg Peter L. Berger va publicar
el llibre La rialla que salva, on valorava
l’impacte de l’humor en la cohesió social. En la situació de crisi actual, la música ens salva. En directe o enregistrada, gratuïta o de pagament, a través de
la ràdio o d’internet. Simplement, la música ens ajuda a viure.

On van a més concerts
Alt Camp: 61,1% i Terra Alta: 60,9%
Entre el 50% i el 59,9%
Baix Ebre, Garrigues i Priorat
Entre el 45% i el 49,9%
Garrotxa, Tarragonès i Urgell
Entre el 40% i el 44,9%
Baix Camp, Conca de Barberà,
Gironès, Montsià, Noguera, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell,
Pla de l’Estany, Ribera d’Ebre i Segarra
Entre el 35% i el 39,9%
Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Empordà,
Berguedà, Osona, Ripollès i Segrià
Entre el 30% i el 34,9%
Alt Penedès, Bages, Barcelonès,
Cerdanya, Garraf, Maresme, Selva
i Vallès Occidental
Entre el 25% i el 29,9%
Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès
i Vallès Oriental
Entre el 20% i el 24,9%
Alta Ribagorça i Solsonès
On van a menys concerts
Vall d’Aran: 16,5%

“És xocant però no m’estanya. Fa temps
que a bona part de les poblacions de l’Alt
Camp detectem interès i proactivitat per
viure i crear concerts, cicles i festivals.
Més enllà del mainstream, s’agraeix el respecte de la comarca per l’hetereogeneïtat
de propostes i estils a les programaccions.”

Sergi Solís
music from tamarit (tarragona)

“Pensem que l’alta assistència als concerts
de la Terra Alta s’explica perquè la població
d’aquesta comarca és més conservadora,
participativa i fidel a les festes locals.”

Pere Agramunt
FesTival faraday
(vilanova i la geltrú, el garraf)

“Al Garraf hi ha una gran activitat associativa derivada del Carnaval que ha desembocat en un seguit de propostes d’esdeveniments musicals al llarg de l’any que no
depenen de les institucions, i que reivindiquen, amb cert orgull, poder construir
activitat lúdica i cultural de qualitat sense
haver de passar pel peatge de la capital.”

Al capdamunt del rànquing de les comarques de
Catalunya en les quals la gent està més enganxada a
la música n’hi ha, sobretot, de tarragonines i també de
l’àrea metropolitana de Barcelona. La diferència és que
la població de les comarques del sud és la que ha anat
més a concerts, mentre que al voltant de Barcelona la
majoria de la població ha escoltat música enregistrada. L’estudi correspon a la població que ha anat a algun
concert el 2012, i l’ha elaborat Baròmetre de la Cultura
i la Comunicació, de la Fundació Fundacc.
al sud li agrada el directe
Al lloc de campió on se sol anar més a directes hi ha
l’Alt Camp: el 61,1% de la població ha assistit a algun
concert durant els darrers dotze mesos, una xifra que
escala moltes posicions respecte al darrer estudi de
fa dos anys, juntament amb la Terra Alta (60,9%). Les
Garrigues (55,5%) i el Priorat (54,8%) es mantenen en
tercera i quarta posició amb un important creixement
d’espectadors, i les segueixen el Baix Ebre (51,9%),
amb un destacadíssim ascens de més del doble des
del 20,4% de fa dos anys.
D’aquest Top5, quatre són a la demarcació de
Tarragona. De fet, també a la capital tarragonina els
agrada anar a concerts: amb un 46,4%, és la primera
gran ciutat catalana on més assisteixen a directes. La
segueixen comarques de característiques molt diferents: l’Urgell (45,6%) i la Garrotxa (46,2%). Del rànquing perden posicions el Gironès i la Cerdanya, dues
comarques on no ha crescut aquesta tendència.
En el cas de l’assistència a concerts, l’assiduïtat varia
de manera significativa entre comarques: mentre que
a l’Alt Camp més d’un 60% va assistir a algun concert
el darrer any, a l’altre extrem hi ha la Vall d’Aran, on el

Alt Camp
Amb un 61,1%, té l’índex més elevat de gent que va a concerts, i puja
amb la Terra Alta i el Baix Ebre, que
superen el Gironès i la Segarra. Les
Garrigues es manté en tercer lloc.

Vall d’Aran
Aranesos i ribagorçans són cuers:
només 2 de cada 10 van de bolos.
La pitjor temporada és al Solsonès,
que perd la meitat d’espectadors.

Garraf
Amb un 97,8% de melòmans, lidera el rànquing, i puja dues posicions
respecte al 2010. També augmenta el
Baix Camp, i el Maresme es manté.

Alt Urgell
El Pirineu i el Pla de Lleida són els
territoris que menys música escolten. La cua de la classificació la tanquen l’Alt Urgell i el Pla de l’Estany.

percentatge baixa fins al 16,5%, per sota fins i tot del
2010. A la cua també hi ha altres comarques de l’àrea
pirinenca com l’Alta Ribagorça (23,4%). Curiosament
és al Solsonès on han perdut la meitat de públic als
concerts, del 36,8 al 20%, i tampoc hi ha massa espectadors al Baix Penedès (20%), el Vallès Oriental
(27,1%), l’Anoia (28%) i el Baix Llobregat (29,4%).
Música enllaunada a les conurbacions
Pel que fa als que acostumen a escoltar més música enregistrada, són sobretot les comarques de l’àrea
metropolitana les que ocupen els primers llocs del
rànquing. Lidera la llista el Garraf: el 97,8% dels catalans havia escoltat música els tres mesos anteriors,
pujant dues posicions i creixent respecte al 93,6% del
2010. La segueixen el Baix Camp (95,7%) –amb un
important creixement– i el Maresme (95,6%), el Vallès
Occidental (95,5%) i el Vallès Oriental (95,4%), que es
mantenen amb uns índexs superiors.
En el cas de la música gravada, no hi ha diferències tan significatives com en l’assistència a concerts.
Així, no hi ha cap comarca on menys del 80% de la
població acostumi a escoltar música, cosa que indica una variabilitat que no arriba als vint punts. A la
cua del rànquing dels oients de música destaquen les
comarques muntanyenques: l’Alt Urgell (82,8%), el
Ripollès (85,7%), l’Alta Ribagorça (87,2%), el Pallars
Sobirà (88,8%) i el Pallars Jussà (89,2%). També hi
ha a el Pla de l’Estany (84,5%) i comarques del pla de
Lleida com la Noguera (86,6%), el Pla d’Urgell (85,4%)
o l’Urgell (85,5%). Per contra, han viscut un gran augment de melòmans a l’Alt i el Baix Empordà que fa dos
anys no superaven el 70%, i actualment obtenen un
percentatge del 85% i 90%, respectivament. L.A.
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Inversió pública

Descens del
suport públic
a la música

inversions PÚBLIQUES al sector MuSICAl
2012
Subv. en música

2011
Subv. en música

%

ICEC
(Generalitat de Catalunya)

6.749.170 €

8.583.286 €

-21,4%

Subdir. Gral. Difusió Artística
(Generalitat de Catalunya)

1.785.957 €

842.000 €

132,1%

168.679 €

892.375 €

-81,1%

8.703.806 €

10.317.661 €

-15,6%

352.000 €

340.000 €

3,5%

CoNCA
(Generalitat de Catalunya)
Total Generalitat
ODA
(Diputació de Barcelona)

La majoria d’administracions públiques s’han vist obligades a retallar el suport
a la música. Tot i que la davallada ha estat desigual, la Generalitat de Catalunya
—a través de l’ICEC i l’OSIC— ha reduït el pressupost al sector en un 15,6%, mentre
que la Diputació de Barcelona ha incrementat les partides de l’ODA en un 3,5%.
El suport global del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a la música el 2012, que es va
canalitzar a través de l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC), la Subdirecció General de Difusió
Artística i el CoNCA, ha patit una davallada del -15,6%
respecte a la inversió del 2011. La xifra global ha passat de 10,3 a 8,7 milions d’euros. Aquesta retallada,
sumada a l’ajornament d’algunes de les convocatòries
i la demora excessiva en els pagaments de les subvencions atorgades, està provocant grans dificultats en la
viabilitat de la majoria d’empreses del sector; una situació que es veu agreujada per la dificultat de molts
d’aquests agents de poder disposar d’aquests recursos per planificar les seves inversions o per accedir al
finançament a través de crèdits bancaris.
En aquest sentit, la major reducció s’ha produït en les
partides per a inversions en música de l’ICEC que el
2012 han caigut de 8,58 a 6,74 milions d’euros, és a dir,
un 21,4%. Aquest organisme, que té l’objectiu de donar suport a les empreses culturals per tal d’impulsar la
creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, ha vist reduït notablement
el suport a un sector que està patint moltes dificultats
per continuar tirant endavant. En canvi, la dotació de la
Subdirecció General de Difusió Artística i la Secretaria
General de Cultura —destinada a programacions estables com Música en Gira, projectes artístics i dotacions
pluriennals— ha passat de 842.000 euros d’inversió el
2011 a 1,95 milions d’euros el 2012, si bé cal tenir en
compte que ha assumit la majoria de competències procedents del CoNCA. Això ha suposat un significatiu creixement del 132,1%, que s’ha tramitat a través de la nova
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

Dels ajuts concedits pel Departament de Cultura a la
música el 2012, la partida més gran ha estat per a difusió
i promoció, on han recaigut 6,37 milions d’euros. De manera desglossada, 1,48 milions d’euros a 12 festivals, cicles o temporades; 1,7 milions a 96 programacions professionals; 1,56 milions a 23 formacions musicals estables; 1,1 milions a ajuts singulars a la difusió; 372.600
euros a subvencions a les Cases de la Música, i 149.345
euros a diverses activitats de difusió i promoció de caràcter professional. Pel que a fa a la resta de subvencions concedides a l’activitat musical, 219.171 euros han
anat a la formació i producció; 123.099 euros a l’àrea de
desenvolupament empresarial a través d’aportacions reintegrables, i 32.570 euros al suport a l’assistència a fires i mercats internacionals.
En el cas de l’OSIC, s’han gestionat ajudes per valor
de 2 milions d’euros: 334.641 per a programacions estables, 757.284 per a projectes artístics i 1 milió per
a subvencions i ajuts singulars. El Consell Nacional
de la Cultura i les Arts (CoNCA) també ha gestionat el
2012 168.679 euros d’ajudes per a la recerca, creació i formació, que han baixat un -13,6% respecte dels
195.200 euros de l’any anterior. La majoria de recursos s’han destinat principalment a les beques per millorar els estudis a escoles de música a l’estranger.
D’altra banda, les partides destinades el 2012 als tres
grans equipaments (L’Auditori de Barcelona, el Liceu i
el Palau de la Música) han sumat 16,2 milions d’euros,
el 21% del seu pressupost. Tot i l’enorme retallada que
s’ha aplicat a aquest capítol —fins a un -60,6% respecte al 2011— és una xifra que gairebé triplica el global d’inversió de l’ICEC a la indústria musical i dobla la
resta de subvencions del Departament.

39

-21,4%
DE retallada a la indústria
El 2012 la Generalitat de Catalunya ha
fet front a un ajustament pressupostari del 21,4% en la partida de l’ICEC
destinada a la indústria musical. De
manera global s’han destinat 1,84 milions d’euros menys —de 8,68 a 6,74—
als promotors i discogràfiques.

L’ODA reforça els municipis
Per contra, el suport que l’Oficina de Difusió Artística
(ODA) de la Diputació de Barcelona dóna als ajuntaments perquè programin música ha crescut durant el
2012. En concret, ha passat dels 340.000 euros del
2011 als 352.000. Això ha significat un augment del
3,5%, fins i tot unes dècimes per sobre del 2,9%, que
és el que va créixer l’IPC l’any 2012. El percentatge
amb què aquest organisme provincial ha donat suport als municipis perquè programin música significa el 35,9% del total que els traspassa perquè, a més,
programin teatre i dansa. Aquesta xifra havia estat del
33,6% l’any anterior. laia altarriba

Distribució subvencions ICEC
Difusió i promoció
Festivals, cicles i temporades (12)
Programacions de música en viu (96)
Formacions musicals estables (23)
Ajuts singulars a la difusió (6)
Cases de la Música (5)
Activitats de difusió i promoció (12)
Formació i producció
Desenvolupament empresarial
Assistència a fires i mercats

6.374.328
1.477.000
1.700.000
1.558.000
1.117.383
372.600
149.345
219.171
123.099
32.570

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Distribució subvencions OSIC i altres
(Subdirecció General de Difusió Artística + secretaria general + direcció general de promoció i cooperació cultural + CoNCA)

Programacions estables - Ajuntaments (22)
Projectes artístics - Formació, producció i exhibició (42)
Projectes artístics - Música (11)
Beques recerca i creació (9) - CoNCA
Beques formació i perfeccionament (46) - CoNCA
Ajuts singulars - Secretaria General i altres
Subvencions pluriennals

334.641
500.000
257.284
45.000
123.679
694.032
308.260

€
€
€
€
€
€
€

Aportació als grans equipaments
Gran Teatre del Liceu
Palau de la Música Catalana
L’Auditori de Barcelona i l’OBC
Total

2012
9.245.132 €
1.171.353 €
5.752.964 €
16.169.449 €

2011
24.855.000 €
2.332.300 €
13.850.854 €
41.038.154 €

%
-62,8%
-49,8%
-58,5%
-60,6%

pressupost total 2012
45.600.000 €
12.142.895 €
19.000.000 €

% aportació
20,3%
9,6%
30,3%

FONT: Departament de Cultura
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Inversió privada

La revolució
del micromecenatge
euros invertits en projectes musicals

845.000

PROJECTES MUSICALS

300

PERCENTATGE D’ÈXIT

76%

MITJANA D’EUROS INVERTITS

3.723

FONT: Dades de Verkami 2012

845.000 euros en projectes musicals. Els 228
projectes musicals que han assolit el seu objectiu de finançament durant el 2012 han sumat un total de 845.327
euros. Això suposa un 33% del total de la recaptació de
Verkami d’aquest exercici, que globalment es va situar en 2.579.184 euros.

05
06
07
08
09

Mitjana de 3.723 euros per projecte. Els projectes musicals han recaptat el 2012 uns 3.723 euros de mitjana. En el darrer exercici el que ha tingut més èxit de recaptació ha estat la pel·lícula de Fermin Muguruza Zuloak, que
ha recaptat més de 19.000 euros. El projecte d’Enderrock per reeditar el concert
de Lluís Llach al Camp del Barça en format DVD ha recaptat 18.800 euros. La
mitjana és lleugerament inferior que en altres camps de la cultura: en els audiovisuals (121) la mitjana ha estat de 5.021 euros i en els editorials (108) de 4.635.

10

L’auge del micromecenatge ha revolucionat el panorama del consum cultural.
La música és un dels camps amb més projecció en aquesta matèria. Als Països
Catalans el crowdfunding o micromecenatge té un nom propi: Verkami. Aquesta
plataforma creada per una família de Mataró —Joan, Jonàs i Adrià Sala— ha
crescut de manera espectacular des que va ser creada l’any 2010. En tres anys
han finançat projectes per valor de més de cinc milions d’euros. La música és
un dels seus filons més importants. Les claus? Un creador, un bon producte i un
públic còmplice disposat a invertir-hi. Aquestes són les 10 raons de l’èxit:

01
02
03
04

300 projectes musicals. Verkami ha publicat al llarg
del 2012 fins a 882 projectes. D’aquests, 300 estaven centrats en l’àmbit musical, ja fossin produccions discogràfiques, documentals, videoclips, concerts, DVD... La xifra suposa el 34% dels projectes finançats a través d’aquesta plataforma de micromecenatge. La música és la categoria que més projectes registra anualment.
76% d’èxit. Tres de cada quatre projectes musicals presentats a Verkami han assolit l’èxit. En total han estat 228
creadors que han arribat al seu objectiu de finançament. 73
no ho han aconseguit. La ràtio és lleugerament superior a la
mitjana general de la plataforma, en què un 70% de projectes acaben reeixint.

38 euros de recompensa. Les recompenses més habituals a Verkami ronden una quantitat entre els 10 i els 25
euros, però el volum mitjà de la recompensa se situa lleugerament per sobre del llindar dels 38 euros.
200 seguidors fidels. Segons els càlculs de Verkami,
qualsevol grup amb una base d’uns 200 seguidors fidels
pot aconseguir finançament per gravar i editar la seva música amb les aportacions de la seva pròpia comunitat.

Sense filtres ni intermediaris. Un dels avantatges
de Verkami és que no hi ha intermediaris entre l’autor i el
públic. Això permet que el consumidor pugui aconseguir un
producte cultural a un preu que de vegades és més competitiu que el que es trobarà en un punt de venda convencional.
Una experiència de consum cultural diferent.
L’absència de filtres, el contacte directe amb l’autor i el fet
d’implicar-se en un procés de creació converteix el consum
cultural en una experiència que va més enllà de la compra d’un producte i facilita que la gent repeteixi en projectes del mateix creador.

L’esgotament de comunitats, un risc? El micromecenatge serà una opció mentre hi hagi prou persones amb
uns ingressos que els permetin seguir consumint cultura.
L’esgotament de la comunitat d’interessos en un context de
crisi és un risc? Als Estats Units les plataformes de crowdfunding incrementen
la recaptació any rere any. Segons Joan Sala, “els hàbits de consum cultural estan canviant, i molta gent destina una part del que abans potser invertia directament a les llibreries o botigues de discos en aquests projectes”.
Manca de marc legal. L’actual llei de mecenatge no
contempla el crowdfunding, i això deriva en què l’estatus jurídic d’aquesta fórmula pot donar lloc a algunes confusions.
Moltes vegades els usuaris no poden calibrar de manera precisa el cost real i administratiu de les diferents campanyes. ROGER PALà
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Indústria del directe

La música en viu
en números vermells
La música en directe està ferida de mort. Per quart any consecutiu ha caigut la xifra
d’espectadors (-27%) i concerts (-22%), així com els ingressos dels drets d’autor
derivats dels directes. Són dades molt negatives per a un sector que ha perdut un
13% global de facturació en un 2012 marcat per la crisi i l’augment de l’IVA.
Els concerts i espectacles de música en viu celebrats
a Catalunya han patit el 2012 una caiguda històrica del
22,3%, una xifra 10 punts per sota de la del 2011. Si fa
dos anys es van fer 13.268 concerts, el 2012 només se
n’han organitzat 10.314. A més, si es calcula en referència als darrers quatre anys, la davallada ha estat de més
d’una tercera part. També ha estat proporcional el descens d’espectadors, que el 2012 ha baixat un 26,7%. Dels
7,4 milions que van assistir a algun directe el 2011 s’ha
passat als 5,4 milions d’espectadors. En les darreres cinc
temporades, la xifra de públic ha disminuït en més de la
meitat. Són dades contrastades per ARC, que indiquen
que des del 2010 s’han deixat de celebrar cinc mil concerts i s’han perdut set milions i mig d’espectadors.
En xifres globals del 2012, la facturació dels promotors
de concerts ha estat de 69 milions d’euros, una dada que
suposa un descens del 13% respecte a l’any anterior, que
va ser de 79,5 milions. I si aquest reguitzell de números vermells s’aplica la situació laboral, la dinàmica indica que l’any ha tancat amb una desena d’empreses inactives i amb un 14,2% menys de treballadors. De tota manera, encara va ser més alarmant la reducció del 39%
d’empleats el 2011, segons dades d’ARC. Igualment, des
de l’Associació Professional de Músics de Catalunya, el
president de Musicat, Josep Reig, ho ratifica: “Hi ha hagut una baixada general d’entre un 8 i un 13% de la facturació dels socis. A tots ens ha baixat la feina”.
MENYS INGRESSOS PER DRETS D’AUTOR
Per tercera temporada consectiva, el 2012 l’ingrés per
drets d’autor ha mostrat una forta dinàmica a la baixa.
Segons dades de la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE), a Catalunya els ingressos han caigut un 19,7%
respecte al 2011 —el 2012 la recaptació ha estat de
43,6 milions—, mentre que al País Valencià la baixada ha estat d’un 4,1%. Per contra, a les Balears s’han

-27%

descens d’espectadors
El descens d’espectadors continua
amb la caiguda lliure iniciada ara fa
cinc anys. Des del 2008 s’ha perdut
a Catalunya més de la meitat del públic de la música en directe.

-22%

descens de concerts
La xifra de concerts i espectacles
de música en directe ha caigut un
22,3%, de 13.268 a 10.314 bolos organitzats per socis d’ARC. En els
darrers tres anys s’han deixat de
fer cinc mil concerts anuals.

-13%

descens de facturació
Els promotors catalans de concerts
han facturat el 2012 10,3 milions
menys, i una desena d’empreses
han quedat en stand by.

registrat valors positius amb un 7,8% més. Els Països
Catalans representen el 33,2% de la recaptació de la
SGAE en el conjunt de l’Estat espanyol.
Tot i la situació general, els drets d’autor generats pels
concerts de música popular han mostrat una tendència a
l’alça. Mentre que a Catalunya s’han incrementat un 6,3%
respecte al 2011, amb un ingrés de 4,7 milions d’euros,
al País Valencià l’augment ha estat de l’11% —xifra que
suposa 1,9 milions— i a les Balears s’ha incrementat en
un 7,3% —603.406 euros—. El rànquing dels macroconcerts que han generat més drets d’autor l’encapçalen Bruce Springsteen, que va omplir dos dies l’Estadi Olímpic; Extremoduro, amb 34.000 persones al Parc
del Fòrum, a Barcelona, i els dos directes de Madonna al
Palau Sant Jordi. A les Balears, el concert amb més recaptació va ser el de Guns n’Roses, i al País Valencià el
del duet Joan Manuel Serrat & Joaquín Sabina.
La música clàssica ha obtingut resultats desiguals, tot i
que globalment als Països Catalans ha generat 567.035
euros per drets d’autor, i un 55% d’increment respecte
al 2011. Al País Valencià ha pujat un 20%, i a les Balears
ha arribat fins al 30%. Per contra, a Catalunya els concerts simfònics han tancat el 2012 amb 319.927 euros i
una caiguda del 12,5% en drets d’autor.
El sector de les orquestres ha registrat el 2012 un espectacular augment d’ingressos. A Catalunya ha recaptat 1,2
milions d’euros, xifra que suposa un 37,1% més que l’any
anterior, un increment que és degut a la normalització
dels pagaments de molts ajuntaments que s’han acollit al
Decret de Govern 04/2012 que facilitava una línia de crèdit per pagar proveïdors. “La dada positiva és que també
s’ha recuperat el costum de fer concerts de pagament a
les festes majors i que els ajuntaments paguen millor”,
confirma Reig. I afegeix: “Els consistoris han pagat factures que feia temps que devien”, una dada que va lligada a
la major regularització del sector. TERESA VALLBONA

Facturació de la
indústria catalana
de música en directe
Facturació
Concerts / espectacles
Espectadors
Empleats fixos

2012
69.123.583 €
10.314
5.456.978
212

2011
79.452.394 €
13.268
7.444.395
247

%
-13%
-22,3%
-26,7%
-14,2%

2010
76.900.343 €
15.220
10.345.100
410

2008
110.140.852 €
14.759
12.993.092
493
FONT: ARC

Ingressos per drets
d’autor generats
als Països Catalans
2012
2011*
%
Catalunya
43.600.000 €
54.350.000 €
-19,8%
País Valencià
29.200.000 €
30.500.000 €
-4,1%
Illes Balears
9.301.000 €
8.630.000 €
+7,8%
Total
82.101.000 €
93.480.000 €
-12,2%
			
Els Països Catalans sumen el 33,5% de la recaptació de la SGAE
a l’Estat espanyol (244.943.820 €), un 2,4% més que el 2011
FONT: SGAE / (*) Les dades del 2011 han estat recalculades a partir dels nous indicadors de repartiment

Ingressos per drets
d’autor generats per
concerts a Catalunya
Música popular
Orquestres de ball
Música clàssica
Total ingressos

2012
4.700.000 €
1.200.000 €
319.927 €

2011
4.400.000 €
883.727 €
365.911 €

%
6,8%
35,8%
-12,6%

6.219.927 €

5.649.638 €

10,1%
FONT: SGAE
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artistes i Festivals
que van generar més
drets d’autor el 2012

Tito
Ramoneda
president executiu
de The Project

Catalunya

1.
2.
3.
4.
5.

