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e porta a Màlaga
el Goya d’Honor del 2015, se li va
atorgaralFestivaldeMàlagadela
primavera passada. Va ser aleshores quan, en l’agraïment, es va
esplaiar explicant l’infart de miocardi que havia tingut el 26 de gener, un accident cardíac que no li
va causar danys però que el va
conduir al quiròfan i el va obligar
a replantejar-se el seu ritme
de vida. A part d’anunciar
un possible retorn a la
direcció, l’actor va
veure que havia arribat el moment de,
potser, tornar a
Màlaga. No en va
havia planejat invertir en un centre d’arts escèniques i lleure a la
ciutat. Però la
disputa política
en aquest sentit,
amb acusacions
de l’oposició
que l’Ajuntament (PP) li
havia fet un
vestit a mida, el
van portar a desistir del projecte entre queixes
pel “tracte humiliant” que li havien dedicat. Per
això el premi Nacional de Cinema,
dotat amb 30.000
euros, es pot veure
com un rescabalament,
i no només com una recompensa per 35 anys de
treball davant i darrere la
càmera.
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CRÍTICA DE CLÀSSICA

Molt més
que joves
JONC /Manel Valdivieso
Obra: Tercera simfonia (Mahler)
Intèrprets: Cristina Faus, Cor

Infantil i Cor de Noies de l’Orfeó
Català
Lloc i data: Palau de la Música
(10/VII/2017)
JAUME RADIGALES

Potser hauríem de canviar la percepció de certes coses i no veure la
joventut només com un col·lectiu
que promet molt, sigui en la matèria que sigui, i arraconar-lo com
una nosa. Perquè és evident que si
prenem com a model la Jove Orquestra Nacional de Catalunya,
cal reconèixer que som davant
una formació senzillament extraordinària, gràcies a la intensa tasca de Manel Valdivieso al capdavant. I és que abordar una peça de
la dificultat i l’envergadura de la
Tercera simfonia de Gustav Mahler, i no tan sols tirar-la endavant,
sinó fer-ho amb una versió de pes,
indica que les coses s’han fet bé.
Valdivieso va estar atent a tots
els detalls, tant en les miniatures
del segon i tercer moviments com
en l’èpica del primer o en aquell
tractat d’estètica que és el cinquè i
conclusiu. Seccions ben greixades (fantàstics els metalls i la corda greu), bones formacions corals
de l’Orfeó Català (Cor Jove i Cor
de Noies) i intensa prestació de
Cristina Faus sobre el text de
Nietzsche del tercer moviment,
van ser suficients per firmar una
interpretació ovacionada calorosament per un públic generós en
aplaudiments. Joves sí, però potser molt més que això: músics de
dalt a baix.
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amb un creixement en facturació del
17% i en espectadors del 48%, a més
d’un augment en concerts (14%) i treballadors (29%). Els principals beneficiaris del 2016 van ser els festivals privats de pop-rock, els quals s’han reactivat amb un 7,5% més d’assistència
i una xifra rècord de 2,6 milions d’espectadors. Les sales, els circuits i els
auditoris segueixen la mateixa tendència en alça. «Per primera vegada,
totes les dades de la música en directe milloren, cosa que garanteix la recuperació del sector. Estem en una situació semblant a la del 2008, abans
de la crisi».
Els catalans, però, van menys a
concerts (39%) però escolten més
música, especialment a la ràdio.
¿Com s’explica, així, la bona salut
dels festivals? La resposta està en el
públic estranger, el qual representa
el 50% de l’assistència a macrofestivals com el Primavera Sound i el Sónar. El president d’ARC, Jordi Gratacós, va afirmar que un de les grans
reptes és «recuperar la gran fornada de millenials que gairebé no van a
concerts».
DEBACLE DISCOGRÀFICA / Les xifres són

menys esperançadores en la indústria discogràfica, que l’any passat va
patir la quarta debacle consecutiva
amb un mínim de facturació de 7,6
milions d’euros, un 12% menys respecte al 2015. Encara que la producció de discos en català ha arribat al
miler per primera vegada gràcies al
jazz, les pèrdues en el format físic no
s’han vist compensades per l’ascens
digital, a diferència de la tendència
positiva mundial gràcies a la venda
on line i a la recuperació de vinils.
L’anuari analitza per primera vegada la presència de sectors minoritzats en els 12 festivals principals del
territori. Només l’11% són veus femenines, molt per sota del 40% que exigeix la llei de paritat; el 22% són artistes emergents, i el 38%, bandes catalanes. De fet, el català s’estanca com
a tercera llengua per darrere de l’espanyol i l’anglès. El flamant conseller de Cultura, Lluís Puig, va assegurar que «la tendència general és positiva i que la intenció de la Generalitat
és ajudar a millorar-la». H