Bruce Springsteen
Extremoduro
Madonna
Serrat & Sabina
Lady Gaga

75.000 espectadors*
34.603
“
30.693
“
29.128
“
16.304
“

1.
2.
3.
4.
5.

Sónar
Primavera Sound
Festival Mil·lenni
Festival Jardins de Cap Roig
Festival de Peralada

7.855 espectadors
7.643
“
7.250
“
5.164
“
9.621
“

1.
2.
3.
4.

Festival Int. de Benicàssim
Arenal Sound
Rototom Sunsplash
Low Cost Festival

16.453 espectadors
4.127
“
3.140
“
1.824
“

1. Ibiza 123 Rocktronic Festival
2. Cantajuegos

Aguantar
i que s’escolti
la nostra veu

País Valencià

1.
2.
3.
4.
5.

Serrat & Sabina
Luis Miguel
Extremoduro
Miguel Bosé
Electrobeach Festival

Illes Balears

1.
2.
3.
4.

Guns n’Roses
Luis Miguel
Pablo Alborán
Marea

Sónar
Serrat
& Sabina

FONT: SGAE
(*) Dada aproximada

Madonna
Guns n’Roses

Lady Gaga

Bruce Springsteen

La pujada de l’IVA del govern Rajoy ens està matant.
¿Realment creien aquests cervells que ens ‘representen’
que així recaptarien més impostos i s’incentivaria
l’economia? Gairebé vuit mesos després l’únic que
s’ha demostrat és un descens en la venda d’entrades
i una disminució del volum de negoci a les empreses
del sector. En definitiva, menys impostos recaptats i
pèrdua de llocs de treball.
Però, i més important: s’han aturat a pensar només
per un moment el que implica la música en directe en
la vida de les persones? No tan sols s’estan carregant
un sector del qual viuen un munt d’empreses i del
qual depenen molts llocs de treball, sinó, i per damunt
d’això, s’estan carregant el benestar que genera a les
persones gaudir de la música en directe, un dret que
tenim i que ens ajuda a créixer i a ser més rics des
del punt de vista cultural. Una societat de progrés
necessita la cultura com a eina de creixement, tant
econòmicament com intel·lectualment, i fins que no
ho entenguin els que manen aquest país no avançarà
per sortir de la misèria en la qual vivim avui.
Tots esperem que reculin aviat i que tinguem un IVA
moderat com els nostres veïns comunitaris; un
escenari que ens faci tornar a ser competitius, ja que
ara mateix, amb un 21% d’IVA i un 10% de SGAE,
molts artistes prefereixen passar de llarg i no actuar al nostre territori. És lògic, cobren més a fora que
aquí. ¿Com podem ser empreses competitives amb
aquest escenari tan diferent del que tenen països
com França, Alemanya, Holanda o Portugal, per citar-ne uns quants? És impossible, no podem.
Estan tardant i no s’entén que encara no ho hagin fet.
Fer-ho, dir a la gent que s’abaixa l’IVA, significaria
una percepció de tornada a la normalitat, una notícia positiva que es rebria amb
alegria i que el sector hauria
d’aprofitar per motivar la gent
a tornar a comprar entrades.
Mentrestant, només ens toca
aguantar i intentar que s’escolti
la nostra veu.
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Neo Sala
president i fundador de Doctor Music Concerts

Crisis? What Crisis?
No som al 1975, així que el titular no té res a veure
amb el quart àlbum de Supertramp. Tampoc es tracta d’un queixós article pessimista sobre un tema que
es resisteix a deixar de ser protagonista habitual als
mass media i a les tertúlies de cafè. Però ja fa tant
de temps que es parla de la crisi que m’he animat a
preguntar-me de quina crisi es tracta.
Crisi econòmica? Sí, cert. Però potser la crisi econòmica que tants problemes ens crea no és més que
un retorn a la realitat del nostre país. Crisi social? A
simple vista es pot dir que també. Però, com explica molt bé el genial Eduard Punset, la realitat és que
la humanitat, en tota la seva història —especialment
el primer món en el qual per fortuna som—, mai ha
viscut temps millors.
En la meva modesta opinió, hi ha una crisi molt més
greu, i no és altra que una gravíssima crisi de valors. La cultura del ‘pelotazo’ als anys 80 i 90 fa
temps que va acabar, però va deixar gravada en
moltes ments la cultura del ‘tot val’, la cultura de la
recompensa immediata sense esforç, aquesta última amplificada encara més per la vida virtual a
Facebook i altres xarxes socials. Tot això ha contribuït que paraules i expressions com ‘esforç’, ‘tenacitat’, ‘constància’, ‘honestedat’, ‘empatia’, ‘lleialtat’, ‘solidaritat’, ‘altruisme’, etc. siguin només
termes buits com zombis sense ànima poblant una

xerrameca vertiginosa formulada per quedar bé en
els 140 caràcters que admet Twitter, en lloc de representar en les nostres ments sòlids valors pels
quals regir les nostres vides.
Perquè, senyors: vivim en un país de clima i de gastronomia difícilment millorables. Encara conservem
gran part del nostre innat sentit de l’humor. I malgrat
la imatge negativa de la nostra situació econòmica,
que la premsa internacional ha propagat darrerament,
seguim estant en un lloc privilegiat al qual la gent
de molts altres països li agrada venir, tant per a oci
com per a negoci. És cert, les coses no són tan fàcils
com fa uns anys, i cal treballar quatre vegades més
per guanyar quatre vegades menys, i fer servir tots
els nostres recursos per solucionar problemes que
abans es resolien gairebé sols. Però som precisament nosaltres, els professionals del món de la música, un col·lectiu acostumat des de sempre a afrontar
reptes molt difícils i solucionar impossibles. El nostre
negoci ens ha obligat a això i no serà ara precisament
quan ens posem en una cantonada a plorar, oblidant tot el que
la nostra duríssima professió
ens ha ensenyat. Ànims, si us
plau..., que el 2012 ja ha passat
i, tot i les moltes profecies, el
món segueix girant.

Gerardo Sanz
director de FINA ESTAMPA

Rectificar és l’únic camí
Algú va dir que la pujada de l’IVA podia ser el darrer clau al taüt de la cultura. Per desgràcia, va quedar curt: en el cas de la música en directe, aquest
maleït, estúpid i injust increment equival al segell
de la seva sepultura. Abans de repercutir-ho a un
públic ja prou espletat per la crisi i el seu corol·lari
d’atur, desnonaments i misèria, els promotors han
optat per assumir-l’ho o, és clar, fer-li-ho assumir
al de sempre: l’artista. Perquè més enllà de la minva d’assistència als concerts, de la caiguda dels ingressos indirectes i de l’empobriment progressiu
de les condicions de treball, la veritable tragèdia és

l’efecte immediat en el creadors. Per culpa d’una
mesura que no ha trigat ni un any a mostrar-se absolutament ineficaç des del seu únic argument possible (el recaptador), els creadors, juntament amb
els que els ajudem a dur a terme la seva tasca, ens
veiem abocats a la resistència.
Al seu moment, Portugal va reaccionar. Senyors del Govern,
el central i el de Catalunya, és
el seu torn. Sigui de savis o no,
rectificar és l’únic camí. Si no,
ens tindran aquí: al davant.
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Entrevista

Joan Albert Amargós
Conseller de la Junta Directiva de la SGAE, president de la Mutualitat d’Autors i Editors
i membre del Patronat de la Fundació Autor

“La SGAE vol fer
un repartiment
més just entre
els territoris”

Els socis catalans de la Societat General d’Autors
i Editors (SGAE) ja han escollit els deu representants del Consell de Catalunya a partir d’una votació interna avançada respecte a la resta de l’Estat. I
és que la SGAE està de canvis. L’entitat ha creat els
anomenats consells territorials, una vella aspiració
que pretén que els autors puguin decidir sobre les
inversions culturals en cada territori. Joan-Albert
Amargós és un dels tres consellers catalans que formen part de la Junta Directiva general de la SGAE
sorgida de les eleccions celebrades l’abril de 2012 i
impulsora de la refundació i transformació que s’està produint els darrers mesos en aquesta societat de
gestió dels drets dels autors.

En què consisteix i a què respon la nova reorganització de la SGAE respecte als socis catalans?
Els Consells Territorials són un projecte del qual ja
es parlava feia temps. Però no va ser fins a la creació de la nova junta, ara fa un any, que la idea va prendre forma. L’objectiu de la reorganització és descentralitzar el conjunt de la SGAE, és a dir, cedir més
capacitat de gestió a les seus territorials per establir un contacte directe amb els autors i la ciutadania, així com incentivar la participació dels socis. La
SGAE és una societat de gestió que cobra i reparteix
pels drets de propietat intel·lectual dels seus socis. La
finalitat dels Consells serà buscar un equilibri entre
el que cada comunitat ingressa i la seva distribució.
S’han creat per administrar les ajudes pressupostàries que arriben de la Fundació Autor i a més determinen els projectes més importants i interessants per
a cada territori, en el nostre cas Catalunya, per poder-los impulsar des d’aquí. Es tracta d’una forma de
gestió dels béns i de les ajudes duta a terme des del
mateix territori.
Com pot afavorir la creació dels Consells Territorials
en un país amb una llengua i cultura pròpies com és
Catalunya, i que representa un pes tan important?
Als territoris amb llengua i cultura pròpia, com el nostre, és on hi ha el fet diferencial més important. Amb

“A Catalunya li hauria
de pertocar el 20%
de la inversió cultural
de la Fundació Autor”

els consells volem intentar ser justos amb el que s’ingressa i amb el seu repartiment. Cal que un territori
tingui els recursos que ha generat; de fet és un concepte no allunyat de la idea de l’anomenat ‘pacte fiscal’. Ja ens sembla bé col·laborar amb les comunitats
més desfavorides, però fins a un cert punt. Hem de
lluitar per aquesta lògica de repartiment a partir del
que s’ingressa. Cal un repartiment més just entre les
sis comunitats que disposaran de Consell Territorial
propi. A Catalunya li pertocaria el 20% del pressupost
en inversió cultural de la Fundació Autor, un percentatge que encara s’està negociant.
Com es notarà aquest model més transparent?
A la SGAE mai no s’havien discutit les coses tant com
ara. Antigament, la societat funcionava com un govern
sense oposició en el qual guanyava un partit amb majoria. Però ara és diferent. Cada individu té les seves
idees i ningú està condicionat. La gent és lliure i hi
ha més votacions i discussions. Tota la informació es
dóna a conèixer al soci, que té la capacitat de debatre
i transmetre les seves inquietuds. Amb la creació dels
Consells Territorials s’intensifica la relació entre l’entitat i els socis del territori, ja que es traslladen les seves reivindicacions, propostes i necessitats.
Quins altres interessos defensaran els deu consellers que han sortit elegits?
A Catalunya el Consell Territorial està format pels deu
consellers escollits recentment, més els tres consellers que formem part de la Junta Directiva General de
la SGAE, que som la Teresa Alfonso, l’Enric Gomà i jo
mateix. Un dels objectius principals d’aquest organisme és trobar noves solucions a problemes reals que hi
pugui haver a cada territori. Avaluarem les propostes,
les fonamentarem i, si s’escau, les treballarem i defensarem amb l’objectiu de portar-les a terme. Es tracta d’un primer pas, i haurem de veure com s’articula.
És l’inici d’una nova etapa. Com a conseller, hi ha socis que m’escriuen correus on em transmeten les seves inquietuds i propostes, i ara disposarem d’una eina
molt important per tal de donar-lis respostes.
Quines són ara mateix les principals inquietuds dels
autors i editors catalans?
Saber com es gestionen els seus diners i, sobretot,
en què inverteix la SGAE. Més que la inversió en patrimoni, el que ara volem des de l’entitat és potenciar
les ajudes socials. Hem creat les Ajudes de Previsió
Social (APS), una via d’ajuda al soci autor que ja s’ha
fet gran o que no té tants ingressos com abans i a qui
això li genera certs problemes. T.V.
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Festivals

Els festivals catalans
aposten per un
creixement qualitatiu
Els principals festivals pop han atret 1,7 milions d’assistents el 2012, resistint les
inclemències del sector amb una xifra similar a l’any anterior. El rànquing segueix
liderat per la febre valenciana de l’Arenal Sound, el Rototom i el FIB, i Barcelona es
consolida com a ‘capital de festivals’ amb el Primavera Sound, el BAM i el Sónar.
Malgrat la incòmoda situació econòmica de la indústria
del directe, els festivals de música sembla que resisteixen les inclemències del sector. Oferir una programació de qualitat i adaptar-se als nous temps i a les noves
audiències són les claus de l’ADN de la majoria de cites
que se situen als primers llocs del rànquing. La trentena de festivals de pop-rock més importants dels Països
Catalans (amb més de 5.000 espectadors) han congregat enguany més d’1,7 milions d’assistents, una dada
significativa però que suposa un mínim increment respecte al 2011 d’un 4,1%. És una xifra que indica que el
públic ja no creix i s’estanca, sobretot en comparació
amb la temporada anterior, que va pujar un 26,6%.
Els festivals del País Valencià ocupen de manera multitudinària les primeres posicions pel que fa al nombre
d’assistents, en un rànquing encapçalat per l’Arenal
Sound, amb 250.000 espectadors (48,8% més que el
2011), i dues altres cites que perden públic però es mantenen al pòdium: el Rototom Sunsplash amb 175.000
(-23,9%) i el Festival de Benicàssim amb 160.000
(-20%). Darrere seu hi ha el Low Cost de Benidorm.
Per la seva banda, Barcelona es consolida com a ‘capital de festivals’, amb el Primavera Sound i el Sónar
que potencien també el vessant professional. Acostar
els grans festivals a la ciutadania ha estat una de les
estratègies del Primavera Sound, que el 2012 ha congregat més de 30.000 persones a les diferents activitats gratuïtes, que sumades als assistents al festival suposen un total de 147.000, un 10,9% més que el 2011.
“El festival està en un moment dolç tant en el pla nacional com en l’internacional, i té una molt bona reputació dins el sector de la indústria musical —afirma el director del Primavera Sound, Alberto Guijarro—. Tenim
la sort d’haver fet una marca potent, perquè la pujada

1.700.000

assistents als principals festivals dels països Catalans
La capacitat dels grans festivals pop de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears per atraure espectadors s’ha mantingut el 2012 amb una xifra d’un
4,1% més d’assistents. Hi han contribuït l’espectacular creixement de l’Arenal
Sound de Burriana i els augments de Primavera Sound i Sónar.

de l’IVA ens està col·locant en una posició dolenta en
competitivitat amb la resta d’Europa.” L’altra gran cita
de la ciutat, el Sónar, ha reunit prop de 98.000 espectadors, fet que suposa un augment d’un 23,3% respecte
al 2011. “L’èxit te l’has de guanyar des de l’origen; amb
els objectius clars té sentit que un festival es desenvolupi i es consolidi —assegura el codirector del Sónar,
Ricard Robles—. La clau és fer un festival coherent, readaptant-se als nous temps i a les noves audiències.”
L’augment progressiu del públic internacional és un altre
dels elements que defineixen aquestes dues grans cites.
En el cas del Sónar, els assistents del 2012 han provingut de 92 països, tot ampliant mercats com el nord-americà, el llatinoamericà, l’asiàtic i el de l’Europa de l’Est.
El Montjuïc de Nit, el Barcelona Acció Musical (BAM)
o l’apartat musical de les Festes de la Mercè ocupen
també una posició destacada en aquesta llista, així
com el festival Grec, que ha passat dels 26.227 assistents el 2011 als 37.390 espectadors el 2012 gràcies a
l’acte inaugural al passeig de Lluís Companys.

Fora de la capital, l’Acústica de Figueres ha registrat
un destacat increment de públic fins a 60.000 assistents el 2012, un 33,3% més que a l’edició anterior.
També ha augmentat el públic de l’Acampada Jove
de Montblanc, amb 29.000 persones, 2.000 més que
l’any 2011, i el Monegros Desert Festival, amb 44.000
festivalers el 2012, un 10% més.
L’èxit d’un festival, però, no només es mesura pel nombre d’espectadors. L’Altaveu de Sant Boi, per exemple,
ha vist disminuir la quantitat d’assistents. De tota manera, tal com argumenta el director del festival, Albert
Puig: “Intentem oferir una programació de qualitat i que
marca certa diferència amb tot el que s’està fent. Mirem
de ser sempre fidels als nostres orígens, que estan estretament lligats als artistes del nostre país, als artistes
no tan comercials”. El mateix ha passat amb el Festival
del Mil·lenni, que ha perdut 22.000 espectadors respecte al 2011. El director de Concert Studio, Ricard
Robles, que organitza el festival, creu que “la cita ja s’ha
convertit en un clàssic del panorama artístic català”.

espectadors assiStents als principals
festivals de pop als Països Catalans
		

2012

2011

%

Arenal Sound (Burriana)
Rototom Sunsplash (Benicàssim)
FIB (Benicàssim)
Primavera Sound (Barcelona)
BAM (Barcelona)*
Montjuïc de Nit (Barcelona)*
Sónar (Barcelona)
Acústica (Figueres)*
Low Cost Festival (Benidorm)
Monegros Desert Festival (Fraga)
Jardins Cap Roig (Calella de Palafrugell)
Festival de la Porta Ferrada (Sant Feliu)*
Electrobeach Music Festival (Port-Barcarès)
Mas i Mas Festival (Barcelona)
Grec - Festival d’Estiu (Barcelona)
Festival del Mil·lenni (Barcelona)
Acampada Jove (Montblanc)
Ibiza 123 Rocktronic Festival (Eivissa)
ElectroBeach (Benidorm)
Festival de Guitarra de Barcelona
Cruïlla BCN (Barcelona)
(a)phònica (Banyoles)
BarnaSants (Barcelona)
Acampallengua (Ferreries)
LEM (Barcelona)
Feslloch (Bell-lloch del Pla)
popArb (Arbúcies)
Palmfest (L’Hospitalet de l’Infant)
Altaveu (Sant Boi de Llobregat)
Faraday (Vilanova i la Geltrú)

250.000
175.000
160.000
147.000
146.000
110.000
97.948
60.000
60.000
44.000
41.000
40.000
40.000
39.735
37.390
32.982
29.000
29.000
23.000
22.027
22.000
18.000
17.407
15.000
10.968
8.000
5.000
5.000
4.100
4.000

168.000
230.000
200.000
132.500
146.770
110.000
79.454
45.000
45.000
40.000
47.000
14.000
30.000
42.843
26.227
55.000
27.000
—
20.400
24.102
22.000
18.048
21.569
15.000
10.304
7.500
4.000
4.500
8.000
4.500

48,8%
-23,9%
-20%
10,9%
-0,5%
0%
23,3%
33,3%
33,3%
10%
-12,8%
185,7%
33,3%
-7,3%
42,6%
-40%
7,4%
—
13%
-8,6%
0%
-0,3%
-19,3%
0%
6,4%
6,7%
25%
11,1%
-48,8%
-11,1%

Festival de pop-rock internacional
Festival de reggae
Festival de pop independent
Festival de pop-rock català i internacional
Festival de pop-rock català i internacional
Festival de festivals
Festival de músiques avançades
Festival de cançó i pop català
Festival de grups emergents de pop-rock
Festival de música electrònica
Festival català i internacional
Festival català i internacional
Festival de música electrònica
Festival català i internacional
Festival català i internacional
Festival català i internacional
Festival de pop-rock català i internacional
Festival de música electrònica
Festival de música electrònica
Festival de pop-rock català i internacional
Festival català i internacional
Festival de cançó i pop català
Festival de cançó d’autor
Festival de pop-rock català
Festival de música experimental
Festival de cançó i pop en català
Festival de pop català
Festival de pop català i internacional
Festival de cançó i pop català
Festival de pop català i internacional

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels promotors / (*) Inclouen programació gratuïta

Alberto Guijarro

Ricard Robles

Carolina Rodríguez

Director del Primavera Sound
Pressupost: 7.400.000 Euros

Codirector del Sónar
Pressupost: 4.720.861 Euros

Directora del Low Cost
Pressupost: 2.100.000 Euros

“El festival passa per un moment
dolç tant en l’àmbit nacional com
internacional i té una molt bona
reputació, però la
pujada de l’IVA ha
fet molt de mal,
més que la mateixa
crisi, i ens dificulta
la competitivitat.”

“Amb prop de cent mil assistents
procedents de 92 països hem
ampliat mercat cap a Amèrica,
Amèrica del Sud i
països com la Xina
i Rússia. Hem
mantingut el públic
local i ha augmentat
la gent de fora.”

“Generem un impacte per a
Benidorm sense precedents
en les últimes dècades.
La repercussió
econòmica a la ciutat
per la celebració
del festival arriba
quasi als 10 milions
d’euros per edició.”
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Arenal
Sound
250.000 assistents
La tercera edició del festival de Burriana
ha generat el 2012 un impacte total de
28 milions d’euros, segons la consultora Deloitte, una xifra que recau en un 86%
a Castelló. Ha generat 900 llocs de treball
directes i indirectes. El 80% dels assistents tenen entre 18 i 30 anys, i gasten una
mitjana diària de 409 euros.

Sónar
98.000 assistents
L’impacte del festival a la
ciutat ha superat el 2012 els
52 milions d’euros. El 50%
del públic del Sónar és estranger: de Gran Bretanya
(17%), França (8%), Itàlia
(5,5%) i Alemanya (2,7%).

Primavera
Sound
147.000 assistents
L’impacte econòmic del festival per a
Barcelona el 2012 ha estat de 65,3 milions d’euros. Ha generat 982 llocs de treball i representa 11,7 milions d’euros d’ingressos per a la hisenda pública. El 34%
del públic procedeix de fora de l’Estat
espanyol.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels promotors

En referència a l’increment de l’IVA cultural, Pérez assegura que el 2012 l’ha assumit el festival, però que és
una situació que “no es pot prolongar indefinidament”.
En l’àmbit de la cançó d’autor, el BarnaSants també ha
patit una lleu caiguda de públic, amb 17.407 assistents
el 2012, un 19,3% menys que l’any anterior. El director
del festival, Pere Camps, comenta: “Malgrat les grans
dificultats que comporta el fet de treballar sense saber
quin suport econòmic tens i amb una organització en
xarxa, no hem reduït la quantitat de concerts. De tota
manera, treballar en aquestes condicions només es pot
fer quan t’importa el projecte, la seva rendibilitat cultural i el seu objectiu estratègic. Si apliquéssim la lògica
del negoci, hauríem de tancar”.
Altres certàmens especialitzats, com el Festival
Internacional de Jazz de Barcelona, el Jardins de Cap
Roig, el De Cajón, el Festival de Guitarra de Barcelona

o el Mas i Mas Festival, també han registrat una lleu
baixada d’espectadors el 2012. Altres s’han mantingut, com l’(a)phònica de Banyoles, el LEM Festival, el
Cruïlla Barcelona o l’Acampallengua de Manacor.
La situació econòmica ha provocat la suspensió
aquest 2012 de festivals com l’Etnival de Girona, el
CambriRock de Cambrils o l’MTV Winter de València,
si bé també han nascut noves cites, com l’estrena a
les Illes Balears de l’Ibiza 123 Rocktronic, que ha aplegat 29.000 espectadors durant tres dies, tot ajuntant
en un mateix escenari artistes com ara Sting i David
Guetta o Lenny Kravitz i Luciano. També han arrelat noves marques de música electrònica com l’Electrobeach, que se celebra des de fa quatre anys a PortBarcarès (Catalunya Nord) i des de fa un parell també a
Benidorm, i és considerat el més gran festival de música electrònica a l’Estat francès. T.v.

Febre DE
festivalS
al País
Valencià
Al número 1 del rànquing als festivals dels
Països Catalans —i de l’Estat espanyol— s’hi
ha situat la tercera edició de l’Arenal Sound
2012 de Burriana, amb 250.000 assistents totals (50.000 abonaments diaris, amb un 15%
més de públic que el 2011). El nombre d’assistents supera de llarg el del número 2,
el Rototom Sunsplash de Benicàssim (amb
175.000 assistents), i el Festival Internacional
de Benicàssim (amb 160.000). Entre els tres
certàmens sumen més de mig milió d’espectadors concentrats als mesos de juliol i agost al
País Valencià. I si a aquests s’hi sumen els més
de 60.000 assistents al Low Cost i els 30.000
de l’Electrobeach, tots dos a Benidorm, la xifra
és encara més elevada.
Mentre que l’Arenal ha vist créixer considerablement el públic, el FIB ha passat de 200.000
assistents el 2011 a 160.000 el 2012, un cas
similar al festival de reggae Rototom, que ha
baixat de 230.000 a 175.000. “Benicàssim
reuneix un seguit de característiques imprescindibles per a la celebració d’un esdeveniment
de grans dimensions; un recinte de festivals
amb la infraestructura per acollir un gran nombre de públic i una bona xarxa de vies de comunicació —diu el director del festival, d’origen
italià, Filippo Giunta—. La ciutat té una platja
de gran qualitat, un clima suau i un sector de
serveis que permet gaudir de l’estada.” El municipi ha rebut un impacte econòmic de més de
32 milions d’euros entre el Rototom i el FIB.
Per la seva banda, 90.000 persones han anat
el 2012 de festival a Benidorm. El Low Cost,
amb 60.000 assistents, ha crescut un 33,3%.
“Generem centenars de llocs de treball i gairebé 10 milions d’euros d’impacte econòmic
a la ciutat”, indica la directora del festival,
Carolina Rodríguez.

Xavi Pascual

Pere Camps

director dels festivals acústica de figueres
i strenes de girona (PROMOARTS MUSIC)
secretari d'ARC - comissió festivals

Director del festival BarnaSants
(Pere camps produccions)

Quan sigui gran 		
vull ser promotor
de festivals

Què respondríeu al vostre fill si us diu que de gran
vol ser promotor de festivals? Es preveuen uns
anys molt complicats per al sector. Un 13% menys
d’ingressos per cada entrada venuda, per l’augment
del 8 al 21% de l’IVA cultural, fet que dificulta cobrir les despeses i cobrar per la feina que es realitza. Una crisi econòmica que posiciona el consum
de música en directe com un luxe prescindible. Una
administració que dóna veu sense vot al sector, proposant unes eines als festivals que van néixer amb
la finalitat d’incidir-ne en el creixement, consolidació i projecció, però que avui han perdut aquesta
utilitat, ja que no se sap quina ajuda exacta es rebrà
fins mig any després d’haver-se celebrat. La majoria de festivals encara no han cobrat la concedida el
2012. Alguns fins i tot tenen pendent la del 2011.
Per a aquest any 2013 ningú pot assegurar si existiran les ajudes, i en cas afirmatiu, quina partida tindran. I de cara al 2014, escoltant, però no tenint en
compte les necessitats del sector, l’administració
pretén retirar les subvencions a fons perdut a les
empreses i oferir un sistema de reintegrables —tipus
crèdit d’un banc però sense interessos—, i només
s’obtindrà una ajuda si el projecte fracassa. Una
nova fórmula a la qual des de l’associació ARC no
donarem suport, i que creiem que encara agreujarà
més la situació actual. Cada mes tanquen empreses, es perden llocs de treball i es crea morositat. El
que cal són eines per capgirar la situació, i tenir en
compte les parts implicades.
Sincerament, i encara que em
dolgui, crec que al vostre fill
li aconsellaria que s’ho pensi dues vegades abans de ferse promotor de festivals quan
sigui gran.

BarnaSants per anys
Tot i les dificultats, per a un festival estratègic, de
treballar sense saber els suports econòmics, l’organització en xarxa ens ha permès no reduir els concerts. Les retallades s’han fet a publicitat i producció.
Però treballar en aquestes condicions només es pot
fer quan t’importa fonamentalment el projecte i la rendibilitat cultural. Si apliquéssim la lògica dels negocis hauríem que tancar. Ara bé,
el català també hauria desaparegut ja fa temps. Així que hi ha
BarnaSants per anys. La seva
estructura va ser creada per resistir, i per tant està adaptada a
les actuals circumstàncies.

Martín Pérez
director deL FESTIVAL MIL·LENNI		
(Concert Studio)

Clàssic de prestigi
El Mil·lenni és un festival consolidat i molt prestigiat esperat pel públic i això li garanteix vendes segures.
S’ha convertit en un clàssic del
panorama. Està en plena forma.
Un altre tema és l’increment de
l’IVA. En aquesta edició l’hem
assumit nosaltres, però aquesta
és una situació que no podrem
prolongar indefinidament.

Albert Puig
director ARTÍSTIC del festival Altaveu
(NO SONORES)

Marcar la diferència
L’Altaveu intenta, davant les dificultats econòmiques,
oferir una programació de qualitat i que marqui certa diferència amb tot el que s’està fent. Com que el
nostre festival se celebra al setembre, quan ja han
passat la majoria de festivals
i tothom ja ha vist els artistes,
hem de marcar la diferència.
Mirem de ser sempre fidels als
nostres orígens, que estan estretament lligats als artistes del
nostre país i no tan comercials.

Entrevista

Xavi Carbonell
director del Faraday
i portaveu de l’A-Petit

A-petit:
festivals
arrelats i
referents
La plataforma A-Petit és una xarxa creada
el març del 2012 que inicialment agrupa sis
festivals musicals, bàsicament de pop independent i de dimensions reduïdes, escampats
per tot Catalunya: (a)phònica de Banyoles,
Faraday de Vilanova i la Geltrú, Festus de
Torelló, InVictro de Vic, PalmFest de l’Hospitalet de l’Infant i popArb d’Arbúcies.
Quin és l’objectiu de la plataforma?
Compartir experiències en l’àmbit de la producció musical i donar a conèixer uns festivals
petits però molt arrelats al territori i que han
anat agafant rellevància en el panorama artístic del país.
Com definiu un festival petit?
Un festival que no té com a objectiu primari
créixer en nombre d’espectadors.
Quin és el model de sostenibilitat?
L’arrelament al territori, treballar amb la gent
que t’envolta com a proveïdors i no comptar
amb el creixement en el nombre d’espectadors
com un factor imprescindible per garantir la
continuïtat de l’esdeveniment.
Com us podeu ajudar els uns als altres?
Comunicant-nos, parlant al voltant d’una mateixa taula. D’aquí ve la necessitat de crear un
espai de trobada com l’A-petit.
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Les sales de
concerts perden
la classe mitjana

Espectadors i concerts a les
principals sales de Catalunya
Assistents 2012

Les sales catalanes que fan programació estable han
iniciat el 2012 una espiral de caiguda de concerts i de
públic sense precedents. La reducció de les graelles
ha suposat eliminar un de cada deu bolos (9,6%), xifra que indica la retallada de més de 400 concerts al
llarg de l’any. A Barcelona la reducció ha estat menor, del 5,7%, però fora de la capital catalana s’ha arribat a 28,1%, amb la supressió de tres de cada deu
directes, segons les dades recollides dels principals
socis agrupats a l’Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (ASACC).
La gerent de l’entitat, Carmen Zapata, declara que la
programació s’ha reduït a totes les sales: “S’ha perdut la classe mitjana”. La situació més dràstica ha estat a comarques. Un exemple és la Stroika de Manresa,
una sala que el 2012 ha vist reduïda a més de la meitat la quantitat de concerts i d’assistents respecte a
l’any anterior: si el 2011 van programar 195 concerts,
el 2012 n’han programat 66. També és el cas de la sala
Clap de Mataró, que ha passat dels 152 directes el 2011
als 128 el 2012, o de la Salamandra, de l’Hospitalet,
que el 2012 ha programat 121 concerts mentre que el
2011 en va programar 136.
La pèrdua d’espectadors també ha estat notable i proporcional al nombre de directes. La comparativa apunta que han baixat un 11%, repartits entre el 9,8% a
Barcelona i el 20,5% fora de la capital, i per tant s’han
perdut al voltant de cent mil espectadors. Així, sales
com el Clap han vist disminuir el nombre d’assistents
en un 23%, mentre que la Salamandra ha mantingut
el públic, i el Music Hall, Tarantos o el Jamboree, de
Barcelona, han augmentat espectadors i programació.
Amb tot, les dades del 2012 canvien la dinàmica del
2011, que parlaven de menys públic però més concerts
per mantenir la dinàmica.

9,6%
reducció de concerts

Les sales han reduït el 2012 un de
cada deu concerts. La mesura baixa
a Barcelona al 5,7%, però a comarques assoleix el 28,1%.

11%

pèrdua d’espectadors
La caiguda de públic es pateix sobretot fora de la capital catalana
amb un 20,5%, mentre que a
Barcelona es xifra en el 9,8%.

DOBLE PENALITZACIÓ
Les sales de música en directe també han vist com les
institucions retallen en ajuts i el públic retalla en consum. El resultat és un marge de maniobra cada cop
més estret: “La pujada de l’IVA és un gran handicap per
a les sales de concerts, que estan doblement penalitzades tant pel que fa a les entrades com a la recaptació a les barres. La conseqüència de tot plegat afecta
el nombre de concerts o la seva qualitat”, manifesta el
director de La Mirona (millor sala als Premis Enderrock

2013), Jordi Planagumà. L’equipament de Salt ha fet 116
concerts, una xifra molt similar a la del 2011, i ha mantingut el nombre d’espectadors. “El 2012 ha estat un
any important per a la sala, que en 10 anys de vida s’ha
convertit en el referent de la música moderna a les comarques gironines.” Per la seva banda, el director del
Harlem Jazz Club, Daniel Negro, assegura que sales
com la que dirigeix “pateixen un tracte discriminatori per part de les institucions”, i es qüestiona: “¿Com
és possible que el Harlem rebi 10.000 euros per a 340
concerts en els quals toquen més de 1.000 músics durant tot un any, i que el salari del director d’un equipament públic sigui de 20.000 euros mensuals?”.
A les sales de gran aforament l’augment de l’IVA les ha
convertit en menys competitives. “Les sales han vist disminuir el nombre de gires d’artistes internacionals”, afirma la gerent de l’ASACC. El director de la barcelonina
sala Sidecar, Roberto Tierz, assegura que “la crisi econòmica general i la falta de sensibilitat de les administracions envers la cultura són una dificultat afegida a la qual
cal enfrontar-se amb imaginació”. I afegeix que cal lluitar
perquè notícies com que l’Estat espanyol tingui el segon
IVA cultural més car d’Europa desapareguin. La Sidecar
ha mantingut les xifres del 2011: “Lluny d’una programació sense riscos, els desitjos d’innovar i descobrir nous
artistes, així com de sorprendre el públic amb grans figures que volen mantenir el contacte més íntim amb els
seus seguidors, formen part del nostre ADN, al qual no
estem disposats a renunciar”, conclou Tierz.
Amb l’objectiu de donar suport a grups locals el 2012
s’ha creat el CurtCircuit, un projecte en què 18 bandes
catalanes han recorregut sales del territori. Gràcies
al patrocini d’Estrella Damm i la SGAE, i impulsat per
l’ASACC, s’ha creat un circuit en el qual artistes consolidats apadrinen noms emergents. Teresa Vallbona
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Razzmatazz (BCN)
Apolo (BCN)

La programació estable de les sales s’ha reduït un 10% a causa de la crisi i la pujada
de l’IVA cultural, especialment a fora de Barcelona, on la caiguda ha arribat al 30%.
Les sales mitjanes i petites dedicades als grups emergents també s’han vist afectades per una menor assistència de públic als locals, que han perdut l’11% dels clients.

2011
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les sales i l’ASACC

Roberto
Tierz

Jordi
Planagumà

Joan
Pérez

Director del Sidecar
(Barcelona)

Director de La Mirona
(Salt)

director de Faktoria
d’Arts (Terrassa)

“Després de 30 anys
d’activitat continuada,
la crisi econòmica i la
falta de sensibilitat de
les administracions
cap a la cultura són
dificultats a les quals
ens hem d’enfrontar
amb imaginació, i lluitar
contra injustícies com
el fet de tenir el segon
IVA cultural més car
d’Europa.”

“El 2012 ha estat un
any important per a
La Mirona, ja que ha
arribat a la xifra dels
mil concerts. És una
efemèride especial
per a una sala que
va començar la seva
programació estable
el 2002 i que s’ha
convertit en el referent
de música moderna a
comarques gironines.”

“L’estat de salut de la
sala en aquest moment
és delicat, perquè la
crisi, que està afectant
sobretot els joves, ens
condiciona directament.
Igualment la pujada
d’impostos com l’IVA fa
que la cosa sigui encara
més complicada. Amb
tot, cal mirar el futur
amb optimisme i seguir
lluitant.”

Entrevista

Luis Óscar García
president de l’Associació
En Viu!, del País Valencià

“Fem el 90%
de música
valenciana”
Quin paper fa l’associació En Viu!?
Hem nascut per la necessitat d’ajudar a legislar en condicions un sector cultural que per a
les autoritats no deixa de ser el món de la nit,
però que en realitat som cultura i fem el 90%
de la música valenciana que es programa. A
més, al País Valencià no hi havia cap associació
d’aquestes característiques que pogués unir la
gent del sector per fer front comú a les problemàtiques que ens són pròpies. Calia unir-nos i,
sota el format d’associació, poder exercir la interlocució amb les administracions públiques.
Quins són els vostres objectius?
Donar major visibilitat al caràcter cultural de
la nostra activitat; plantejar a les institucions
els problemes d’aforament, de competència
deslleial i de llicències amb greuge comparatiu amb teatres i auditoris; reforçar els vincles
amb altres associacions del món cultural del
País Valencià i de la resta de l’Estat espanyol;
promoure la igualtat de recursos entre les sales públiques i les sales privades; fomentar
els acords entre artistes i sales de música;
protegir jurídicament i moralment els associats, o treballar en xarxa i en contacte amb altres entitats estatals.
Quin és el vostre pla d’acció a curt termini?
S’ha iniciat una ronda de contactes amb les
administracions públiques del País Valencià
per donar a conèixer qui som i què pretenem.
A més, també s’han establert unes comissions amb l’objectiu de centrar més bé la problemàtica i establir estratègies d’actuació.
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Sales, circuits i auditoris

Els principals circuits musicals públics i privats han frenat l’activitat el 2012, i han
provocat una davallada d’una tercera part tant dels concerts programats com dels
espectadors. La mitjana d’assistència ha caigut de 240 a 208 assistents per bolo.

Els auditoris aposten per augmentar la qualitat artística i disminuir la quantitat de
programació com a mesura davant les retallades de pressupostos. Liceu, Palau de la
Música i L’Auditori de Barcelona encapçalen una profunda renovació de models.

Els circuits musicals públics de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que promouen arts escèniques i música per sales i auditoris, han tancat el 2012 amb un reducció d’una tercera
part de la programació i una caiguda encara superior
d’espectadors. Això ha provocat a més que la mitjana
d’assistència hagi baixat també de 253 a 221 persones per concert. En l’àmbit privat, la davallada ha estat també similar.
El Programa.cat 2012 ha organitzat 172 concerts on
han anat 34.606 assistents, xifra que significa un terç
menys de directes i la meitat d’espectadors que l’exercici anterior, que va tancar amb 270 concerts amb
68.400 persones. El nombre de municipis que han
acollit algun espectacle musical del circuit també s’ha
reduït notablement. Mentre que el 2011 95 poblacions van acollir alguna activitat del circuit, el 2012 només ho han fet 56. L’altre gran circuit públic, articulat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de
Barcelona, també ha patit davallada d’una tercera part.
Mentre que el 2011 la xarxa d’espais escènics va acollir 554 activitats musicals, el 2012 n’ha programades
423, un descens proporcional al nombre d’assistents,
que ha passat dels 147.854 el 2011 als 101.973. Altres
circuits específics, com el d’Auditoris —amb un únic

El fet que el circuit musical d’Auditoris de la Generalitat
de Catalunya només hagi programat una activitat el
2012 és una dada rellevant i que apunta la direcció
que està prenent el sector: apostar per la qualitat més
que no pas per la quantitat. D’una banda s’escurcen
els pressupostos, i de l’altra es pretén mantenir el nivell artístic, dos conceptes oposats però no contradictoris. En aquest sentit, les dades dels principals auditoris catalans indiquen que la programació s’ha reduït
el 2012 amb gairebé dos de cada deu concerts programats (17,5%), una decisió que també ha afectat en la
pèrdua del 16,7% d’espectadors.
L’Auditori de Barcelona, que l’any 2012 ha estrenat
Joaquim Garrigosa com a nou director artísitic, ha disposat d’un pressupost de 19,2 milions d’euros, un 12,7%
menys que la temporada anterior. De tota manera, ha
programat noms de primer ordre com Gustavo Dudamel
amb la Simfònica Simón Bolívar, la mezzo Cecilia
Bartoli, la pianista Yuja Wang o l’actriu Marion Cotillard,
interpretant Joana d’Arc. A més, l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ha sortit
de gira després de més d’una dècada sense actuar fora.
“Malgrat les dificultats del moment actual, L’Auditori viu
una etapa de consolidació del projecte artístic de l’OBC i
de la programació pròpia que li atorga una projecció im-

Els circuits perden gas

36,2%
pèrdua d’espectadors

Els principals circuits públics de la
Generalitat i la Diputació i privats
(GPS i Folc) han perdut una tercera
part dels espectadors.

26,6%
reducció de concerts

La xifra de concerts programats als
circuits musicals catalans s’han reduït igualment en una tercera part.

concert el 2012— o el d’Òpera Catalunya, també de la
Generalitat, han disminuït l’activitat.
En l’àmbit privat, la tercera edició del circuit estatal
Girando Por Salas — impulsat pel Ministerio de Cultura
amb ARC, Musicat i Unió de Músics—, també mostra un lleu descens en concerts i sales programades
als Països Catalans. Mentre que el 2011 41 sales havien format part del circuit, el 2012 han estat 31 (17 de
Catalunya, 11 del País Valencià i 3 de les Illes Balears).
Dels 288 concerts que s’han celebrat a tot l’Estat, 23
s’han fet a Catalunya, 20 al País Valencià i 5 a les Illes;
un total de 48 bolos que han estat seguits per 3.211 espectadors, amb una mitjana de només 67 persones a
cada concert. A tot l’Estat GPS ha comptabilitzat una
ocupaciío semblant amb 19.271 assistents. L’estil predominant dels grups ha estat l’indie-pop, i ha girat artistes com els catalans Astrio, D’Callaos, els illencs
Papa Topo, la valenciana La Negra o el duet catalanomadrileny La Bien Querida.
Finalment, el Circuit Folc 2012, capitanejat pel Centre
Artesà Tradicionàrius, el Grup Enderrock i la Fira
Mediterrània ha programat 16 concerts amb 6 grups
—20 concerts i 6 grups el 2011— i ha tingut 2.325
espectadors, un 20% menys que el 2011, que va arribar a 3.000 assistents. T.V.

Qualitat als auditoris

17%

menys de públic i concerts
Els principals auditoris catalans han
reduït un 17,5% de la programació de
concerts, i la xifra d’espectadors ha
caigut un 16,7%.

portant com a equipament cultural públic per a la música a Catalunya”, explica Garrigosa. El 2012 L’Auditori ha
programat 469 concerts, 257 menys que la temporada
2010-11, i pel que fa al nombre d’espectadors la davallada també ha estat notable superior a una tercera part,
s’ha passat dels 530.590 el 2011 als 354.226 el 2012.

Per la seva part, tant el Palau de la Música com el Gran
Teatre del Liceu també han fet un lleu ajust de la programació de concerts —reduint un 6,6% i un 8%, respectivament— i s’han vist igualment afectats per una
relativa pèrdua d’espectadors, del 15,7% i el 2,4%.
El Teatre Auditori de Lleida ha registrat el 2012 una retallada d’una tercera part dels concerts i ha perdut el
8% de públic; un cas similar al de l’Auditori de Girona,
que ha programat una quinzena de concerts menys i
ha patit un descens del 22,2% d’assistents. Per contra, el Teatre-Auditori de Sant Cugat ha duplicat els
espectadors —de 23.385 a 51.740, gràcies sobretot al
festival Petits Camaleons—, tot i mantenir la xifra de
concerts. “Hem fet una aposta en la programació musical perquè és una de les vies més directes per arribar a nous públics”, confessa el director del centre,
Pep Tugues. Crear sentiment de pertinença és, segons
Tugues, un element clau per evitar que la gent s’hagi
de desplaçar per poder veure un bon concert. “La nostra tasca és conservar els espais i els canals d’expressió per arribar al públic”, conclou. La mateixa tendència positiva ha experimentat el Teatre L’Atlàntida de
Vic que la temporada 2012 ha duplicat el nombre d’espectadors, fruit també del creixement de la programació, i ha assolit un excel·lent 75% d’ocupació. T.V.