33 La cantautora Carla Morrison, que obre avui el Festival de Músiques Sensibles al Petit Palau.

«No se li ha de fer
tant cas a Trump»

CARLA MORRISON Cantautora mexicana, actua al Petit Palau
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

De Mèxic surten últimament substancioses cantautores pop, com
Carla Morrison, que obre avui al Petit Palau el Festival de Músiques Sensibles (21.00 h; actuarà primer el
grup madrileny Penny Necklace).
–Ha publicat una versió acústica
del seu segon disc, Amor supremo, titulada Amor supremo desnudo. ¿Creu que les seves cançons són més pures així?
–L’acústic és una mica l’origen
de com jo componc, però la meva música pot escoltar-se de diferents maneres. El més maco de ser
independent és tenir la llibertat
de fer aquestes combinacions.

–La catalana Maria Rodés va actuar a
Mèxic comptant amb algun músic de
la seva banda, ¿oi?
–Sí, el baixista que tocava fa un
temps amb mi, Miguel Sandoval. Conec el treball de la Maria, és molt maco. Vaig voler veure-la actuar a Mèxic
però no en vaig tenir oportunitat perquè jo estava de gira.
–Publica discos en una independent,
però té projecció en la gran indústria: fins i tot ha guanyat tres Grammy llatins.

–Ara hi haurà gent que es pensarà
que és una cantautora folk.
–No m’importa. Si aquell disc és
el que més els agrada, està bé, no
passa res. Qui després s’hi interessi veurà que hi ha diferències amb
altre s discos. Amb Amor supremo
desnudo he volgut que la música
s’expliqués sola, que es veiés que
no estic intentant que soni d’una
forma, sinó que està despullada.

«Soc independent
per decisió pròpia.
No hi ha cap
‘disquera’ disposada
a tractar-me com
m’agradaria»

–El 2010 va gravar Pajarito de
amor amb Natalia Lafourcade.
¿Quin rol va jugar en els seus primers temps?
–Va recolzar molt la meva música des del principi i tenia moltes
ganes que jo creixés. Nati sempre
m’ha ajudat, és molt humil i molt
genia, i entén molt la meva música. M’ha inspirat no només com a
artista, sinó com a dona.

–Molta gent a Mèxic pensa que soc
mainstream, però soc independent
per decisió pròpia. No conec cap disquera disposada a tractar-me com
m’agradaria. Volen fer coses incompatibles amb la meva manera de crear o d’exposar la meva música.
–¿Quin tipus de coses?
–La mateixa negociació, el contracte, la manera com volen treballar
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amb la teva música i com et converteixen en un producte.
–És originària de Tecate, localitat de
la Baixa Califòrnia fronterera amb els
EUA. ¿Va créixer amb més música del
veí del nord que no pas del seu país?
–De petitona escoltava molt Patsy Cline, cantant country dels 50. El
meu pare em posava els Beach Boys,
i la meva mare, Rocío Dúrcal i Ana
Gabriel. I els meus germans grans,
Depeche Mode, The Smiths, Radiohead… Tot això ha sigut el meu imaginari, i és bonic, perquè m’ha fet oberta a tota mena de música.
–¿Què sent quan Donald Trump parla del seu mur?
–Trump ens ha afectat a tots, però
hem de seguir i no fer tant cas a tot el
que diu, perquè pot arribar a ser molt
feridor. És un monstre, però hem de
fixar-nos més en el que fa i no tant en
el que diu. Gos que borda no mossega. Hem d’unir-nos com a comunitat
i intentar que no ens afecti tant.
–Del nord de Mèxic arriben notícies
tràgiques.
–Em fereix que hi hagi tant de feminicidi, no sé d’on ve tant acte tan horrible contra la dona. No ho entenc, no
m’ho explico. M’afecta i m’espanta, i
m’agrada que la gent que va als meus
concerts sàpiga que ho sé i que hi estic implicada.
–Trump, la violència… ¿poden inspirar-la a crear cançons?
–Escriure cançons polítiques mai ha
sigut el meu fort, però crec que tot
això inspirarà coses en mi. Segurament es veurà en el pròxim disc. H
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Ignasi Terraza farà un concert
a l’Estudi Carles Bros de Colera
REDACCIÓ COLERA