Espectadors i concerts als grans auditoris

Espectadors i concerts als Circuits
Espectadors 2012

2011

%

Concerts 2012

Espectadors 2012

2011

%

Concerts 2012

2011

%

Xarxa d’Espais Escènics de l’ODA
(Diputació de Barcelona)

101.973

147.854

-31%

423

554 -23,6%

Palau de la Música

355.306

421.726

-15,7%

535

573

-6,6%

L’Auditori de Barcelona*

354.226

530.590

-33,2%

469

726

-35,4%

Programa.cat i Òpera Catalunya*
(Generalitat de Catalunya)

34.606

68.400

-49,4%

195

300

Palau Sant Jordi + Club

284.128

360.050

-21,1%

45

46

-2,2%

Gran Teatre del Liceu**

281.487

288.523

-2,4%

208

226

-8%

51.740

23.385

121,3%

39

37

5,4%

Auditori de Girona

51.651

66.455

-22,2%

102

117

-12,8%

Teatre Auditori Granados (Ll)

23.957

22.175

8%

66

102

-35,3%

Teatre L’Atlàntida (Vic)

34.446

15.205

126,5%

85

54

57,4%

Teatre Auditori de Granollers

17.230

17.949

-4%

39

44

-11,4%

Circuit GPS - Girando Por Salas
(Catalunya - País Valèncià - Illes Balears)
Circuit Folc
(C.A.T. / Grup Enderrock)

3.211
2.325

3.386
3.000

-5,2%
-20%

2011

%

-35%

48 (31 sales) 55 (41 sales) -12,7%
16 (6 grups)

20 (6 grups)

-20%

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels promotors dels circuits
* Abans Cultura en Gira i Òpera Catalunya

Teatre-Auditori Sant Cugat

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels auditoris. (*) Concerts a L’Auditori i fora / (**) Dades temporada 2011-12
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Mercats

Les fires musicals
atrauen cada vegada
més professionals

Marc Lloret
Director artístic del
Mercat de Música Viva de Vic

Més de sis mil acreditats catalans i internacionals als principals mercats i fires
musicals el 2012 constaten que malgrat la crisi aquests espais atrauen cada cop
més professionals. Un estudi pioner sobre l’impacte del Mercat de Música Viva
de Vic confirma que el 2012 ha generat més de 3 milions d’euros en contractació.
Els principals aparadors de la música popular catalana es renoven, de manera que als ja consolidats Mercat
de Música Viva de Vic (MMVV), Fira Mediterrània de
Manresa i Fira de Música al Carrer de Vila-Seca s’han
afegit els ‘espais pro’ dels principals festivals barcelonins: Sónar i Primavera Sound. D’aquesta manera canvien les fórmules de contractació, es modifica la relació entre comprador i venedor, i la iniciativa pública i
privada es reequilibra. Els mercats i fires professionals
catalans s’han adaptar a les noves regles del joc.
La xifra de 6.264 professionals acreditats el 2012 —un
10% dels quals han estat de procedència internacional— revela el bon estat de salut d’un sector que es renova i que fixa la mirada cap al futur. La reducció pressupostària del 2012 —amb una mitjana del 8%— els ha
obligat a replantejar alguns aspectes. Els mercats professionals són “un incentiu, una oportunitat i una eina
útil per al sector de la música, actualment ferit de gravetat”, considera el director artístic del MMVV, Marc
Lloret. Afavorir la proximitat a través de trobades ràpides, apostar pel mercat internacional i dialogar amb el
sector són alguns dels reptes de les fires professionals
que fan d’aparador de l’oferta musical catalana.
Les xifres indiquen que de la 24a edició del Mercat de
Música Viva de Vic han acreditat 1.066 professionals
—un 43% més que el 2011— i més de 131.000 espectadors. “El Mercat mira el futur amb energies renovades, adaptant-se als canvis polítics i ajustant el pressupost perquè sigui viable, sostenible i adequat a la
situació que viu el país”, diu Lloret. El MMVV ha vist

10%

dels professionals
són internacionals
Les principals fires musicals catalanes han atret el 2012 un total de
6.264 acreditats professionals, un
10% dels quals són estrangers.

retallat un 6,7% el pressupost respecte al 2011, així
com el nombre d’artistes i d’actuacions. Amb tot, “les
propostes continuen amb la línia iniciada l’any anterior
de primar el risc, la diversificació, el rigor artístic i la
singularitat”. L’objectiu del MMVV és fer conèixer els
nous talents als programadors i agents de tots els àmbits de la música que es reuneixen a Vic (un 72% procedents de Catalunya, el 20% de la resta de l’Estat espanyol i un 8% internacionals). “El Mercat ha de ser un
punt de trobada, sí, però avui més que mai ha de ser
també una cita útil que proporcioni eines per desenvolupar projectes artístics amb potencial de contractació”, conclou Marc Lloret.

Fira Mediterrània
La Fira Mediterrània de Manresa ha celebrat 15 anys, i
ho ha fet amb David Ibáñez com a nou director artístic i
amb un 10,7% menys de pressupost que el 2011. També
ha viscut una lleu baixada de professionals acreditats:
s’ha passat de 1.251 el 2011 a 1.118 el 2012, procedents
de 30 països (un 74% catalans, un 15% procedents de
la resta de l’Estat i un 11% internacionals). Això no obstant, indicadors com “els speed dating, la plena ocupació dels networking meeting o la bona resposta a les
jornades professionals” han demostrat la bona acollida del 2012, segons constata el gerent de la Fira, Jordi
Bertran. Una de les novetats ha estat el traslladat de
la Llotja Professional al Museu de la Tècnica, amb la
màxima ocupació prevista de 46 estands. La cita anual d’espectacles d’arrel ha rebut 100.000 espectadors,
dels quals 14.382 han assistit a espectacles de pagament, i 101 artistes, que han realitzat 210 sessions.
La Fira de Vila-seca ha rebut 281 professionals el
2012, gairebé un terç més que el 2011, i ha augmentat el nombre de grups, de 43 el 2011 a 47 el 2012. Cal
constatar que és l’única cita que ha mantingut la xifra
de pressupost del 2011 al 2012: 200.000 euros.
FESTIVALS PRO
A més dels mercats pròpiament dits, cal destacar també la importància que han adquirit el 2012 les seccions Pro dels festivals Sónar i Primavera Sound, que
han organitzat un ampli programa d’activitats professionals i han atret gairebé quatre mil acreditats. T.V.

25 anys d’història
en plenitud
IMPACTE ECONÒMIC DEL
Mercat de Música viva de vic

3.000.000 €

GENERATS EN CONTRACTACIÓ AL mMVV
El Mercat de Música Viva de Vic ha generat el 2012 més de 3 milions d’euros en contractació i un
impacte econòmic a la ciutat de Vic i a la comarca d’Osona de més de 6 milions d’euros, segons es
recull en un pioner estudi d’impacte econòmic, social, cultural i ambiental sobre el certamen realitzat
per la Universitat Oberta de Catalunya.

4,7 €

generats sobre la indústria musical per cada euro invertit
Per cada euro invertit per les institucions públiques al MMVV se n’han generat 8,3 sobre l’economia
local i nacional, i 4,7 sobre la indústria musical catalana. Amb tot, pel que fa a la contractació, el 2012
hi ha hagut una lleugera reducció respecte a l’any anterior. La davallada ha vingut donada sobretot
perquè el pressupost anual de les empreses i institucions acreditades amb perfil comprador ha estat
de 147.781 euros, un 3,3% menor que el 2011. En aquest sentit, es constata que la retallada del pressupost dels ajuntaments en l’àmbit de la contractació musical ha estat d’un -38,5%.

19,3 contactes

de mitjanA realitzats pels professionals amb perfil comprador
En referència als nous contactes professionals que s’estableixen en el marc del Mercat, el professional amb perfil comprador ha passat dels 12,8 contactes el 2011 als 19,3 el 2012, mentre que el professional amb perfil venedor ha doblat l’activitat en saltar dels 11,6 als 24,5 contactes el 2012, un increment que és degut als speed meetings, trobades ràpides entre agents del sector.
FONT: MMVV

El Mercat de Música Viva de Vic es troba en un gran
moment de plenitud, energia i esperança. Malgrat
que la situació és adversa i que les circumstàncies són les que són, un esdeveniment com el Mercat
té l’obligació de presentar-se com un incentiu, una
oportunitat i una eina útil per a un sector, el de la
música, ferit de gravetat.
El Mercat compleix 25 anys i desplega amb orgull
una història per la qual han passat milers d’artistes,
tècnics, programadors, mànagers, agents de diversa
naturalesa i personal d’organització que han contribuït a fer d’aquesta cita anual una necessitat i una
trobada ineludible per al sector.
El MMVV mira cap al futur amb energies renovades, adaptant-se als canvis polítics i ajustant el seu
pressupost perquè sigui viable, sostenible i adequat
a la situació que viu el país. Per això el diàleg amb
el sector ha estat i continuarà sent una de les constants de l’actual direcció. És imprescindible que els
professionals sentin seu un Mercat que cal defensar i aixecar amb esperit col·lectiu. El MMVV ha de
ser un punt de trobada, sí, però avui més que mai
ha de ser també una cita útil que proporcioni eines
per desenvolupar projectes artístics amb potencial
de contractació.
Quant a l’apartat artístic, el programa intentarà seguint sent un reflex de la diversa, sorprenent i vital
escena catalana; presentant a més propostes de la
resta de l’Estat i internacionals. La 25a edició retrà un
humil homenatge als anteriors
directors artístics, Víctor Jou,
Ramon Muntaner, Carles Sala,
Jordi Turtós, Manel Montañés i
Lluís Puig, que són una part important de la història del Mercat
de Música Viva de Vic.
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FONT: Elaboració pròpia, amb les
dades de cada fira professional

fira
mediterrània

1.100.000 €

Pressupost del 2012 (10,7% menys que el 2011)

1.118
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Exportació

Projecció internacional
per a la música pop catalana

Professionals acreditats (10,6% menys que el 2011)

101

Companyies i grups que van actuar a la Fira

Jordi Bertran

Kike Belda

Gerent de la Fira Mediterrània
de Manresa

director de la Fira DE MÚSICA
AL CARRER de Vila-seca

Cultura com a
motor econòmic

Expectatives
assolides

La Fira Mediterrània de Manresa encara la 16a edició amb les bones dades de l’any anterior com a
punt de partida. La nova Llotja de Negocis amb tots
els estands venuts, la xifra sostinguda dels 1.120
professionals acreditats procedents de trenta països, les noves fórmules de relacionar venedors i
compradors, així com la bona resposta a les jornades professionals en són alguns dels indicadors.
En aquest moment, la Fundació Universitària del
Bages i la Universitat Carlos III analitzen les dades
obtingudes i les contrasten amb altres mercats per
obtenir l’estudi d’impacte econòmic en el sector artístic i cultural.
El sector, com la mateixa Fira, assaja noves fórmules de contractació i de relació en què la iniciativa pública i la privada es reequilibren; ara bé, amb
la plena convicció que la cultura és un dels vèrtexs
de la cohesió de la nostra societat, i que actua com
a motor econòmic. Aquesta percepció està del tot
allunyada dels despatxos ministerials d’Espanya,
que han trencat pràcticament tots els ponts amb els
artistes i les indústries culturals. La pujada de l’IVA
ha generat un terrible efecte negatiu que ha descapitalitzat encara més les companyies i productores,
tal com els experts havien vaticinat. Aquesta decisió també ha posicionat les produccions generades
aquí en un clar desavantatge en el procés d’internacionalització, una de les vies
potencials per obrir nous mercats. D’aquesta manera, l’Estat ofereix a l’exterior la imatge d’un sistema diametralment
allunyat de la cultura com un
actiu brillant i creatiu.

Tenint en compte l’impacte que va generar la Fira
Internacional de Música al Carrer de Vila-seca el
2012, pel que fa a assistència de públic, nombre de
professionals inscrits, ressò en els mitjans i posterior visibilitat dels grups en les programacions de
festivals i sales de referència del circuit català, superior —o de vegades molt superior— als resultats
de les edicions anteriors en totes aquestes àrees,
constatem que la Fira ha assolit amb escreix les expectatives de possible creixement que s’havia marcat com a objectiu.
L’objectiu i funcionalitat principal per a la qual està
concebuda la Fira de Vila-seca és ser una plataforma per al descobriment i potenciació del sector creatiu emergent musical i innovador català, que afavoreixi les vies de professionalització d’aquests creadors i abasti les necessitats de nous continguts de
qualitat en constant demanda per part dels mitjans
i dels programadors i professionals d’aquest àmbit.
I en aquest sentit, pensem que la feina es realitza
amb èxit i que les progressives millores que es volen implementar poden afavorir un increment en el
servei per al qual està dissenyada.
Cal destacar l’ambient agradable i festiu que es va
viure als carrers i espais de concerts a la dotzena
Fira de Vila-seca, la meteorologia favorable durant
tots els dies, la positiva implementació i gran demanda per part dels usuaris i
professionals de la Targeta de
Fidelització de la FiM (per poder accedir als escenaris amb
control d’accés) i el fet que
no es generés cap incidència
destacable.

mercat de música
viva de vic

923.100 €

Pressupost del 2012 (6,7% menys que el 2011)

1.066

Professionals acreditats (43% més que el 2011)

70

Nombre d’artistes i grups que van actuar
als 8 escenaris del Mercat

fira de
vila-seca

200.000 €

Un centenar d’artistes catalans han fet 141 concerts als cinc continents el 2012 amb
el suport de l’Institut Ramon Llull, que també ha posat en marxa el nou programa
Catalans Sounds on Tour per ‘exportar’ grups de pop als mercats internacionals.
L’Institut Ramon Llull (IRL) ha ajudat 92 grups i cantants catalans i balears a realitzar un total de 141 bolos
a 35 països d’arreu del món al llarg del 2012. La convocatòria ha destinat una dotació de 154.159 euros per
ajudar els artistes en els desplaçaments a països europeus, americans i també asiàtics. La xifra ha estat
substancialment inferior als 237.694 euros que es van
concedir el 2011 per aquest mateix concepte, amb una
caiguda del 35%. En pop i electrònica ha estat l’any de
The Suicide of Western Culture, Seward, Furguson,
Mujeres i Dorian; en jazz, de Giulia Valle, i en world
music, de Che Sudaka i The Excitements.
En aquest marc, l’IRL ha destinat també una dotació específica al programa Catalan Sounds on Tour, que ha
permès a 16 grups de pop independent participar a qua-

tre fires internacionals de referència (The Great Scape,
South by SouthWest, Canadian Music Week i Festival
Vive Latino). L’import destinat a aquesta partida ha estat de 86.450 euros, per cobrir despeses de desplaçament, allotjament, acords per ser convidats d’honor, recepcions a les fires, edició i enviaments promocionals.
A més, Music from Catalonia & The Balearic Islands ha
estat present a la I Mostra de Cultura Catalana a l’Uruguai —amb una desena de cantautors convidats pel
festival BarnaSants—, als festivals de jazz Jazzahead
(Alemanya) i Jarasum (Corea) —amb Filthy Habbits
Ensemble, Carles Benavent i Giulia Valle—, al Rocher
de Palmer (França) —amb CaboSanRoque—, al c/o Pop
(Alemanya) —amb TSWC i John Talabot— i al Celtic
Connections (Escòcia) —amb sis grups de folk—. L.A.

Pressupost del 2012 (mateixa xifra que el 2011)

281

Professionals acreditats (30% més que el 2011)

47

Artistes i grups que van actuar
als 5 escenaris de la Fira

SÓNAR PRO

4.720.861 €

Pressupost total del festival el 2012

2.385

Professionals acreditats, provinents de 51 països

PRIMAVERA PRO

7.400.000 €

Pressupost total del festival el 2012

1.414

Professionals acreditats

Catalan Pop Sounds on Tour 2012
South by SouthWest (Austin, EUA)
Cita que aplega artistes emergents amb més de 16.000
professionals i 50.000 assistents als concerts i activitats paral·leles. L’IRL ha portat Muchachito Bombo
Infierno, Mujeres, Seward i The Suicide of Western
Culture. En el programa Sounds from Spain també hi
han participat els catalans Za!, Furguson i L.A.
Canadian Music Week (Toronto)
La 30a edició ha aplegat 900 artistes de 40 països
davant de 100.00 persones i més de 3.000 professionals. El festival ha programat un showcase de grups
sota la marca Catalan Sounds, i també s’ha celebrat
una recepció amb l’assistència de 150 professionals
del sector. Els grups seleccionats han estat Petit,
Ninette & The Goldfish, Seward, Mujeres, Dorian i
The Suicide of the Western Culture.

Festival Vive Latino (Mèxic)
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive
Latino ha atret 125.000 assistents durant els tres dies.
A l’edició 2012 hi han actuat Manel i Manos de Topo.
The Great Escape (Brighton, GB)
Plataforma líder a Europa per als nous talents. Amb
30 escenaris i més de 350 artistes és cita obligada
per a més de 5.000 professionals. A la darrera edició
s’ha celebrat un Spotlight amb vuit grups dels Països
Catalans que han actuat a la fira: Seward, Furguson,
Me & The Bees, Mujeres, Oso Leone, The Suicide
of Western Culture, Amics del Bosc i Ninette & The
Goldfish. L’IRL ha estat present a l’apartat professional de la fira amb unes jornades on han intervingut
ponents catalans en diàleg amb altres representants
de l’escena internacional.

Xavi Fortuny
director rGB MAnagament	
comissió fires i mercats - ARC

Per unes fires amb
retorn en el sector
Des d’ARC volem reivindicar que totes les fires i
mercats amb suport majoritari de la Generalitat tinguin un enfocament coherent des del vessant industrial. I també volem demanar quins són els objectius del
Mercat de Música Viva de Vic i de la Fira Mediterrània.
Sorprenentment, no hi ha hagut dades de l’impacte
econòmic i cultural del MMVV en les darreres 23 edicions, ja que fins el darrer any no se n’ha fet cap recull.
Pel que fa a la Fira Mediterrània, té dades molt objectives de la seva tasca i del seu impacte, una estratègia clara i, sobretot, un afany de treballar amb
els professionals i el sector perquè la fira sigui útil i
perquè la inversió pública tingui un sentit.
El conseller ha reiterat que entre tots hem de pensar
i redefinir la cultura dels propers anys. Nosaltres ja
hem assumit la responsabilitat en l’àmbit que ens
pertoca. D’aquesta manera, ARC reclama la representativitat que li pertoca perquè es tingui en compte la seva opinió a l’hora de repensar i orientar les
accions i així reivindicar públicament coherència al
nostre sector. A final d’any vam entrar a formar part
del comitè de seguiment del MMVV, del qual hem incentivat, juntament amb les Cases de la Música i el
mateix mercat, les jornades ‘Claus d’accés al mercat francès’. I hem estat també
actius en taules de treball de la
Fira Mediterrània per millorar la
participació dels nostres associats, però sobretot per aconseguir que la fira sigui una eina
útil per al nostre sector.
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Formació

El CoNCA fomenta
l’exportació
de joves talents
Una seixantena de joves estudiants han aprofitat l’any 2012 per tal de desenvolupar
programes musicals de formació i projectes de recerca i creació a escoles europees,
gràcies a les beques atorgades pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
El CoNCA aposta fort per ajudar els músics emergents
a millorar la formació a l’estranger i a desenvolupar
projectes de recerca i creació. La meitat de les beques atorgades per aquest organisme el 2012 han estat per a l’àmbit musical: s’han destinat 168.679 euros
—un 13,6% menys que l’any anterior— per cobrir 56
beques. En el cas de la formació, la partida ha crescut de 95.200 euros el 2011 a 123.679 el 2012, i s’ha
passat de 17 a 46 beques perquè joves intèrprets poguesin anar a escoles d’Alemanya, Suïssa, els Països
Baixos, Bèlgica, Gran Bretanya, Finlàndia, Portugal,
Itàlia i Espanya. En el capítol de recerca i creació s’han
concedit 9 beques musicals valorades en 45.000 euros, en aquest cas la meitat que el curs anterior.
Cal remarcar que en la resta de disciplines artístiques
(arts visuals, teatre, dansa i circ) l’aportació del CoNCA
per a les ajudes ha disminuït en tots els casos. L.A.

Cristina
Segura
Mezzosoprano. 30 anys.
Màster de cant a la Haute
École de Musique de Gènova
(Suïssa) i International
Udo Reinemann Lied Master Classess 2012-13 al
Koninklijk Conservatorium de Brussel·les (Bèlgica).

Per què vas decidir anar a estudiar a l’estranger?
El meu primer objectiu va ser evolucionar com a
cantant, per bé que confio que tota aquesta dedicació m’obri possibilitats en l’àmbit professional.
Creus que quan acabis podràs tornar a treballar?

Guillem
Errando
Violoncel·lista. 24 anys.
Màster especialitzat en violí
al Conservatoir Royal de
Brussel·les (Bèlgica).

Per què has decidit anar a estudiar a l’estranger?
Sempre havia volgut sentir l’experiència de viure
fora una temporada. Quan vaig acabar el grau superior vaig buscar un professor a l’estranger i vaig fer
les maletes.
Creus que quan acabis podràs tornar a treballar?
La nostra cultura en l’àmbit musical està molt per
sota de la mitjana europea. A Catalunya, per exem-

A curt termini crec que treballaré més a l’estranger que
a Catalunya. Fins ara costava molt que els programadors de les sales més grans confiessin en els músics
del país, però tinc la sensació que això està començant
a canviar. Tinc l’esperança que, a poc a poc, puguem fer
un nou planter al país, donar suport als músics de casa
i donar-los l’oportunitat de créixer i fer-se conèixer.
Com valores la situació musical a Catalunya?
El nivell de l’ensenyament ha pujat molt els darrers
anys, però estudiar a l’estranger enriqueix. Aquí,
sense subvencions ni una tradició de patrocini de la
cultura, calen noves idees. La música clàssica necessita un canvi, però el problema és que a les escoles no es cultiva l’educació musical.

ple, només hi ha dos conservatoris superiors, mentre que a Bèlgica n’hi ha molts més. A Europa hi ha
més oferta i demanda, més interès i suport del que
es pot trobar al nostre país. De tota manera, tinc l’esperança de poder tornar.
Com valores la situació musical a Catalunya?
La situació és molt dolenta. Falten orquestres, subvencions i estímuls que animin el públic a anar a les sales de concerts. Les escoles de música privades passen per una situació absolutament crítica i les escoles municipals no tenen la capacitat per assumir tots
els alumnes. A tot això s’hi suma la pujada salvatge de
l’IVA en l’àmbit cultural, la reducció de les ajudes per
a les orquestres i la pèrdua de capacitat adquisitiva
d’una societat poc sensibilitzada amb el tema.

Elisabet
Iserte
Violoncel·lista. 21 anys.
Bachelor of Music a la
Hochschule für Künste
de Bremen (Alemanya).

Per què vas anar a estudiar a l’estranger?
A Catalunya no hi ha tantes opcions.
Com valores la situació musical a Catalunya?
Catalunya està plena de músics molt ben qualificats i tècnicament impecables. El problema és
que el panorama no ens ofereix gaire possibilitats, i has d’acabar treballant del que no vols.
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Indústria discogràfica

El digital aguanta
el desplomament
del mercat físic

facturació indústria discogràfica
i videogràfica catalana i estatal
Facturació per vendes al mercat discogràfic català

Físic
Digital
Total

2012

2011

%

10.679.000 €

14.600.000 €

-26,9%

5.906.000 €

1.700.000 €

247,4%

16.585.000 €

16.300.000 €

1,75%

			
Pes específic

Les discogràfiques catalanes han crescut per tercer any consecutiu gràcies a una
alça històrica en la facturació per vendes digitals, que han permès aturar la dràstica caiguda d’una quarta part del mercat físic. La baixada s’ha notat en la música
en català, amb una frenada d’edicions (-6,9%) i la reducció de sis a tres discos d’or.
El tancament de Disclub, la històrica empresa distribuïdora amb seu a Barcelona que havia estat la principal d’àmbit estatal, o la liquidació de Discos Track, de
Mataró, una botiga que havia esdevingut mítica, han
estat dos dels símptomes més evidents del 2012 que
la situació que travessa el mercat físic discogràfic encara no ha tocat fons i que ja no tornarà l’època daurada de les grans xifres amb què treballaven les discogràfiques (el 2005 les discogràfiques catalanes van
facturar en conjunt 73 milions d’euros, gairebé cinc
vegades més que la facturació actual).
Però en paral·lel, i malgrat l’escepticisme que encara hi ha per part d’alguns agents del sector, l’alça imparable del mercat digital davant l’enfonsament d’una
quarta part del mercat físic ha permès aturar el cop a
les companyies discogràfiques i podem parlar, per tercer any consecutiu, d’un nou creixement en la facturació. El conjunt de les discogràfiques catalanes ha
passat de facturar 16,3 milions d’euros el 2011 a 16,58
milions el 2012, amb un lleuger ascens d’un 1,75%,
segons les dades facilitades pels socis d’APECAT i
Promusicae, que representen el 95% del mercat.
Tot i la tendència que indica una molt bona salut creativa en tots els àmbits del nou pop català, el 2012 ha baixat un 6,9% l’evolució en la producció fonogràfica en
llengua catalana o instrumental (563 referències). Hi
ha hagut menys edicions de pop-rock, folk i jazz, i un
auge en estils com la cançó d’autor. Els DVD en català
també han caigut un 50% de 32 a 16 edicions el 2012,
el mateix descens que els LP. A més, també han caigut de sis a tres els discos d’or en català que han superat les 20.000 còpies venudes: El disc de La Marató,
Marina Rossell i Els Amics de les Arts. Tot i això, globalment es continua mantenint la xifra d’onze artistes
catalans en aquest top de vendes del rànquing anual.

evolució de la facturació de les discogràfiques catalanes

Físic

64,4%

-25,2%

Digital

35,6%

+25,2%

Facturació per vendes al mercat discogràfic estatal

Físic
Digital
Total
73M€

2005

30M€

27M€

2006

2007

21,6M€ 14,9M€ 15,6M€ 16,3M€
2008

2009

2010

2011

16,6M€
2012

FONT: Elaboració pròpia amb dades facilitades per APECAT, Promusicae i discogràfiques

MENYS CD, més descàrregues digitals
En aquest marc, el mercat discogràfic físic català s’ha
desplomat novament el 2012: ha passat dels 14,6 milions d’euros del 2011 als 10,7 milions del 2012, és a dir,
una davallada d’una quarta part de les vendes (-26,9%).
Això es mostra en el fet que molts llançaments dels segells catalans no han aconseguit vendre més de 1.000
còpies. Per contra, el 2011 la xifra de venda de CD havia
remuntat un 4,9% respecte al 2010.
Malgrat que el mercat del disc sembla que es troba
en un pou sense fons, el president de l’Associació
de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de
Catalunya (APECAT), Fèlix Buget, posa l’exemple d’altres països, on la caiguda progressiva que patien les
vendes de CD s’ha estancat i les vendes pràcticament
es mantenen estables. La clau, considera, és que els

seguidors de grups i intèrprets continuen volent tenir
productes de marxandatge relacionats amb els artistes, i aquí és on hi ha lloc per als discos. En l’àmbit estatal, la caiguda del mercat físic també ha estat forta el
2012, tot i que menor: del 9,2%. En aquest cas, però, el
creixement de les vendes digitals ha estat més modest
i no ha permès que el global de la indústria discogràfica espanyola creixés com a Catalunya, de manera que
la facturació ha caigut un 5,1%.
En el cas català, les vendes digitals han experimentat
un creixement espectacular el 2012, ja que han passat
de facturar en conjunt 1,7 milions d’euros a generar 5,9
milions. Això significa un ascens històric del 247,4%
més de facturació, cosa que representa que el mercat
discogràfica queda repartit amb dues terceres part de
físc (64,4%) i una tercera part de digital (35,6%).

2012

2011

%

92.774.000 €

102.234.000 €

-9,2%

48.291.000 €

46.379.000 €

4,1%

141.064.000 €

148.600.000 €

-5,1%

Mercat discogràfic físic estatal per formats

Senzills

2012

2011

%

46.000 €

28.000 €

64,3%
-4,3%

LP

135.000 €

141.000 €

CD

11.402.000 €

12.404.000 €

-8,1%

Altres

495.000 €

540.000 €

-8,3%

DVD i VHS

295.000 €

390.000 €

-24,4%

92.774.000 €

102.234.000 €

-9,2%

Valor en PVP

Facturació de les companyies
discogràfiques catalanes
Blanco y Negro
DiscMedi
Divucsa
Música Global
Kasba Music
RGB Music
Satélite K
BankRobber
Propaganda pel Fet!
Resta APECAT (8%)

36,1%		
35,5%		
6,9%		
5,1%		
1,1%		
0,8%		
2,1%		
1,3%		
3,7%		
7,4%

Facturació del mercat
discogràfic FÍSIC estatal
Avispa
Blanco y Negro
Discmedi
Divucsa
EMI Music
Harmonia Mundi
Roster Music
Sony Music
Universal Music
Warner Music
Altres

1,1%		
4,2%		
4,1%		
0,8%		
16,4%		
0,9%		
0,5%		
26,6%		
29,3%		
15,5%		
0,6%		

			

Facturació del mercat

Mercat discogràfic digital estatal per suports

discogràfic digital estatal

Descàrregues

2012

2011

%

14.604.000 €

13.833.000 €

5,6%
-16,2%

2.156.000 €

2.574.000 €

18.556.000 €

9.581.000 €

93,7%

Streaming

11.727.000 €

16.628.000 €

-29,5%

Altres

1.248.000 €

3.763.000 €

-66,8%

48.291.000 €

46.379.000 €

4,1%

Cont. mòbils
Subscripcions

Valor en PVP

Avispa
Blanco y Negro
Divucsa
Emi Music
Roster Music
Sony Music
Universal Music
Warner Music

0,1%		
2,7%		
0,6%		
14,7%		
1,2%		
30,5%		
31,9%		
18,3%		

			
FONT: Elaboració amb les dades facilitades per Promusicae, APECAT i discogràfiques
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3. Sergio Dalma
Vía Dalma II

80.000

4. Serrat & Sabina
La orquesta del Titanic

80.000

5. Manolo García
Los días intactos

40.000

6.	Estopa
2.0		

40.000

7.	Dúo Dinámico
Somos jóvenes: 50 años

40.000

8. Marina Rossell
Canta Moustaki

29.200

9.	Els Amics de les Arts
Espècies per catalogar

21.773

10. Miguel Poveda
Artesano

20.000

11. Macaco
El murmullo del fuego

20.000

5.000
4.803
4.684
4.534
3.500
3.000
2.852
2.841
2.800
2.700
2.500
2.000
2.000
2.000

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

Evolució de la producció
fonogràfica en català
exemplars editats

389
26,3%

2011

0

10 DVD

27 DVD
6 LP

32 DVD
14 LP

2012

308
102,6%

206
10,2%

28 DVD

17 DVD

2010

100

448
5,4%

396
1,8%

605
2,4%

538
-5,9%

2009

200
6
20%

128
14,3%

2007

0

120
16,5%

525
9,4%

2008

26
-10,3%

187

563
-6,9%

16 DVD
8 LP

32 DVD

2006

62
-35%

50

102
-10%

2003

300

124
15%

100

26 DVD
12 LP

12 DVD

14 DVD

152
18,8%

2002

150

112
-6,7%

103
-50%

2001

500
400

20 DVD
5 LP

480
7,1%

425
7,3%

2005

600

2000

2011

1999

2012
243
-4%

1997

200

700

2004

300
250

591
9,9%

572
9%

1998

Si alguna cosa podem dir des de la indústria cultural, sense sentir-nos-en orgullosos, és que sempre
anem tard. Costa molt que tots els actors implicats
es posin d’acord i ara es fa més evident que mai. En
el cas de les TIC, la indústria musical ha tingut una
lenta reacció davant els nous reptes, sigui per falta de recursos o de reciclatge. Una dècada després
de la creació de l’iTunes, tot just fa dos o tres anys
que comencem a sentir-nos una mica còmodes amb
el negoci digital. Em pregunto en què estaven pensant els professionals del sector amb poder i com
és possible que no s’anticipessin a capitanejar les
noves tendències. Tal com indiquen els mercats, el
futur passa per compartir i consumir bona part de
l’oci a través de la xarxa. És hora de negociar amb
les operadores mòbils, que són qui s’enriqueixen i
qui ens donaran els servei perquè ens arribin continguts: música, jocs, videoart, llibres, sèries, cinema, etc... Sens dubte ara cal generar noves regles
del joc de l’era digital. Tots tenim a sobre la patata calenta.

120.000

1996

Anem tard

2. Sergio Dalma
Vía Dalma

Microguagua
Al borde de la ruta
Txarango
Benvinguts al llarg viatge
Cobla Sant Jordi
Sardanes: Grans èxits
Macedònia
Desperta
Muyayo Rif
P’alante
Miquel Abras
Equilibris
Barçatoons
Històries del Barça
Gerónimo Stilton
El musical del Reino de la Fantasía
Amparo Sánchez
Alma de cantaora
Cesk Freixas
Tocats pel foc
Amelie
És el moment
Nyandú
L’origen de les absències
Pau Vallvé
De bosc
Menaix a Truà
Guia de petits senyals

Love of Lesbian La noche eterna
- Los días no vividos
18.036
Lluís Llach Camp del Barça.
6 de juliol de 1985 dvd
12.567
Antònia Font
Vostè és aquí
12.485
Mishima
L’amor feliç
10.137
Pastora
Una altra galàxia
8.000
Els Cremats
Havaneres: Grans èxits
7.831
Diversos artistes
El convidat
7.500
Quimi Portet
Oh My Love
7.500
Joan Dausà i Els Tipus d’Interès
Jo mai mai
6.500
Jaume Aragall
Un món meravellós
6.038
Sau Vint-i-cinc anys + Concert
al Palau d’Esports BCN 2CD+LL 6.000
Diversos artistes
Els Pets: Perversions
5.793
Andrea Motis i Joan Chamorro Quartet
Feeling Good
5.200
Bongo Botrako
Revoltosa
5.000

1995

Màrqueting i Comunicació MUSIC BUS

200.000

1994

Carme Tasias

1.	Diversos artistes
El disc de La Marató 2012

Orquestres
i altres

La situació és la mateixa que pateix qualsevol altre sector que es dediqui als productes culturals
o d’oci: la gent ha deixat de consumir, i això està
afectant a tothom. La indústria discogràfica va de
baixa, cada any va caient el mercat, i el punt de venda, que és qui ha d’oferir els productes al consumidor final, cada vegada és més petit. Els artistes tendeixen a autoeditar-se la feina i a controlar tot el
procés, i això comporta que les discogràfiques passem a encarregar-nos només de l’últim pas: cada
cop estem més destinats a ser merament distribuïdors, cosa que vol dir que tenim menys capacitat d’invertir i apostar per nous
grups o intèrprets. El paper
cada cop menys important que
juguem empobreix culturalment
el conjunt del sector, perquè no
podrem ajudar els creadors, ni
els nous ni els veterans.

exemplars venuts

Infantil
i públic
familar

TRES discos d’or en català
El 2012 només tres CD en català han aconseguit esdevenir disc d’or, amb més de 20.000 còpies (el 2011 van
ser sis): El disc de la Marató 2012 (TVC Disc), que ha
batut tots els rècords i ja és quíntuple disc de platí amb
200.000 exemplars; Marina Rossell Canta Moustaki
(Harmonia Mundi), amb 29.200 unitats, i Espècies per
catalogar (DiscMedi), d’Els Amics de les Arts, amb
21.773. També ha baixat de cinc a tres el nombre de CD
que han superat les 10.000 unitats: DVD Lluís Llach
(12.567), Antònia Font (12.485) i Mishima (10.137),
mentre que s’ha quatriplicat la xifra dels que han venut
entre 5.000 i 10.000 còpies. LAIA ALTARRIBA

Perill
d’empobriment

65

Top discos
catalans 2012

Jazz
i blues

L’anàlisi de Buget indica que “ha estat un any de transició, reorientació i consolidació del mercat digital per a
les empreses catalanes”, i considera que el camí per
continuar fent negoci en l’àmbit digital és l’streaming:
“És l’aposta de tots els gegants tecnològics per ser al
mercat de la música digital, tot i que al nostre país a la
gent encara li costa pagar per un sistema de subscripció
a internet”. L’exemple de Suècia és l’esperança de futur:
“Les vendes a través de Spotify ja suposen el 60% d’ingressos de la facturació de les companyies”, tot i que reconeix que la situació no és traslladable a la nostra realitat perquè Spotify és, precisament, suec.
Al nostre país cada cop hi ha més artistes que decideixen apostar únicament pel format digital a l’hora de
vendre o difondre les seves produccions. És el cas dels
valencians Orxata, que el 2012 ha publicat el disc 3.0
(autoeditat), del qual només ha editat alguns CD promocionals que no ha posat a la venda, i una edició de
500 còpies limitades en K7 digital com a recompensa per a la gent que va microfinançar el seu projecte a
Verkami. La majoria de grups col·loquen els seus ‘discos digitals’ a Bandcamp amb preu lliure o gratuïts, i
això provoca que també hi hagi menys edicions musicals físiques al mercat. En el cas d’Orxata, l’estratègia
consisteix a “incentivar les descàrregues i reproduccions a internet i fer edicions físiques només amb un
alt valor afegit. Així, fins ara hem tingut més d’un milió
de reproduccions dels nostres discos entre Bandcamp
i Jamendo, i això és molt més del que podríem esperar
amb edicions físiques”, detalla Carles Viano.

DiscMedi

Folk
i noves
músiques

mercat discogràfic digital
El mercat musical català en format digital ha augmentat considerablement els darrers anys fins a
convertir-se el 2012 en una tercera part del total del negoci.

Àlex Eslava

Cançó
d’autor

35,6%
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Pop-rock
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FONT: ACIC (1994-99) i Enderrock (2000-12), sobre edicions amb almenys una cançó en català o instrumental
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Mitjans de comunicació

La premsa s’alia
amb la indústria
discogràfica

Oients de
les emissores
musicals
a Catalunya
Audiència acumulada			
de dilluns a divendres

Los 40 Principales
500.000

El paper dels mitjans com a distribuïdors de discos i
promotors d’artistes catalans ha revolucionat l’escena.
L’èxit històric del Disc de La Marató amb els diaris ha
permès assolir 200.000 còpies venudes en un sol dia.
Que els mitjans de comunicació són una de les principals plataformes per a la difusió de la música no és cap
novetat. Però el que sí que s’ha implantat els darrers
temps és la utilització d’aquests suports com a distribuïdors per vendre discos als quioscos o el fet de plantejar
noves fórmules per promocionar artistes a través de la
xarxa amb l’estrena de cançons i de videoclips. Una de
les operacions més reeixides del 2012 ha estat El disc
de La Marató de TV3 (TVC Disc) del qual es van vendre 200.000 unitats en un sol dia —10.000 més que el
disc del 2011— al preu de 10 euros i a través dels principals diaris catalans. Però aquest llançament només és
la punta de llança d’una aposta que cada cop interessa
explotar més a les discogràfiques i als artistes: la venda
a quiosc de música gravada a través dels principals diaris i revistes musicals. I és que la xarxa de més de tres
mil punts de venda arreu dels Països Catalans permet
acostar-se més fàcilment als compradors finals.
la nova ràdio musical
Entre les cinc emissores musicals més escoltades a
Catalunya se’n situen tres en què els locutors parlen
en català. Són les radiofórmules de Flaix FM, RAC105
i Ràdio Flaixbac (que el 2012 ha quedat desbancada
al cinquè lloc, per darrere d’Europa FM, que ara ocupa la quarta posició del rànquing). L’emissora musical de Catalunya Ràdio, iCat FM, va tancar l’octubre
del 2012 les emissions analògiques —amb una audiència de 78.000 oients, segons la darrera onada del
Baròmetre en què va aparèixer, el juliol del 2012— per
passar a ser únicament un canal digital. La reconversió
de l’emissora en una multiplataforma musical —en aliança amb festivals com el Sónar o el concurs Sona 9—
la situen com una aposta pionera . LAIA ALTARRIBA

Carles Aledo
coordinador d’iCat.cat

De ràdio
convencional
a multicanal
iCat ha evolucionat de ràdio convencional a projecte
multicanal basat en la millor selecció musical nacional i internacional i promotor de l’oci i la cultura més
innovador i creatiu. El canvi pretén adaptar-se als
nous usos que fan els oients de la ràdio i la informació cultural. El web iCat.cat integra l’emissió en directe de sis canals de ràdio, àudio a la carta, informació musical i cultural, vídeo, xarxes socials, crítiques
de discos... L’oient té a l’abast tots els programes per
escoltar on line o per descarregar quan i on vulgui, a
més de poder participar en la selecció musical clicant
‘m’agrada’ a les cançons que sonen. Els continguts
es poden seguir a través d’internet, mòbils, tauletes
i TDT; i també proveeix de continguts les emissores
FM del grup i La Xarxa de Comunicació Local. Alhora,
iCat porta un pas més enllà la seva implicació amb
la cultura del país associant-se
amb els principals agents culturals i creatius, com ara el Teatre
Lliure, el Sónar, el Primavera
Sound, el Mercat de Música Viva
de Vic i el Festival de Jazz de
Barcelona, entre altres.

Flaix FM
422.000
RAC105
392.000
Europa FM
319.000

Les 10 raons
que expliquen
l’èxit del disc
de ‘la Marató’
Àngel Lacalle
director de Projectes de TVC i
director d’el disc de la Marató

01 El disc va associat i lligat a La Marató, un concepte real de solidaritat que el país ha interioritzat
i ha fet seu. Per tant, la vinculació a la marca es fa
extensiva al disc.
02 La qualitat del disc. A banda de la vinculació a la
marca, el resultat artístic des del punt de vista musical és reconegut i valorat per la gent.
03 Les propostes artístiques són molt variades i fins
i tot molt allunyades, fet que esdevé motiu de propostes arriscades i molt transversals. La sorpresa
és un element fonamental.
04 Les cançons en si mateixes. Més enllà del tema
artístic i musical, són composicions que han estat molt conegudes i que ja formen part de la nostra

memòria col·lectiva. Aquest fet, el retrobament amb
cançons que s’han convertit d’alguna manera en referència en el temps de moments i situacions personals, fa que la gent reconegui el disc com una referència de la banda sonora de la nostra vida.
05 L’idioma. El fet d’escoltar i entendre ‘per primera
vegada’ en el nostre idioma cançons que en el nostre ideari només havíem escoltat, sentit, ballat i viscut en una altra llengua. Ara ho entenem!
06 La complicitat d’un sector musical del país que
es predisposa, dóna suport i col·labora a fer possible una proposta única.
07 L’aportació econòmica. Molta gent sap que la
compra del disc aporta molts diners a La Marató. És
una bona manera per participar-hi i col·laborar amb
un ‘cost’ baix.
08 La fórmula de distribució. Tots els diaris del país
que s’editen a Catalunya hi col·laboren de manera
absolutament desinteressada, fet que esdevé únic
perquè tot el territori tingui accés al disc.
09 La venda en un sol dia. Concentrar tots els esforços en un sol dia fa que tingui el concepte de projecte-producte únic i limitat. Això també ens proporciona la complicitat del sector, ja que no aporta
una competència deslleial.
10 El preu, assequible per a tothom: 10 euros.

Ràdio Flaixbac
310.000
Cadena Dial
264.000
Cadena 100
212.000
Máxima FM
173.000
M80 Radio
156.000
Ràdio Tele-Taxi
140.000
FONT: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.
3a onada 2012 (any mòbil de novembre de 2011 a
octubre de 2012) - Fundacc

Els cinc discos
més venuts
amb el diari Ara 2012
DDAA: El disc de La Marató
13.947 unitats
DDAA: El convidat
5.228 unitats
Lluís Llach: Poetes
3.369 unitats
DDAA: Els Pets: Perversions
2.737 unitats

3.000 punts de venda per apropar
els Discos als compradors

Roger Mas i Cobla Sant Jordi
2.204 unitats

Des dels departaments de promoció dels principals diaris catalans són conscients que les discogràfiques tenen grans problemes per convèncer el públic perquè
destini una part dels diners a comprar música enregistrada en format CD, i que un dels principals obstacles
és l’escàs nombre de botigues de discos que el públic
té a l’abast. Per tant, aquests mitjans —com ja fa temps
fan algunes revistes musicals— han decidit explotar la
capacitat d’apropar-se i seduir als compradors: hi ha
entre 2.500 i 3.000 quioscos i llibreries que cada dia
venen diaris als Països Catalans, i la premsa aprofita
per oferir-se també com a distribuïdora discos.
La product manager de revistes del Grupo Zeta, Anna
Tamarit, ho té molt clar: “Tothom té un quiosc a prop de
casa, així que facilitem que la gent no s’hagi de desplaçar
a una botiga especialitzada per comprar un CD. Oferim
a les discogràfiques una oportunitat per acostar-se als
compradors”. El que vol subratllar Tamarit és que “segons quin producte que ofereixes, les vendes funcionen

Els cinc discos
més venuts
amb enderrock 2012

més o menys”. I destaca que si un CD té relació amb un
programa de televisió tindrà molta més sortida.
Des del diari Ara, el responsable de subscripcions, distribució i promocions, Oriol Canals, afegeix altres elements per entendre l’èxit de la venda de discos amb els
diaris: “En el cas de l’Ara fem productes molt afins als
nostres lectors. La comunitat que rodeja el diari confia en la seva capacitat de prescripció”. I assegura que
no fan de distribuïdors de CD només amb un objectiu
de negoci: “El motiu pel qual fem aquestes promocions
respon a la nostra filosofia des de la fundació del diari: el foment de la cultura. És per això de l’Ara només fa
promocions culturals: llibres, DVD, CD i fitxes divulgatives, i en cap cas productes per a la llar”.
La Vanguardia és una de les altres capçaleres catalanes que distribueix CDs i DVDs musicals. Com que forma par del Grup Godó, reforça les campanyes de distribució amb el suport de RAC1 i 8TV. El 2012 el disc que
més els va funcionar va ser el del Club Súper 3. L.A.