L’Estudi Carles Bros de Colera
acull, aquest dissabte a partir de
les  del vespre, un concert del reconegut pianista de jazz i compositor Ignasi Terraza. L’actuació forma part del programa d’actes culturals que promou aquest espai,
coordinat per l’artista Carles Bros.
La possibilitat d’escoltar Ignasi
Terraza en directe a Colera és tot
un luxe. Sens dubte, Terraza està
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considerat un dels millors pianistes de jazz del país, successor indiscutible del gran Tete Montoliu,
com ell, també invident. El prestigi de Terraza l’ha dut a oferir
concerts arreu del món. De fet,
després de veure’l a Colera, dins
la seva agenda destaquen concerts a Hamburg, el Palau de la
Música de Barcelona, Mèxic, Cadaqués i l’espai del CaixaForum,
també a Barcelona.
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Anuari de la Música 2017

La música a Catalunya
Facturació de la indústria discogràﬁca catalana

Espectadors en els principals festivals dels Països Catalans

Escolta de música

Facturació per vendes al mercat discogràﬁc català
2016
2015
Variació
Físic
4.600.000 €
5.816.389 €
-21%
Digital
2.975.000 €
2.789.100 €
+7%
Total
7.575.000 €
8.605.488 €
12%

Pop-rock

Ha escoltat música,
encara que sigui un moment

INVERSIONS PÚBLIQUES
EN LA INDÚSTRIA MUSICAL
(ICEC, IVC I ILLENC)

Catalunya

Acústica (Figueres)
Low Cost Festival (Benidorm)
Rock Fest (Santa Coloma de Gramenet)
BAM (Barcelona)
Guitar BCN (Barcelona)

(1,1 € per càpita)

País Valencià

3.315.000 €

313.352 €

Llengua de l’últim concert en què ha anat
42,6%
50,3%
51,5%

42,7 %
46,9%
41,1%

33,9%
46,7%
33,5%

47,1%
42,3%

Anglès i altres

33%

45,7%
37,8%

34%

46,3%
38%

40

30,7%

50%

Castellà

20
10

0

2012

2013

2014

2015

%

260.000
250.000
175.000
150.000
115.000
119.000

+15%
0%
+19%
+17%
+48%
-3%

100.000
75.000
66.666
56.950
50.073

95.000
72.000
54.212
76.750
28.008

+5%
+4%
+23%
-26%
+79%

Cruïlla (Barcelona)
Cap Roig (Calella de Palafrugell)
Grec (Barcelona)
Festival Mil·lenni (Barcelona)
Acampada Jove (Montblanc)
Jardins de Pedralbes (Barcelona)
Aquelarre de Cervera)
Festival de Música de Cambrils
Strenes (Girona)
Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols)
Barcelona Beach Festival

47.000
45.011
6.287
35.827
33.000
30.000
30.000
30.000
27.517
25.815
32.000

46.000
44.743
36.194
32.453
32.000
29.614
25.000
20.000
20.000
25.864
25.000

+2%
+0,6%
+0,3%
+10%
+3%
+1%
+20%
+50%
+38%
-0,2%
+28%

2016
100.000
18.000
16.561
9.000
5.017

2015
95.000
18.000
16.331
9.000
5.881

%
5%
0%
1%
0%
-15%

Cançó d’autor

30

2011

2016
300.000
250.000
207.435
176.000
170.000
115.500

De 25.000 a 50.000

Illes Balears

(0,3 € per càpita)

Català

Arenal Sound (Burriana)
Rototom Sunsplash (Benicàssim)
Primavera Sound (Barcelona)
Electrobeach (El Barcarès)
FIB (Benicàssim)
Sónar (Barcelona)

De 50.000 a 100.000

7.896.605 €

(0,7 € per càpita)

Més de 100.000

2015

2016

FONT: Enquesta de Participació Cultural de la Generalitat de Catalunya 2016 i Baròmetre Fundacc

Acústica (Figueres)*
(a)phònica (Banyoles)*
BarnaSants (Barcelona)
Altaveu (Sant Boi de Llobregat)
Born de Cançons (Barcelona)

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

77%
Assistència a concerts
Ha anat a algun concert en els
últims 12 mesos

39%
Assistència a festivals
Ha assistit a un festival

30%
El 17% dels catalans han anat el 2016
a només un festival; el 10,5%, a dos, i
el 2,4%, a un. D’aquest públic, un 39,4%
ha elegit macrofestivals.

Ha assistit a un macrofestival

12%

L’Anuari de la Música confirma que la música en directe, globalment, recupera la
situació del 2008 quant a assistència a festivals i concerts en sales