Lluís Llach: DVD Camp del Barça
12.500 unitats
DDAA: Un, dos tres... pica Bressola!
7.300 unitats
DDAA: Fira Mediterrània
6.600 unitats
DDAA: IV Terra i Cultura
6.300 unitats
Teràpia de Shock
5.600 unitats
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Pop-rock

El llarg viatge

-6,9%

menys discos en català
La producció fonogràfica en català ha baixat el 2012 de 605 a
563 referències, un 6,9% menys.
En la categoria de música pop i
rock —incloses les reedicions—
s’han editat 243 CD i DVD, un
4% menys que l’any anterior.

de la revelació txarango
al pop rural dels amics
Els darrers temps han estat fructífers per a la música
popular en català. Cada any apareixen propostes amb
capacitat per trencar barreres i arribar a un públic ampli i intergeneracional. Semblava, però, que pel que fa a
estils això quedava restringit a l’àmbit del pop-folk. El
2012, però, aquesta tendència s’ha trencat amb l’èxit del
grup del Ripollès Txarango. La formació encapçalada pel
cantant Alguer Miquel ha esdevingut enormement popular amb les cançons del seu disc de debut, Benvinguts al
llarg viatge (DiscMedi), que han corregut com la pólvora
entre el públic més jove. La seva fórmula, que uneix les
músiques llatines i jamaicanes amb el pop i el rock, els
ha situat a dalt de tot com a grup revelació i ha insuflat
nova força a l’escena del mestissatge.
El 2012 també ha estat marcat pel retorn a escena
d’Els Amics de les Arts després del seu reeixit Bed
& Breakfast (DiscMedi, 2009). Amb el disc Espècies
per catalogar (DiscMedi) el quartet barceloní ha superat amb èxit el repte de revalidar les bones sensacions
del seu anterior disc, amb arranjaments més elaborats i realitzat amb la complicitat del productor Ferran
Conangla. Avalen el seu èxit una intensa gira arreu del
territori amb escapades a Madrid, marcada per un concert inicial al Teatre Coliseum amb tot venut i un final
espectacular el març del 2013 en un recital doble a la
sala Razzmatazz i al Palau de la Música. ROGER PALÀ

L’amor feliç de Mishima
La història dels barcelonins Mishima no s’explica amb paraules com ‘boom’ o ‘fenomen’. La seva és una
trajectòria forjada a còpia d’anar fent feina de manera discreta fins a situar-se al capdamunt de les
preferències de la crítica i el públic. La seva sisena referència, L’amor feliç (TRIS/Warner) —Premi
Enderrock al millor disc de pop—, l’ha consolidat el 2012 com una banda de pop amb una forta personalitat apte per a recitals de petit format i també per a grans auditoris.

Els Pets, pervertits
El 2012 també ha servit per commemorar els vint-i-cinc anys de trajectòria del grup de pop català més
important de tots els temps, Els Pets, amb un disc de versions impulsat i editat pel seu propi management, RGB. L’àlbum s’ha titulat Perversions (RGB Suports) i ha inclòs versions molt acurades d’artistes
procedents de bona part l’escena catalana actual com Love of Lesbian, The New Raemon, Feliu Ventura,
Joan Colomo, Refree, La Casa Azul o Maria Rodés.

Vigatanisme musical
A la dècada dels vuitanta la ciutat de Vic es va popularitzar com ‘el Liverpool català’. L’èxit de La Iaia i el
seu primer treball, Les ratlles del banyador (Música Global, 2011), ha confirmat el renaixement d’un nou
‘so osonenc’, on a més del trio encapçalat per Ernest Crusats cal destacar propostes com les de Nyandú
(guanyador del Sona 9), Els Catarres, Furguson, Obeses, Mates Mates o L’Hereu Escampa, que van des
de pop-folk fins a una escena emergent més marcada pel rock i el hardcore.

ENderrock: 200 números
La revista musical Enderrock ha assolit el juny del 2012 l’edició número 200, i ho ha commemorat publicant
un número especial sobre els 200 moments més rellevants de la música catalana, que s’acompanya d’un
DVD i un documental finançat amb micromecenatge a Verkami (18.000 euros) en el qual es recupera el
mític concert de Lluís Llach al Camp del Barça del 1984.

Dani Castellano

Ixent Sampietro

Joan Enric Barceló

COORDINADOR Propaganda pel FET! - SINERGIES

MEMBRE D’els amics de les arts

I DIRECToR CASA MÚSICA POPULAR manresa

DIRECTOR Èxits Management
& Produccions

L’IVA cultural,
una decisió política

Anar a buscar
l’aigua

Un pla de treball
metòdic i definit

En els últims anys, davant la crisi del fonograma, el
directe havia estat el puntal sobre el qual s’havia
fonamentat la indústria musical. El fet d’incrementar tant l’IVA de les entrades a les sales de concerts
com l’IVA de les consumicions és un cop molt dur
per a un sector que ja estava passant per moments
molt difícils arran de la reconversió industrial com
a conseqüència de l’esclat d’internet i la crisi general. Es tracta d’una decisió que respon més a criteris polítics que no pas a una voluntat recaptadora: un
posicionament ideològic contra la cultura, que els
governs de dreta sempre han considerat que molesta, i més en temps de crisi. Cal ser conscients que
aquesta decisió s’emmarca en
un programa global d’atac a les
classes treballadores que inclou també retallades a la sanitat i a l’educació. No és que el
el PP tingui mania als músics:
ens tenen mania a tots.

Podem positivar que la difusió de nous projectes
culturals és més accessible; que es van consolidant
noves estratègies discogràfiques, com la compatibilitat de certa sostenibilitat de la descàrrega gratuïta
amb la venda física (la qual cosa era impensable fa
pocs anys), i que aquests canvis de paradigma han
estat essencials com a eines d’un ‘do-it-yourself’
que arreplega els millors titulars dels últims anys.
Tot i això, la indústria de la música en directe malviu en un dels seus pitjors anys i, malauradament, el
pitjor del cas és que tots sabem per què i res fa preveure una millora a curt termini. Hem deixat de veure el got mig ple o mig buit per anar a buscar l’aigua
i omplir-lo, però el més important és que no perdem expectatives, que no cedim a cap retrocés sota arguments pressupostaris i que un bon futur
tampoc sigui conformar-se
amb el que teníem en el passat.

La gira de presentació d’Espècies per catalogar ha
estat la que Els Amics de les Arts hem pogut preparar de manera més professional. Ens és imprescindible tenir un pla de treball definit, som supermetòdics i ens sentim molt més segurs si l’estructura que
tenim al voltant funciona. Pel que fa al disc, el veiem
com una mena de carta de presentació del que som
capaços de fer. El que sí que ha resultat un cop fort
ha estat l’increment de l’IVA, que a nosaltres ens va
agafar a mitja gira. La decisió va ser que no afectes en cap cas l’espectacle que estàvem oferint i que
el públic no hagués d’assumir-ho amb l’entrada. El
mal ja està fet, perquè al marge que ens afecti més o
menys —hi ha grups a qui afecta molt més— a la gent li queda la sensació que la cultura
és cara. Caldria apostar per un
IVA superreduït per a la cultura, que la gent ho percebés com
una cosa assequible.
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Cançó d’autor

L’amor i la guerra,
la sal de la terra

14,8%
més discos de cançó
Les edicions de discos en català considerats de cançó o de pop
d’autor han augmentat el 2012 de
108 a 124 referències, el 14,8%.
Les propostes de bandautors han
copat la majoria d’aquestes produccions musicals.

espectadors dels principals
festivals de cançó d’autor
Acústica (Figueres) *
(a)phònica (Banyoles)*
BarnaSants (Barcelona)
Altaveu (Sant Boi de Llobregat)
Cicle de Músiques Tranquil·les (Mataró)
Tastautors (Cardedeu)
Cicle de Cants i Autors (Granollers)
Camallera, Cançó d’Autor
Autúria (Reus)

2012

2011

%

60.000
18.000
17.407
4.100
2.800
1.000
550
500
367

45.000
18.048
21.569
8.000
2.000
1.200
200
348
288

33,3%
-0,3%
-19,3%
-48,8%
40%
-16,7%
175%
43,7%
27,4%

8,4%
La xifra d’espectadors
als festivals de cançó i
pop acústic ha crescut
el 2012 un 8,1%, gràcies als bons resultats de
l’Acústica i el Cicle de
Músiques Tranquil·les.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb concerts gratuïts

de la veus de ROGER Mas
i de SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Parafrasegem Salvador Dalí per dir de manera eloqüent que la cançó d’autor té molt a veure amb l’amor
i la guerra. L’any 2012 hauria de ser recordat per
dues veus immenses: la del solsoní Roger Mas amb el
seu disc i espectacle Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona (Satélite K), i la de la cantant i
compositora de Palafrugell Sílvia Pérez Cruz amb el
seu primer àlbum propi, 11 de novembre (Universal),
Premi Enderrock de la crítica com a millor artista de
l’any i segon millor disc en músiques del món segons
la revista francesa Les Inrockuptibles.
També cal significar els treballs dels mallorquins
Tomeu Penya, És per tu (Blau), i Marcel Cranc, U
(Music Bus); la fusió de conjunt barceloní i rapsode Triulet i Enric Casasses, Tira-li l’alè (DiscMedi),
o el cantautor rocker Xavi Múrcia, A contrapeu
(Discos a Mà). Hi ha hagut propostes de pop d’autor
amb un aire més independent com la de Pau Vallvé
amb De bosc (Amniòtic), el repte de cantar en català
de Paul Fuster, o la màgia d’Isaac Ulam amb Murtra
(BankRobber), i altres de més comercials com Manu
Guix amb Pas a pas (Blanco y Negro). Encara altres es
fixen en els seus referents, com Ester Formosa, amb
Thank You Satan sobre cançons de Léo Ferré, o Josep
Maria Baule amb la seva conjugació musical inseparable a Dylan & Baule. Helena M. Alegret

celebritats en plena forma
Aquest 2012 Quimi Portet ha celebrat els vint-i-cinc anys de la publicació del seu primer disc en solitari,
Persones estranyes (Grabaciones Accidentales, 1987). L’últim capítol de la seva trajectòria ha estat Oh My
Love (Música Global / Quisso Records), que ha rebut el Premi Enderrock al millor disc de cançó d’autor
del 2012. D’altra banda, Toti Soler ha celebrat els quaranta anys del seu mític Liebeslied (Edigsa, 1972).

De rimes i cançons
El cantant de la popular Orquestra Plateria, Manel Joseph, ha publicat el seu primer àlbum en solitari,
Rimas baratas (Krik Music). Altres cantautors que han fet discos notables el 2012 són Joan Isaac, amb
Piano, piano... (DiscMedi); el mallorquí Llorenç Santamaria, amb Pell de gallina (DiscMedi), o patums com
el duet Serrat & Sabina, que a La orquesta del Titanic (Sony) interpreten cançons com “Dolent de mena”.

mIL maneres d’entendre la cançó
Cesk Freixas i Roger Mas són les dues propostes de cançó que han recollit més premis a l’última edició
dels Premis Enderrock. De la mateixa generació, cal significar l’experiència única de Joan Colomo, que
el 2012 ha presentat Producto Interior Bruto. Vol. 2 (BCore Disc), així com els projectes autoeditats
No estem sols, d’Albert Palomar; l’eclèctic Vincle (autoeditat), de (((j))), i Les cançons urgents, del lleidatà
Gasion; a més de Porpra, de Dídac Rocher, i Carenant l’absurd, de Lluís Cartes, impulsats per Gat Records.

la cançó en directe
El festival BarnaSants ha potenciat discos en directe, com el de Joan Amèric Directament (BarnaSants)
o el primer treball en viu de Sanjosex, La viu-viu. Sanjosex en concert (BankRobber). Altres cares destacades
åals escenaris han estat Joana Serrat, amb The Relief Sessions (autoeditat); Clara Peya, amb Tot aquest
silenci (Nómada 57); Dàcil, amb Criatures, creatures, criaturas (autoeditat); Ivette Nadal amb Mestres i
amics (Right Here Right Now); Rosa Pou amb Entre monosíl·labs (Temps Record), Ferran Palau amb L’aigua
del rierol (Amniòtic), i Roger Margarit amb A la vilaverda (Picap).

Cesk Freixas

Mireia Madroñero

Josep Sanz

cantautor

Responsable de contractació
i exportació i promotora a Sones

DIRECTOR de vip music

L’autogestió
com a model

Il·lusió
en el futur

La pujada de l’IVA
és un suïcidi

Tot sembla indicar que l’arribada del segle XXI a
l’escena musical catalana ha servit per consolidar el
creixement d’interessants propostes de cançó d’autor interpretada en la nostra llengua. Les darreres
temporades 2012 i 2013 evidencien el salt qualitatiu d’aquest gènere, amb l’edició de molta discografia, unes produccions cada vegada més acurades i
l’aparició de nous cantautors. També cal remarcar
la presència femenina, amb més pes que no pas fa
cinc o deu anys, i la gran quantitat d’autoedicions,
un símptoma inevitable del caràcter alternatiu de la
majoria de les noves propostes, que es mouen lluny
de les discogràfiques i les grans empreses de management del país, demostrant
d’aquesta manera que l’autogestió és un model cultural que
ha anat guanyant força, i que
pot ser un mirall del canvi de
paradigma de les polítiques del
sector musical català.

Fer un balanç positiu de l’any laboral 2012 no és
gens fàcil. El crític context econòmic ha afectat el
sector musical de ple i la companyia Sones, el nostre cas particular, l’ha viscut, com tots els nostres
companys, negativament. Però no per això és impossible fer lectures esperançadores. Estimem molt
els nostres projectes, creiem fermament en el talent
i el discurs dels nostres grups i hem de pensar alternatives per mantenir-nos vius i avançar. Si bé el
nostre entorn proper toca un sostre, l’exportació internacional s’ha intensificat: hem treballat gires de
diversos grups a Europa i a Amèrica, i hem llicenciat discos a altres països. També hem apostat per
projectes que vinculen la música amb altres branques com
l’educació i hem iniciat una
aventura editorial. Sense por
de prendre riscos, mantenim
l’objectiu de seguir actius, treballar i aprendre.

L’any musical 2012 ha estat especialment dur per
a tota la professió. Molts dels professionals ens veiem abocats a treballar a tant per cent i la majoria de catxets s’han reduït durant la darrera temporada. Pel que fa a la contractació, alguns artistes
s’han mantingut, però la gran majoria han treballat
per sota de la mitjana del que acostumaven a fer.
Per tothom ha estat un any dur perquè està canviant molt el sistema de contractació a causa de dos
factors: per una banda, els ajuntaments han baixat els pressupostos per culpa de les retallades i
això ha comportat que els artistes també hagin hagut de rebaixar els preus, i per altra banda, la pujada
de l’IVA, que ha passat del 8 al
21%, és una mesura que ens ha
afectat moltíssim perquè és un
suïcidi per a tot el nostre sector professional, tant per a les
sales i els músics com per als
mateixos mànagers.
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Folk

Una marea invisible

-35%
menys produccions folk
Les produccions de música folk
i tradicional han patit el 2012 la
pitjor davallada del sector, una
tercera part menys respecte al
2011 (-35,4%). S’ha passat de
96 a 62 referències publicades
arreu dels Països Catalans.

espectadors dels principals
festivals de folk i música ètnica
De Cajón! (BCN)
Catalunya Arte Flamenco (BCN)
Divendres a la Plaça del Rei (BCN)
Tradicionàrius - Festival Folk Internacional (BCN)
PortalBlau (l’Escala)
Flamenco de Ciutat Vella - Ciutat Flamenco (BCN)
Paupaterres (Tàrrega)*
Sons del Món (Roses i Vilabertran)
Solc (el Lluçanès)*
Trobada amb els Acordionistes (Arsèguel)
Música al Castell (Dénia)*
FIMPT (Vilanova i la Geltrú)*
Xàbia Folk (Xàbia)

2012

2011

%

15.000
11.000
10.000
10.000
10.000
7.500
7.000
5.500
5.000
4.000
4.000
3.000
2.000

17.000
13.500
10.600
9.500
8.500
8.500
6.000
5.500
5.000
6.100
5.335
35.000
2.055

-11,7%
-18,5%
0%
5,3%
25%
-11,8
16,7%
0%
0%
-34,4%
-25%
-91,4%
-2,6%

-29,1%
La temporada de festivals de música d’arrel
se salda amb una xifra
molt negativa d’assistents, sobretot a causa
del canvi de format del
referencial FIMPT.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb bona part de concerts gratuïts

de les arrels a les
cançons delS trobadors
El panorama de les músiques d’arrel el 2012 no ha
canviat gaire respecte als anys anteriors. A grans
trets, s’ha mantingut la tònica d’absoluta precarietat
econòmica i músics més ben formats que mai però
sense gaires canals on exposar la seva feina. S’ha accentuat, això sí, la tendència dels músics a crear formats més petits i sostenibles. Ens hem anat acostumant a veure als escenaris menys grups i més solistes cantant i acompanyant-se sols. I paradoxalment,
tothom fa discos, encara que el 2012 s’han reduït notablement. Són llançaments de poca tirada i distribució limitada als concerts o a les plataformes digitals.
En general, però, el folk i tradicional continua sent un
gènere que en la majoria dels casos no arriben a escoltar ni a considerar interessant els grans mitjans generalistes, cada cop més presos de la precarietat que fan
que sigui més còmode, per exemple, parlar de Bruce
Springsteen que de Xavier Baró. En paral·lel, segueix
la lenta però creixent influència que la música de tradició oral, els sons autòctons i l’estètica folk està assolint
com una marea invisible entre nous artistes i públics
que cíclicament es cansen dels patrons anglosaxons.
L’èxit de Roger Mas vestint les seves cançons amb la
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona és una de les
proves més evidents que manifesten aquesta revalorització del patrimoni sonor propi. JORDI MARTÍ

L’adéu d’Al Tall
El 20 d’octubre del 2012 Vicent Torrent anunciava a través d’un comunicat la decisió de posar punt i final
a la trajectòria del grup Al Tall. 38 anys de trajectòria, discos fonamentals com Quan el mal ve d’Almansa...
(Ànec, 1979) i cançons com “Tio Canya” o “Cant de maulets” fan que ja estiguin instal·lats per sempre en
la història de la música popular i de la societat als Països Catalans de les darreres dècades.

L’hora de la gralla
A la final del V Concurs Sons, a la Fira Mediterrània de Manresa, el grup Els Laietans ha resultat vencedor
adaptant al format de colla grallera un assortit repertori que incloïa del “Waka Waka” al “Doraemon”. La
seva victòria és un episodi més en el procés que està duent la gralla a ocupar nous espais musicals. Les
millores tècniques en l’instrument introduïdes pels lutiers, la seva presència als estudis musicals de grau
superior, la trobada Tardor Gralla Sound al FIMPT i la feina de propostes com Inxa Impro Quartet, Canya
d’Or o Heura Gaya són també fronts actius en aquesta expansió grallera.

Roger Mas amb cobla, millor disc de l’any
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona (Satélite K) ha estat escollit millor disc de l’any als
Premis Enderrock de la crítica. Botifarra a banda (Ajuntament de Nucia), on el cantaor Botifarra canta al
costat de la Unió Musical de la Nucia; Amb canya! (autoeditat / Harmonia Mundi), del jove grup del Baix
Llobregat RIU; La fusta (Kasba Music), del rumbautor Micu, i Transformacions (Temps Record), del col·lectiu
maresmenc La Coixinera, són altres produccions destacables de la collita folk del 2012.

El FIMPT sobreviu
Un dels festivals més antics dedicats a les músiques populars i tradicionals, el FIMPT de Vilanova i la
Geltrú, ha passat durant el 2102 pels moments més incerts de la seva història. Després d’una anunciada
dràstica retallada de pressupost, finalment s’ha aconseguit celebrar un nou festival, tot i que molt diferent:
a la tardor i amb una programació centrada especialment en músics dels Països Catalans.

Manuel Calderón

Oriol Carbonell

Ricard Carles

Director de Fasol Management

Codirector de Sonde3

Veu i guitarra del grup Terratombats

Flamenc consolidat
i en creixement

Recollir els fruits

Molta feina que no
es veu ni es valora

Els que ens dediquem al flamenc, com tot el món de
la cultura, estem patint profundament la crisi i greus
retrocessos com l’augment de l’IVA. Ara bé, això
no està impedint que es mantingui a un nivell altíssim la creativitat dels artistes flamencs catalans i
que Catalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona, segueixi sent un referent principal
del gènere. Els professionals del flamenc ens hem
de reinventar per omplir la nevera, però la creativitat no para i a més tenim un públic fidel i consolidat
que està en creixement i que aglutina gent de tot tipus. Ja no és estrany trobar-se un noi amb una samarreta d’Extremoduro en un concert d’El Cabrero.
El flamenc té l’avantatge que
abasta tots els estats anímics. I
a més a Catalunya, a diferència
d’altres llocs, es cuida especialment en els aspectes tècnics
i qualitatius, amb un bon escenari, un bon so, etc.

La tessitura que vivim ens obliga a reinventar-nos,
a buscar noves fórmules i noves maneres de treballar. Potser per això hem acabat buscant nous circuits internacionals per complementar els circuits
interns. La realitat és que avui has de treballar tres
vegades més per guanyar la meitat del que guanyaves abans. Però ens en sortim. Potser de tots els
nostres grups La Pegatina és el que més es prodiga fora: ja ha tocat a 17 països i ha fet 100 bolos
per any. És la demostració que la nostra música és
exportable, i que si es fan les coses ben fetes acabes recollint-ne les fruits. Avui ja no es pot treballar com es feia abans. A Sonde3 no tenim una oficina compartida, i això comporta perdre el plus de coordinació
que dóna veure’t cada dia, però
ho suplim amb ganes i Skype, i
alhora ens permet abastar més
territori i tenir presència en diversos llocs simultàniament.

En cinc anys, Terratombats hem tingut una trajectòria sostinguda i ascendent. Ho hem fet procurant no
tenir cap creixement artificial, bàsicament a través
de l’autogestió i la col·laboració entre tots els integrants del grup. Som una banda nombrosa i això ho
fa tot més costós econòmicament, tot i que també
ens podem repartir més les tasques i fer més feina.
Darrere un projecte com el nostre hi ha molta feina
que no es veu ni es valora. Però els integrants del
grup l’hem fet durant un temps i sabem com costa;
això ens ha permès tenir una perspectiva més àmplia i aconseguir una cohesió humana, que finalment
són l’essència i una de les claus per tal que un grup
funcioni a llarg termini. Amb el
temps hem pogut anar professionalitzant l’estructura, hem
incorporat un mànager i ens
agradaria que la tendència fos
que ens dediquéssim només a
tocar, que ja és prou feina.
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Jazz

Mala salut de ferro

-10,5%
menys discos de jazz
La producció jazzística als
Països Catalans ha mantingut
un bon índex d’edicions el 2012,
amb 102 referències publicades.
És un 10,5% menys de CD i DVD
respecte a l’any anterior, quan
es van publicar 114 fonogrames.

espectadors dels principals
festivals de jazz i blues
Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona (BCN)*
Jazz Terrassa Festival (Terrassa)*
Caixa Penedès Vijazz (Vilafranca del Penedès)*
San Miguel Mas i Mas Festival (BCN)
Black Music Festival (Salt)
Nits d’Estiu al Terrat de la Pedrera (BCN)
Grans del Gòspel (BCN)
Mallorca Jazz (Sa Pobla)*
Jazz Tardor (Lleida)
Festival de Jazz de Peníscola
Festival Jazz Granollers
Festival de Jazz de Girona

2012

2011

%

95.099
43.000
40.000
39.735
9.652
7.500
6.093
6.000
2.200
7.500
887
570

99.538
30.572
45.000
42.843
10.200
6.765
8.005
7.000
2.500
9.000
1.675
2.500

-4,5%
40,7%
-11,1%
-7,3%
-5,3%
-10,9%
-23,9%
-14,3
-12%
-16,7%
-47%
-77,2%

-2,8%

Els principals festivals de
jazz i blues als Països
Catalans han mantingut un públic fidel, amb
tendència a la baixa, i
que creix sobretot al veterà Jazz Terrassa.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb bona part de concerts gratuïts

de LES ESCOLES ALS CLUBS
Premi europeu al segell Fresh Sound
El jazz no ha estat aliè a les penúries del 2012. Alguns
clubs han tancat les portes, les programacions i els festivals s’han aprimat, les produccions discogràfiques
s’han reduït i l’atenció dels mitjans de comunicació
convencionals s’ha mantingut tan aliena i ignorant de
la realitat del sector com ja ens té acostumats. En el pla
institucional, circuits com el Ressons Jazz són ja un miratge del passat i el suport de les administracions públiques a la difusió i projecció de l’escena jazzística catalana s’ha reduït a accions i gestos puntuals.
Malgrat aquesta desatenció, que cal fer extensible a la
cultura de la música en viu en general, l’escena d’improvisadors ha seguit generant noves propostes amb
més qualitat, si és que és possible, i la voluntat decidida de fer-se escoltar. Una conseqüència lògica si es té en
compte que Barcelona és l’única ciutat de tot l’Estat que
disposa de tres escoles de música amb titulació de grau
superior, una circumstància en absoluta contradicció
amb una gestió política que nega el pa i la sal a aquests
estudiants en eliminar la programació de música moderna i popular a espais públics com L’Auditori de Barcelona
i que, lluny de considerar espais culturals els locals que
programen música en viu, imposa una normativa que penalitza la música en directe. Però la passió que des de la
precarietat manté encès l’ànim dels diferents agents de
l’escena, garanteixen la pervivència del jazz als Països
Catalans amb una mala salut de ferro. PERE PONS

L’Academie du Jazz de France ha atorgat el premi a la millor discogràfica europea en la catregoria de
reedicions i recuperació de material històric al segell català Fresh Sound Records, sota la responsabilitat
del productor Jordi Pujol Baulenas. En la mateixa cerimònia el jurat també ha concedit la distinció de millor
músic de jazz europeu al saxofonista i flautista Jorge Pardo.

la Barceona Jazz Orquetra al Lincoln Center
La Barcelona Jazz Orquestra sota la direcció de Dani Alonso s’ha convertit el 2012 en la primera formació
catalana d’aquesta magnitud que actua al Lincoln Center de Nova York. El concert es va celebrar el 19 de
novembre del 2012 i la formació va actuar acompanyada de solistes històrics com els saxofonistes Phil
Woods i Frank Wess, a més del trompetista John Faddis.

El ‘bon rotllo’ de Motis & Chamorro
Feeling Good (Temps Record) han estat el nou àlbum de la parella Andrea Motis & Joan Chamorro; una
referència que suposa un pas endavant en la trajectòria ascendent d’una proposta que demostra que el
jazz també té un espai en el circuit comercial. El llançament de més de 10.000 còpies el converteix en un
autèntic fenomen que no permet comparació possible al sector. Motis & Chamorro han rebut el 2012 el
Premi Enderrock, en la categoria de jazz, al millor artista i al millor directe per votació popular, juntament
amb Mode Joe. Vol. 2 (Quadrant Records), de Nelson Project, considerat el millor disc de jazz català.

Agustí FernÀndez entre l’elit mundial
El pianista i compositor Agustí Fernàndez ha revalidat la seva condició que el consagra com a referència
internacional de la música improvisada amb una setmana de concerts al prestigiós club The Stone de
Nova York. El músic mallorquí, que ha compartit projectes amb Evan Parker, Barry Guy, Victor Bailey i
altres gegants de la improvisació musical, ha actuat a la ciutat dels gratacels al costat d’altres referents
contemporanis com Ken Vandermark i Nate Wooley.

Gorka Benitez

Josep Mestres

Ferran López

músic

president de l’associació 		
de festivals de jazz (Afejazz)

responsable de produccions
contrabaix

Manca
de difusió

Manca de suport
i de projecció

Audiència còmplice
en temps incerts

Fa molts anys que la situació que vivim els músics
professionals de jazz no canvia. Hi ha molt bons
músics i projectes, com sempre, i fins i tot podem
dir que hi ha més grups i que la gent arrisca més
creativament. Però el problema és que al final la
possibilitat de donar sortida a tots aquests projectes és gairebé nul·la, amb algunes excepcions. I la
contractació de músics catalans als showcases o
als grans festivals, que els donaria projecció, continua sent molt minoritària. És una contradicció:
els músics d’aquí són molt potents, també en l’àmbit
internacional, però ningú no els coneix més enllà de
casa seva. Una altra de les conseqüències d’aquesta manca de difusió dels artistes és que hi continua havent
molt poc contacte entre músics
de diferents estils, un fet que
provoca una excessiva parcel·
lació a causa del desconeixement del que fan uns i altres.

La crisi ha posat al descobert el que pensen veritablement tots els que dirigeixen les polítiques culturals del país. Al llarg del darrer any, l’administració ha donat a entendre —encara més— que es
pot estalviar en cultura. Molts projectes musicals
retornen més a l’erari públic que no pas els ajuts
que reben, així que actualment la indústria cultural està deixant de generar recursos econòmics públics per una política equivocada de l’administració.
Per la banda del sector, la indústria està econòmicament estressada i no ha après a premiar prou els
millors. De fet, necessita encara superar cert complex de música malentesa o menyspreuada, per tal
d’atrevir-se a invertir en projectes menys convencionals.
Amb tot, la creació continua
madurant i veig clar que seguirà creixent encara més, però
li continua mancant una major
projecció en tots els vessants.

El panorama és d’una gran incertesa. El problema principal és la disminució dels recursos públics,
sense els quals seria impossible mantenir programacions com la de Contrabaix, que tenen vocació
de servei públic. I no només són les retallades, sinó
que els endarreriments en els pagaments per part
de les diferents administracions ens col·loca en una
situació de tensió. Alhora, la manca de recursos fa
que hi hagi menys creació i menys produccions noves que despuntin o que tinguin impacte. Els programadors aposten per productes consolidats i per dosificar els autors emergents, perquè el públic, que
gasta menys en música en directe, opta per reduir el
risc i fa apostes segures quan
compra una entrada. La nostra
estratègia és emprar eines de
màrqueting relacional per crear
comunitat entorn de cada proposta. L’objectiu és intentar generar una audiència còmplice.
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Clàssica

Incubadora
per a la creació

-16%
menys discos clàssics
Les edicions de CD i DVD de música clàssica interpretats i registrats per músics i cantants lírics
catalans —incloses les reedicions— han tingut el 2012 un lleuger descens de 84 a 70 referències, un 16,7% menys que el 2011.

dels grans homenatges
als nous talents
El 2012 ha acollit una programació poc habitual en el
panorama musical català: una temporada conjunta de
concerts entre L’Auditori de Barcelona, el Palau de la
Música i el Liceu per celebrar els aniversaris dels compositors i intèrprets Xavier Montsalvatge, Eduard Toldrà,
Ricard Lamote de Grignon, Frederic Mompou i Manuel
Blancafort. Per donar a conèixer el patrimoni musical
català, convertir-lo en referent per a les generacions de
músics emergents i, en definitiva, difondre l’aportació
dels grans creadors del país, és necessari i imprescindible fer reconeixements com els esmentats.
Incloure la música catalana com a contingut habitual de les programacions habituals dels equipaments
també hauria de ser un fet recurrent, així com ensenyar la música catalana als auditoris, festivals i escoles. En aquest sentit, la temporada ha estat una
incubadora per a la creació i consolidació de noves propostes que aposten per difondre la música
i els intèrprets del país, com són la creació del cicle Residents de l’Ateneu Barcelonès i del Cicle de
Música Joan Manén o la celebració de la segona edició del Festival de Pasqua de Cervera i del Festival
de Música Antiga dels Pirineus. Tot i les malaurades
retallades els professionals de la música clàssica a
Catalunya continuen treballant per autoinventar-se i
fer sentir la seva música. MARINA VILLACAMPA

Bernat Vivancos i Neu Records
El nou segell musical Neu Records, dedicat a la música contemporània, ha dedicat el primer llançament
discogràfic a reproduir una selecció de l’obra coral de Bernat Vivancos, Blanc. Interpretada pel Cor de la
Ràdio de Letònia, dirigit per Sigvads Klava, es presenta en un àlbum multiformat caracteritzat per la seva
sonoritat embolcalladora, determinada pel minimalisme sacre de les seves interpretacions i també per una
nitidesa extraordinària de la gravació. Un treball que la crítica ha reconegut als Premis Enderrock 2012
com a millor disc de clàssica de l’any.

Aniversaris I RECONEIXEMENTS
L’any 2012 ha reunit la coincidència de cinc aniversaris transcendents en la història de la música catalana:
el naixement de Xavier Montsalvatge (100 anys) i les morts d’Eduard Toldrà i Ricard Lamote de Grignon
(50 anys) i Frederic Mompou i Manuel Blancafort (25 anys).

25 anys de Catalunya Música
L’emissora pública Catalunya Música —dedicada a la clàssica i el jazz— ha celebrat 25 anys de la seva
primera emissió, iniciada amb la transmissió d’un concert de Victòria dels Àngels des del Palau de la
Música Catalana. Dirigida per Àlex Robles, és una aposta pel rigor i la qualitat dels seus programes, la
difusió d’obres i concerts en directe, en complicitat amb els aficionats i oients del seu àmbit.

PREMIS 440Clàssica
La revista 440Clàssica ha atorgat el 2012 els primers guardons de música clàssica als millors discos i concerts
de la temporada, en el marc dels Premis Enderrock 2012. En la categoria de votació popular s’ha reconegut
la tasca de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, el disc de l’Orquestra Barroca Catalana sobre Josep
i Manuel Pla, Stabat Mater / Salve Regina (La Mà de Guido), l’estrena de la Simfonia núm. 5 de Salvador
Brotons i l’òpera Le grand macabre, de Gyorgy Ligeti, amb escenografia de la Fura dels Baus. D’altra banda,
440Clàssica ha estat premiada com a millor nova publicació de l’any als Premis APPEC.
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Orquestres i conjunts

Ball de format reduït

concerts d’orquestres de ball
i conjunts de versions i tributs
Orquestres de ball

-16,7% -25,1%
menys bolos d’ORQUESTRES
La contractació de grans orquestres de ball ha viscut el 2012 una
davallada del 17%, la més pronunciada dels últims anys. La mitjana anual de bolos de les principals
formacions ha estat de 72, quan
ara fa deu anys era de 130.

de L’orquestra selvatana
a la montecarlo
Les xifres del 2012 continuen amb la línia descendent
dels darrers anys al sector de les orquestres de ball i
conjunts de ball i versions, que conjuntament han perdut un 20% de la contractació, una xifra que s’accentua en els principals grups petits, amb un 25,1% menys
de bolos, mentre que per a les grans formacions més
destacades ha suposat un 17% menys de concerts. La
caiguda es repeteix cada any, no toca fons i de moment res indica que canviï aquesta tendència. Davant
el mal temps apareixen noves idees, formats més reduïts i preus anticrisi amb catxets ajustats.
Una de les dades positives és que els ajuntaments estan regularitzant els deutes acumulats —tant amb els
artistes com amb la SGAE pels drets d’autor— i que els
terminis de pagaments s’escurcen. Les grans orquestres de ball viuen una situació d’incertesa constant per
la dificultat d’aconseguir les contractacions necessàries
per tirar endavant i sobreviure any rere any. La principal damnificada ha estat la mítica Volcán, que ha anunciat la dissolució. A diferència dels vells temps en què
apujaven els catxets en arribar les festes majors, des
de fa més de cinc anys, per poder treballar, les orquestres i conjunts de ball s’han vist obligades a abaixar-los.
I per ampliar les possibilitats de contractació ofereixen
formats més petits i amb menys músics per competir
amb catxets més baixos. Maria lLUÏSA PUJOL

menys bolos de conjunts
El 2012 s’ha viscut la major davallada de bolos dels conjunts i
grups de versions, que han perdut
una quarta part dels contractes. La
mitjana anual del Top 10 ha estat
de 53 concerts, una tercera part en
comparació al 2003, que eren 80.

Bona temporada per la selvatana i la Montecarlo
La Selvatana ha tancat el 2012 liderant per novè any consecutiu el rànquing de les grans formacions de
ball catalanes més contractades, gràcies als 122 bolos realitzats al llarg de tot l’any, per bé que també ha
patit la crisi amb una caiguda del 12% respecte a la temporada anterior, quan en va fer 138. Per la seva
banda, La Montecarlo és el conjunt que ha fet la millor temporada, amb un total de 90 concerts, dos
menys que al 2011. “La clau —segons el cantant i teclista Ferran Muñoz— és treballar més que abans i
oferir preus competitius. També ha estat un encert la incorporació ara fa dos anys d’una part de repertori
català, que agrada i atreu més nombre de públic.”

Dissolució de Volcán i aturada de la Marina
Un exemple de la crítica situació dels grups de ball ha estat la dissolució de la popular orquestra Volcán,
que ha fet l’últim bolo el juny del 2012 a Mallorca, així com l’aturada temporal des del setembre del 2012
de l’Orquesta Cobla Internacional Marina, que estudia la possibilitat de plegar definitivament.

Formats musicals MÉS petits
Molts músics que abans tocaven en grans orquestres s’han constituït en grups més petits per buscar noves
sortides. El promotor Raül Orobitg (Orobitg Espectacles) analitza: “La tendència és el format de grup més
reduït. Els pressupostos per a la contractació d’orquestres i conjunts no han parat de baixar des del 2008,
i s’ha produït una reducció en cinc anys de més del 50%, fet que obliga cada any a ajustar tots els catxets”.

Reducció de la morositat dels ajuntaments
Un fet positiu que ha destacat l’associació Musicat —que segueix amb la tasca de regularitzar la situació
dels grups musicals tot i que la crisi dificulta aquesta iniciativa— és l’actualització dels molts pagaments
endarrerits dels ajuntaments als músics i a la SGAE, a més de la reducció dels terminis de pagament. La nova
llei impulsada pel govern espanyol el 2012 per ajudar els ajuntaments a fer front als deutes està garantint
aquesta regularització que els últims anys ofegava les orquestres i conjunts de ball.

1. Selvatana 	
2. Maravella
3. La Principal de la Bisbal
4. Montecarlo
5. Costa Brava
6. Montgrins
7. Metropol
8. La Chatta
9. Aquarium
10. La Salseta del Poble Sec

2012

2011

Conjunts de ball, versions i tributs

122
114
96
90
79
61
43
43
32
38

138
131
105
95
82
73
56
104
38
40

1. La Montecarlo
2. Màgic’s
3. Què Tal
4. Hotel Cochambre
5. Boogie Woogie
6. Pa d’Àngel
7. La Banda del Coche Rojo
8. La Loca Histeria
9. La Banda del Drac
10. Raggatunning

2012

2011

90
89
62
59
45
45
44
33
31
28

922
91
101
119
61
84
62
47
29
16

FONT: Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT

Josep Farràs

Raquel Bassas

Antoni Puigvert

cantant i teclista de 			
l’Orquestra internacional Selvatana

gerent de Beba33

grup Què tal

La fortalesa de les
cobles-orquestres

Gran demanda
dels grups de
versions i ‘tributs’

A tot arreu on
anem, agradem

Crec que al sector en què ens movem La Selvatana,
és a dir el de les festes majors, encara aguanta
una mica l’essència de les orquestres. Mantenirse costa molt, evidentment, a causa del moment
pel qual estem passant, però penso que una formació com la nostra encara té molt de pes dins els actes centrals d’una festa major, potser per la varietat de productes que podem oferir (sardanes, concert, ball...). De tota manera, sí que és cert que el
volum de contractació ha baixat considerablement
si ho comparem amb els anys de bonança, però estic convençut que una formació de tipus cobla-orquestra com la nostra perdurarà encara en el temps. Cal esperar doncs una millora, tant en
la contractació com en els cobraments, que també ens han
afectat pel moment de crisi que
estem passant.

Continua havent-hi molta demanda de música d’homenatge o versions dels grups que nosaltres acompanyem. A la gent li ve de gust pagar per anar a veure un espectacle que sap que li agradarà perquè coneix la música que hi sentirà. Per tant, hem treballat
molt durant el 2012, tant a l’hivern amb les produccions pròpies que portem a teatres, auditoris i sales privades, com a l’estiu amb les festes majors.
Tenim molta feina i treballem molt, per tant no ens
podem queixar. És cert que hi hem de posar molt
d’esforç, però té recompensa. Treballem sobretot a
a Catalunya però fa temps que sortim a Espanya a
treballar. La nota negativa ha
estat l’augment de l’IVA el darrer trimestre, que ha comportat
que en la major part dels casos
assumíssim nosaltres mateixos
l’increment, i per tant ens va
quedar molt poc marge.

La crisi ens afecta com a tothom, però per sort la
nostra formació Què Tal té feina [62 concerts el
2012]. Som un grup de quatre membres que fem
concert i ball de festa major, amb un final de festa amb més marxeta. I això a la gent li agrada, cosa
que comporta que et contractin l’any següent en
la majoria dels casos. Hi ha moltes coses que han
canviat amb la crisi: abans podíem tenir més músics, podíem mantenir els catxets i els lloguers eren
d’un any per l’altre o fins i tot més, mentre que actualment ens trobem que et poden contractar amb només dues o tres setmanes de marge. Com que som
un grup petit, moltes vegades
ens trobem actuant en pobles
on l’any anterior havia tocat
una orquestra gran... La clau
per continuar treballant és oferir qualitat i fer-ho amb la gent
més professional.
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Públic familiar

Una oferta més variada

-10,3%
menys edicions infantils
Els àlbums gravats el 2012 per a
infants i públic familiar han tingut un lleuger decreixement del
10,3% en la producció, que ha
passat de 29 a 26 referències.
Amb tot, alguns d’aquests títols
han tingut una gran difusió.

DE l’animació infantil
als minifestvals pop
Els animadors infantils passen per una situació molt
similar a la resta dels sectors musicals: els ha baixat la
contractació, els avisen a última hora per anar a trebalar en lloc de fer-ho amb un any d’antelació i els catxets són més baixos. Amb tot, la presidenta de l’Associació de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils (AMAPEI), Maria Navarrete, en destaca
la cara positiva: “Com que els ajuntaments només et
criden quan tenen diners, ara et paguen de seguida. A
més, la majoria de professionals continuem treballant,
tot i que guanyem menys”. Algunes de les preocupacions que expressen és que l’intrusisme professional
s’ha multiplicat i molta gent treballa sense regularitzar la feina, cosa que és un pas enrere en un àmbit que
havia millorat molt els darrers anys. Del ventall divers
de situacions dels socis de l’AMAPEI, els que estan tenint més dificultats per continuar són els professionals
que es dediquen exclusivament a l’animació.
Pel que fa a cites anuals per al públic familiar, el 2012
ha arrencat un nou model de festival: Petits Camaleons,
que s’ha celebrat al Teatre-Auditori Sant Cugat i ha
congregat unes 4.000 persones amb concerts d’artistes acostumats a treballar per al públic adult i que s’han
adaptat a uns espectadors molt diferents dels habituals. També Minimúsica ha ampliat la seva oferta i per al
2013 ha organitzat un festival propi. L.A.

espectadors dels
principals festivals
per a públic familiar
			
Acustiqueta (Figueres)*		
SónarKids (Barcelona)		
Petits Camaleons (Sant Cugat) 	 	

2012

2011

%

15.000
5.900
4.000

—
6.500
—

-9,2%

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb concerts gratuïts

Els festivals s’obren al públic familiar

Núria Muntaner

Ferran Orobitg

Xavi Pascual

Cada cop hi ha més festivals musicals adreçats al públic adult que també tenen en compte els més petits a
l’hora de fer la programació. Un dels darrers a sumar-s’hi ha estat l’Acústica de Figueres, que des del 2012
inclou espectacles pensats per a públic de totes les edats, pel qual van passar unes 15.000 persones. També
Sónar i Primavera Sound reserven un espai per als menuts. En el cas del Sónar, el 2012 ha demostrat de nou
que la proposta és encertada, ja que hi van passar fins a 5.900 espectadors. Pel que fa al Primavera Sound,
el Minimúsica s’encarrega des de fa més de cinc anys de l’espai del festival adreçat a les famílies.

mestra i impulsora de minimúsica

director de fadunito

director de l’acustiqueta

Modernitat i
qualitat per a tots

Vocació
internacional

Acústica també
per als més petits

Els darrers anys hi ha hagut una clara evolució de
l’oci infantil-familiar. Ara ja no s’orienta només als
nens, sinó que va dirigit a tota la família. Des del
nostre projecte pedagògic Minimúsica —i ara també
festival— ho tenim molt clar des del 2006, que vam
començar. En aquell moment érem els únics que fèiem música moderna per a nens, però darrerament
molta gent està entrant en aquesta manera d’entendre la música per a infants i hi ha moltes més propostes. Això és molt bona senyal i ens encanta, perquè vol dir que la gent es preocupa més de la qualitat de la música per als seus fills. La nota negativa
és que la música en general no
es troba en el millor moment,
per culpa de la crisi i per la pujada de l’IVA, però veiem que la
rebuda per part del públic del
tipus d’activitats que oferim és
cada cop millor.

La companyia catalana Fadunito, de teatre al carrer dirigit al públic familiar, realitzem un 20% de
bolos a Catalunya, un 15% a la resta de l’Estat espanyol i un 65% d’internacionals. La capacitat per
poder fer tanta feina a l’estranger ens ha vingut donada per la necessitat d’obrir mercat, ja que la feina a Catalunya i Espanya ha anat baixant progressivament al llarg dels dos darrers anys. Però també
perquè des de fa anys tenim una vocació internacional. Els nostres espectacles estan pensats per
poder-se representar arreu i a més tenim molt d’interès a viatjar i poder compartir els nostres projectes
amb diferents públics. Aquest
any 2013 celebrem el desè aniversari i ens agradaria actuar
molt més a Catalunya, així que
hem decidit oferir un descompte per poder fer més concerts
a casa nostra.

Amb la nova programació de l’Acustiqueta —integrada dins el cartell del festival Acústica de Figueres—
volem que un nen pugui viure el seu primer festival
d’estiu en família. Hi destinem dos escenaris, un espai de jocs i fins i tot una discoteca infantil. Els grups
que programem són conjunts que normalment van dirigits als adults, i que no fan infantils, però que han
decidit crear un espectacle destinat a aquests espectadors. La resposta de públic de la primera edició el
2012 va superar de llarg les nostres expectatives.
Crec que hi ha tota una franja de pares a qui els agrada la música en viu i anar de festivals, i que mentre
els seus fills són petits no tenen l’oportunitat de gaudir-ne.
Així doncs, l’Acustiqueta supleix aquest buit, ja que pares
i fills poden gaudir en família
d’un festival a l’aire lliure i en
un horari adient.

Tercer disc de Musiquetes per la Bressola
A final del 2012 es va presentar el projecte 1, 2, 3... pica Bressola!, tercer de la popular sèrie de discos que
versionen cançons infantils clàssiques i que serveixen per donar suport a les escoles Bressola, de la
Catalunya Nord. El disc, coordinat pel productor musical Marc Serrats, es va presentar en concert el 5 de
desembre al teatre Artèria Paral·lel de Barcelona, i se’n va distribuir un sàmpler amb la revista Enderrock.

oferta discogràfica per a infants
A més de les versions de música infantil tradicional de les Musiquetes per la Bressola cal sumar-hi altres
projectes que han tingut molt bona acollida. Un dels més consolidats és el Minimúsica, de Sones, que ja
ha publicat tres discos de la col·lecció bilingüe que impulsa amb encert. L’Acustiqueta també ha llançat un
CD recopilatori —editat per PromoArts Music Records— per reforçar la línia iniciada pel festival de demanar
a grups que s’adrecen al públic adult que s’obrin també al públic familiar, i n’ha servit 1.356 còpies.

Preocupació per la disparitat en l’iva
Des de l’AMAPEI han manifestat la seva indignació per les conseqüències negatives de l’augment de l’IVA.
Però, sobretot, el que més els preocupa és que alguns dels animadors i músics s’acullen a excepcions de
l’IVA o facturen un IVA superreduït gràcies a algunes clàusules si fan espectacles a l’aire lliure o de caire
folklòric, i això comporta una diferència de catxets que cal resoldre.
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Premis ARC

La 10a edició guardona
la indústria del directe
L’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers (ARC) ha celebrat la desena edició dels premis a la indústria de la música en
directe amb salt qualitatiu que ha comportat un canvi de filosofia i de format. Els màxims guardons dels
Premis ARC 2012 s’han concedit a les gires de Love
of Lesbian per sales de concerts i a Els Amics de les
Arts per teatres i auditoris. Dins la categoria de gires
de festa major, ARC ha reconegut Txarango en temes
propis, Hotel Cochambre en versions i la Cimarrón en
orquestres. A més, La Pegatina s’ha emportat el guardó a la millor gira internacional d’un grup català.
Més de 800 persones van assistir el 12 de novembre
a l’acurada gala dels X Premis de la Indústria Musical
del Directe a la sala Artèria Paral·lel de Barcelona, que
presentava el periodista Roger de Gràcia. En aquesta edició la novetat va ser l’ampliació dels guardons
a tretze categories diferents. Les tres actuacions especials van ser a càrrec de Mishima —amb un homenatge a Bob Dylan—, Cris Juanico i Salva R. Aberch
(Lax’n’Busto) —versionant els Rolling Stones— i
Roger Mas, evocant Francesc Pujols.
Premis a programacions I sales
La tasca professional dels associats d’ARC no seria
possible si no existissin espais ben adequats per acollir les actuacions dels artistes. Per reconèixer aquestes infraestructures, l’associació ha concedit el premi a la millor sala de concerts a la Faktoria d’Arts, de
Terrassa, i el premi a la millor programació musical al
Teatre-Auditori Sant Cugat. D’altra banda, per recordar que hi ha cites populars imprescindibles, també
s’han premiat les Festes del Tura d’Olot com a millor
programa de Festa Major i l’Acústica de Figueres com
a millor festival.
Reconeixement als mitjans
Els Premis ARC també han volgut reconèixer el paper necessari dels mitjans de comunicació per donar suport a la música: les revistes Enderrock i Mondo
Sonoro s’han endut el reconeixement a la seva feina.
Per la seva banda, el Grup Godó col·laborava a la gala
amb el premi artista revelació ‘La Vanguardia’, que
s’ha concedit a Lídia Guevara. Aquest guardó el va escollir el públic a través de les xarxes socials i gràcies a la difusió des del mateix diari i l’emissora RAC1.
Finalment, els representants i mànagers han atorgat
un premi especial a la trajectòria del fotògraf Francesc
Fàbregas, que ha dedicat la seva carrera a retratar la
música al nostre país i tot el que l’envolta, i que ha treballat de cap de programes musicals a TV3.

PREMIS ARC 2012
X PREMIS DE LA
INDÚSTRIA MUSICAL
DEL DIRECTE
PREMIS A GIRES

PREMIS GENERALS

Millor gira de sales de concerts
Love of Lesbian

Millor programació musical
de teatres i auditoris
Teatre-Auditori Sant Cugat

Millor gira de teatres i auditoris
Els Amics de les Arts
Millor gira de festa major
- temes propis
Txarango
Millor gira de festa major
– versions
Hotel Cochambre
Millor gira de festa major
– orquestres
Cimarrón
Millor gira internacional
d’un grup català
La Pegatina

Millor programació de festa major
Festes del Tura (Olot)
Millor sala de concerts
Faktoria d’Arts (Terrassa)
Millor festival o cicle de concerts
Acústica (Figueres)
Premi artista revelació
‘La Vanguardia’
Lídia Guevara
Atorgat pel públic a través
de les xarxes socials.
Col·labora La Vanguardia i RAC1
Millor mitjà de comunicació
Enderrock i Mondo Sonoro
Premi especial a la trajectòria:
Francesc Fàbregas
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Premis Enderrock

Girona acull la 15a edició
dels Premis Enderrock
Els Amics de les Arts, Cesk Freixas, Roger Mas,
Sílvia Pérez Cruz i Txarango han estat alguns dels
noms propis que han protagonitzat la quinzena gala
dels Premis Enderrock - Premis de la Música Catalana
2012, que s’han celebrat per primera vegada a Girona,
coincidint amb el 20è aniversari de la revista. El Teatre
Municipal va oferir el 7 de març una gala extraordinària
que es va convertir en la millor edició dels guardons de
referència de la música del nostre país, i que va incloure les actuacions de Ja T’Ho Diré, Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi, Macaco, Els Amics de les Arts i Orxata,
amb les intervencions de The Mamzelles. La gala des
Premis Enderrock també va servir per fer un homenatge als 50 anys de trajectòria d’un artista de referència
per a la música catalana i que puja als escenaris amb
el mateix esperit de cantar un país que vol continuar
viu: Raimon.

Premis per votació popular
Els artistes que han rebut el màxim reconeixement per
part del públic, que va expressar l’opinió a través de
quinze mil vots populars, han estat Els Amics de la
Arts, amb quatre reconeixements en la categoria de
pop-rock com a millor artista, videoclip, lletra de cançó i web, i Txarango, amb quatre guardons, com a millor disc de pop-rock, directe i grup revelació, tant de
la crítica com del públic. Cesk Freixas ha estat premiat en cançó d’autor; Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
en folk; Andrea Motis & Joan Chamorro en la categoria de jazz, i Enric Martínez-Castignani en la de clàssica. Alguns dels altres guardonats als premis per votació popular han estat la sala de concerts La Mirona,
el DVD musical Lluís Llach al Camp del Barça i Macaco
com a millor grup català en altres llengües.
Premis de la crítica
Els crítics musicals han coincidit amb el públic a l’hora de reconèixer Txarango com a artista revelació, i a
més han premiat Sílvia Pérez Cruz com a millor artista de l’any. Els premis als millors discos han recaigut en Roger Mas i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona com a millor disc de l’any i també en la categoria de folk, L’amor feliç de Mishima com a disc de
pop-rock, Oh My Love de Quimi Portet en cançó d’autor, Tinieblas, por fin de The New Raemon en pop-rock
en altres llengües, Mode Joe: Vol. 2 de Nelson Project
en la categoria de jazz, i Impressions líriques d’Eduard
Toldrà amb Antoni Ros Marbà dirigint l’OBC com a millor àlbum de clàssica.

PREMIS
ENDERROCK 2013
PER VOTACIÓ
POPULAR
POP-ROCK
Millor artista o grup
Els Amics de les Arts
Millor disc Txarango:
Benvinguts al llarg viatge
Millor directe Txarango
Millor cançó Blaumut:
“Pa amb oli i sal”
CANÇÓ D’AUTOR
Millor grup Cesk Freixas
Millor disc Cesk Freixas:
Tocats pel foc
Millor directe Cesk Freixas
Millor cançó Andreu Rifé:
“Fil de llum”
FOLK / NOVES MÚSIQUES
Millor artista Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Millor disc Terratombats:
Aires de primavera
Millor directe Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Millor cançó Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona:
“El dolor de la bellesa”
JAZZ
Millor grup o solista Andrea Motis
& Joan Chamorro Quintet
Millor disc Gorka Benitez
& David Xirgu: A Marte otra vez
Millor nova proposta Luna Cohen:
Estrada do sol
Millor directe Andrea Motis
& Joan Chamorro Quintet

PREMIS
ENDERROCK 2013
PER LA CRÍTICA
CLÀSSICA
Millor grup o solista
Enric Martínez - Castignani
Millor disc Jordi Savall,
Montserrat Figueras, Hespèrion XXI
i La Capella Reial de Catalunya:
Jeanne d’Arc. Batailles & prisons
Millor nova proposta Anna Puig
Millor directe Jordi Savall
ALTRES CATEGORIES
Millor grup revelació
Txarango
Millor portada de disc
Nyandú: L’origen de les absències
Millor pàgina web
www.elsamicsdelesarts.cat
Millor sala de concerts
La Mirona (Salt)
Millor videoclip
Els Amics de les Arts:
“Monsieur Cousteau”
Millor DVD musical
Lluís Llach: Camp del Barça.
6 de juliol de 1985
+ Mai no ha mancat el teu alè
Millor lletra de cançó
Els Amics de les Arts:
“Louisiana o els camps de cotó”
Millor artista català
en altres llengües
Macaco

Millor disc de l’any
i millor disc de folk
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona:
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona
Millor artista de l’any
Sílvia Pérez Cruz
Millor disc de pop-rock
Mishima:
L’amor feliç
Millor disc de cançó d’autor
Quimi Portet:
Oh My Love
Millor grup revelació
Txarango
Millor disc de pop-rock
en altres llengües
The New Raemon:
Tinieblas, por fin
Millor disc de jazz
Nelson Project:
Mode Joe. Vol. 2
Millor disc de clàssica
Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC)
Antoni Ros Marbà, director:
Impressions líriques,
d’Eduard Toldrà
Artista revelació
Txarango
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Directori de l’Anuari
Fes-te soci d’ARC:
Informa-te’n a www.arcatalunya.cat
o envia un c/e a arccatalunya@arcatalunya.cat
Guia associats ARC 2013:

ERA PRODUCCIONS
Ricard Ardèvol i Comellas
Pl. Carles Trias, 11, local
08340 Vilassar de Mar
Tel. 93 412 11 14
era@eraproduccions.com

ESPECTACLES OLÍMPIC
Martí Duran i Giralt
Park. Restaurant Can Costa
Apartat de correus 93
17600 Figueres
Tel. 972 67 11 78
info@espectaclesolimpic.com

FM ESPECTACLES
Albert Mas i Bosch
Pl. Independència, 5-6, 2n 1a
17001 Girona
Tel. 972 42 63 89
albert.mas@fmgrup.cat

MUSIC BUS
Javi Garcia Gil
Pujades, 158 bis, 2n 1a
08005 Barcelona
Tel. 93 320 82 92
93 356 80 13
javi@musicbus.es

POSTONOVE
Mariano Pérez de Oleguer
Balmes, 61, 4t 1a
08009 Barcelona
Tel. 93 488 24 84
mariano@postonove.com
alfonso@postonove.com

7 SIS PRODUCCIONS
Sergi Matas i Riera
Sant Sebastià, 7-9, 2n 1a
17412 Maçanet de la Selva
Tel. 647 951 058
info@7sisproduccions.cat

ANTONIO PERA
PRODUCTIONS
Antonio Peral Vicente
Via Laietana, 57, baixos
08003 Barcelona
Tel. 93 342 54 51
ap@ap-productions.org
antonio@ap-productions.org

BATALL PRODUCCIONS
Jordi Freixes i Comas
Balmes, 25, baixos 3
43800 Valls
Tel. 977 61 33 39
batall@batall.com

CASTELLET ESPECTACLES
M. Carmen Ramos Solvas
Miquel Servet, 53
08222 Terrassa
Tel. 93 784 88 38
comercial@castelletespectacles.com

DBA Management Cultural
David Becerra
Orfebreria, 40, Nau
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 39 09
david@espectacles-dean.com

ESPECTACLES SETENA REGIÓ
Ferran Matarrodona i González
Sort, 21, 1r
08270 Navarcles
Tel. 93 827 04 20
ferran@setenaregio.cat

ESPECTACLES POQUET
Guillem Poquet i Roig
Cuba, 53, baixos
08302 Mataró
Tel. 93 790 33 95
poquet@espectaculospoquet.com

KROMA PRODUCCIONS
I MANAGEMENT
Òscar Pastor i Gómez
Av. Països Catalans, 65-67, altell B
25600 Balaguer
Tel. 973 44 32 50
kroma@kromaespectacles.com

MUSIC FROM TAMARIT
Luis Solís Barón
Nou de Santa Tecla, 12, local
43004 Tarragona
Tel. 977 25 39 06
luis@musicfromtamarit.com
mari@musicfromtamarit.com
marco@musicfromtamarit.com

PRAT ESPECTACLES
Josep Prat i Giner
Sarrià de Ter, 11
08786 Capellades
Tel. 93 801 11 55
espectaclesprat@gmail.com

ACORDS I EVENTS MUSICALS
Xavier Fortuny i Mariné
Sant Gaietà, 76
08221 Terrassa
Tel. 93 193 94 23
info@acords.cat

AX-PRO LUDI
Alfons Xiberta i Sòria
Av. d’Antoni Gaudí, 31
17170 Amer
Tel. 972 21 22 99
alfons.xiberta@ax-proludi.cat

BEBA 33
Raquel Bassas i Català
Santaló, 15, 3r 2a
08021 Barcelona
Tel. 93 414 31 42
beba@beba33.com
raquel@beba33.com

CIRCUITS ARTÍSTICS LLOBET
Emili Llobet i Antó
Dante Alighieri, 98-100, 3r 2a
08032 Barcelona
Tel. 93 358 98 46
info@callobet.cat

D-GIRA MANAGEMENT
Jordi Lozano Pastor
Calvet d’Estrella, 43, 1r
08203 Sabadell
Tel. 620 813 211
info@d-gira.com

ESPECTACLES BARCELÓ
Laura Barceló i Hernández
Antoni Asens, 7, 2n
43740 Móra d’Ebre
Tel. 977 40 02 26
espectacles@oabarcelo.com

ÈXITS MANAGEMENT
Pau Sampietro i Vara
Frederic Rahola, 12, baixos
08032 Barcelona
Tel. 93 407 38 38
ixent@exitsweb.com

MADMA
Fèlix Camprubí i Santamans
Talamanca, 3, entl. 8
08241 Manresa
Tel. 93 872 83 55
info@madma.com
fcamprubi@madma.com

OA2 PRODUCCIONS
Iban Orobitg i Anglarill
Savines, 1
25200 Cervera
Tel. 973 53 13 01
iban@oa2produccions.cat

PRODuccions ARTÍSTIQUES
VICTORI
Xavier Victori i Blaya
Font i Quer, 7, baixos
08242 Manresa
Tel. 93 873 27 39
victori@espectacle.org
info@espectacle.org

ÀMBITS
Miquel Gil i Martínez
Rubió i Ors, 203, entl.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 470 90 00
info@grupoambit.com

BAENÇA ESPECTACLES
José Baena Arrébola
Av. Mediterrània, 15, 2n C
08214 Badia del Vallès
Tel. 93 729 10 15
comercialebaen@gmail.com

BER-MONT PRODUCCIONS
Ramon Bertran i Bernabeu
Doctor Marquès, 10
08395 Barcelona
Tel. 93 415 19 30
info@bermont.eu

CODA ESPECTACLES
Ramon Gasull i Corney
Comp. J. Serra, 7 C, B 3
17600 Figueres
Tel. 972 67 27 16
coda.r.gasull@cgac.es
j.cullell@cgac.es
codargc@gmail.com

DISCMEDI
Àlex Eslava i Hungria
Rda. del Guinardó, 59 bis, local
08024 Barcelona
Tel. 93 284 95 16
discmedi@discmedi.com
contractacio@discmedi.es

ESPECTACLES DEL RIPOLLÈS
Montserrat Vinyuelas i Torner
Pujada de l’Església, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972 73 04 21
info@espectaclesdelripolles.com

FASOL MANAGEMENT
Manuel Calderón Rueda
Pujades, 219, baixos 2a
08005 Barcelona
Tel. 93 518 97 29
info@fasolmanagement.com
m.calderon@fasolmanagement.com

MANAGEMENT I DISSENY
D’ESPECTACLES
Jaume Martínez i Casas
Via Laietana, 21, 1r C-D
08003 Barcelona
Tel. 93 310 53 62
mide@mide.cat

PLÀNNING GENERAL
D’ESPECTACLES
Josep Miquel Gámez i Montalvo
Tordera, 5, 3r 1a
08012 Barcelona
Tel. 93 284 80 80
gestio@planning.cat

PRODUCCIONES JOS
José Novellón Martínez
Paral·lel, 141, 6è 2a
08004 Barcelona
Tel. 93 423 77 69
93 423 76 22
produccionesjos@produccionesjos.com

ANEXA
Antoni Albaladejo i Navarro
Diputació, 183-185, pral. 1a
08011 Barcelona
Tel. 93 452 59 00
info@anexa.nu
toni@anexa.nu

BARNASANTS
Pere Camps i Campos
Ctra. de la Bordeta, 90, 2n 3a
08014 Barcelona
Tels. 93 432 23 05
93 611 00 51
barnasants@barnasants.com

BUEN RITMO
Jordi Ramírez i Magriñá
Via Laietana, 37, 4t, despatx 34
08003 Barcelona
Tel. 93 269 03 74
jordi@buenritmo.es

CONCERT STUDIO
Martín Pérez Lombarte
Berlín, 67, 5è A
08029 Barcelona
Tel. 93 363 25 10
mpr@concertstudio.com
mperez@concertstudio.com
nisu@concertstudio.com

DOCTOR MUSIC
Neo Sala i Roca
Rda. Sant Pere, 38, 5è 1a
08010 Barcelona
Tel. 93 268 28 28
scruces@doctormusic.com
central@doctormusic.com

ESPECTACLES GIRONA
Joan Planas i Prats
Cristòfol Grober 3, 2n 1a
17001 Girona
Tel. 972 20 28 89
joan@espectaclesgirona.com
comercial@espectaclesgirona.com

FINA ESTAMPA
Gerardo Sanz Abadias
Vallhonrat, 21, 3r 1a
08004 Barcelona
Tel. 93 242 79 12
gerardo.sanz@finaestampa.es

MEDIRFLASH
SERVEIS I ESPECTACLES
Medir Mujal i Bosch
Maestrat, 17
Polígon industrial Les Salines
08880 Cubelles
Tel. 93 895 40 48
medirflash@medirflash.com

PORTAL MÚSICA
MANAGEMENT
Miquel Comella i Alcobe
Av. Diagonal, 468, 6A
08006 Barcelona
Tel. 93 415 22 99
central@portalmusica.com

PROMOARTS MUSIC
Xavier Pascual i Bellosta
Nou, 5, 3r esq.
17600 Figueres
Tel. 972 67 60 11
xavi@promoartsmusic.com
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RGB MANAGEMENT
Xavier Fortuny i Mariné
Amnistia Internacional, s/n
17190 Salt
Tel. 972 20 01 22
info@rgb.cat; xavi@rgb.cat

SOLTELUM
Jaume Mulet de Blas
Sant Antoni, 14-16
08901 L’Hospitalet
Tel. 93 449 59 14
solsonascp@hotmail.com

TRÍPTIC, PLANIFICACIÓ
I GESTIÓ CULTURAL
Vicenç Sáez de Tejada Escadón
Josep Humbert, 2, 2n 1a
08400 Granollers
Tel. 93 013 82 22
victor@triptic.com

VIP MUSIC
Josep Sanz i Bosser
Llauder, 154, baixos
08302 Mataró
Tel. 93 798 64 66
vipmusic@vipmusicsl.com

SERVEI D’ESPECTACLES
Jesús Herrera i Carriqui
Estret de Sant Cristòfol, 1, 2n
08500 Vic
Tel. 93 889 30 20
info@ausamusic.cat

SONDE3 PRODUCCIONS
Oriol Carbonell i Santacana
Iscle Soler, 19, 2n
08221 Terrassa
Tel. 93 736 86 36
oriol@sonde3.com

TRUI ESPECTACLES
Miquel Jaume i Pérez
Licors, 125. Polígon industrial
07141 Marratxí
Tel. 971 60 55 06
trui@trui.es

WAM Produccions
Jordi Gratacòs i Rigall
Sant Gaudenci, 9
08031 Barcelona
Tel. 93 427 42 12
info@bamwam.com

JUNTA
DIRECTIVA
ARC
president
Jordi Gratacòs
secretari
Xavi Pascual
tresorer
Jordi Ramírez
sectorial de mànagers
Xavi Fortuny
Javier Garcia
Raquel Bassas
sectorial de promotors
Jordi Freixas
Xavi Pascual
sectorial de representants
Josep Miquel Gámez
Comissió greuges
i secció municipalista
Josep Miquel Gámez
Ricard Ardèvol
Comissió Premis ARC

SHOW LINCE
Ramon Audet i Bordoll
Consell de Cent, 448, entl. 2a
08013 Barcelona
Tel. 93 232 27 01
showlince@showlince.net

TALLER DE MÚSICS
MANAGEMENT
M. Isabel Fernández Cáceres
Cendra, 34
08001 Barcelona
Tel. 93 443 43 46
produccions@tallerdemusics.com

U+U PROMOTORS
Pere Urpí i Gonzalez
Gràcia, 45, 2n
08201 Sabadell
Tel. 93 727 15 49
josep@uiu.cat
pere@uiu.cat
info@uiu.cat

Xavi Pascual
Jordi Gratacòs
Ixent Sampietro
Oriol Carbonell
Comissió Música Pro i Anuari
Javi García
Xavi Fortuny
Jordi Gratacòs
Comissió comunicació
i màrqueting
Jordi Ramírez
Raquel Bassas
Josep Miquel Gámez

SINERGIES MANAGEMENT
Joan Carles Tenesa Sanz
Av. dels Dolors, 17
08243 Manresa
Tel. 93 878 74 71
litus@ppf.cat

THE PROJECT
Joan Roselló Rubio
Diagonal, 482, 2n 2a
08006 Barcelona
Tel. 93 481 70 40
theproject@theproject.es

VESC
Eulàlia Pujol
Sant Gaietà, 76
08221 Terrassa
Tel. 93 789 91 51
info@vesc.cat

Comissió fires i mercats
Xavi Fortuny
Javi García
Jordi Ramírez
Jordi Gratacòs
Comissió festivals
Xavi Pascual
Socis fundadors de CIM
(Confederació de la Indústria
Musical de Catalunya)
i FAPIME (Federación de
Asociaciones de la Indústria
Musical de España)