L’alè de la nova onada
Jordi Bordes
BARCELONA

Diu el president de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics de Catalunya (Apecat), Oriol Orfila, que imaginava que la
venda de discos es recuperaria de manera similar a
com es va produir a Europa i a l’Estat espanyol el
2016. Les dades, però, li
han fet veure que la redacció del seu article de

l’anuari que coordina la revista Enderrock era massa optimista. Tot i així, està convençut que quan la
marea creix arreu, el més
lògic és pensar que l’onada
acabarà arribant també a
la venda de discos a Catalunya (que ha viscut per
quart any el seu mínim de
vendes). L’anuari demostra que la situació a la música en directe és molt més
bona. Lluís Gendrau, director d’Enderrock, la si-

tua a les dades del 2008,
just abans de la crisi. Fins
a 2.582.419 espectadors
van assistir als festivals
dels Països Catalans el
2016. La facturació va pujar un 17,3% (va superar
els 79 milions). En un any
es va incrementar un 48%
el nombre d’espectadors.
També va créixer ostensiblement l’assistència a les
sales de concerts (un 21%
respecte al 2015, gràcies a
l’augment del nombre de

sales de Barcelona). També va augmentar la programació: un 15% al Principat.
La veritat, però, és més
injusta. Els nombres absoluts han begut de la potència dels grans festivals
(Primavera Sound, Sònar), que ja tenen més
d’un 50% d’espectadors
estrangers. En aquest sentit, l’espectador català va
menys a concerts (del 48%
el 2015 al 39% el 2016). Sí
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que ha crescut l’escolta de
música durant el dia (puja
del 71 al 77%). Majoritàriament, es fa a través de
la ràdio. Per això, el sector
de la música té moltes esperances en l’arrencada
de l’ICAT, novament a la
FM. En aquest sentit, el
conseller de Cultura, Lluís
Puig (que s’estrenava com
a conseller en un acte públic ahir al migdia), demanava a totes les associacions que fossin “genero-

sos” perquè sigui una antena que tingui potència i
audiència.
Puig (va ser soci de l’Associació de Representants
de Catalunya, ARC) va rebre algunes invitacions
dels seus excompanys.
Carles Sala, de l’Institut de
Cultura de Barcelona, el
convidava a prioritzar la
llei de l’espectacle a Catalunya, per donar valor i o
amenaça a les sales de música i col·laborar perquè
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Espectadors en els principals festivals dels Països Catalans
Folk i música ètnica
Tradicionàrius – Festival Folk Internacional (BCN)
Rumbafest (Igualada – Sant Quirze – Mataró)*
Divendres a la Plaça del Rei (BCN)*
PortalBlau (L’Escala)
FIMPT (Vilanova i la Geltrú)*

2016
13.600
10.400
9.300
5.621
5.317

2015
10.000
9.400
2.600
3.000

%
36%
-1%
116%
77%

2016
125.891
43.720
32.000
27.000
21.000

2015
87.753
38.379
35.000
24.000
20.000

%
43%
14%
-9%
13%
+5%

2015
4.089
3.901
5.100
2.788
2.228
2.100
950
305

%
17%
-11%
-34%
7%
-2%
-5%
16%
38%

Jazz
Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona (BCN)*
Jazz Terrassa Festival (Terrassa)*
San Miguel Mas i Mas Festival (BCN)
Banc Sabadell Vijazz (Vilafranca del Penedès)*
Nits de Jazz a Platja d’Aro*

Música clàssica, antiga, òpera i contemporània
2016
4.765
3.465
3.360
2.977
2.176
2.000
1.100
420

Festival de Música Antiga dels Pirineus
Festival Pau Casals del Vendrell
Schubertíada de Vilabertran
Nits de Clàssica de Girona
Festival de Pasqua de Cervera
Festival de Música Antiga de Poblet
Festival Internacional Orgues de Poblet
Festival d’Estiu de la Seu d’Egara
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors

vagin abandonant la precarització. Manuel Montañés, gerent de l’Acadèmia
Catalana de la Música (impulsada des del Pla Integral de la Música per tot el
sector), demana que es
pugui programar amb
convenis plurianuals els
contractes programa i que
es miri de corregir els desequilibris pressupostaris
entre els grans equipaments (Liceu, Auditori i
Palau de la Música) i tota
la resta: el 57% de la inversió de Cultura el 2015 es
va acotar a aquestes tres
cases, quan el 2008 només
era el 38%. La raó d’aquest
increment és la davallada
dels fons estatals per donar suport als equipaments catalans).
L’Ajuntament de Barcelona aporta un 6% a programes culturals. I és valent amb accions com el
Barcelona districte cultural amb el qual pretén arribar al 60% del públic que

no assisteix mai a cap activitat cultural.
Si les retallades a la Generalitat han deixat coixa
cultura (ara suposa només el 0,8% del pressupost
global), la davallada en
música ha estat del 60%,

Dels 4 discos
més venuts en
català, 3 estan
vinculats a TVC i
l’altre és l’últim
dels Manel

respecte a un 39% de la
Cultura, del 2008 al 2015.
La crisi ha fet que les reduccions d’ajudes estatals
les hagin compensat els
Ajuntaments (Carles Sala
parla d’uns 7 milions d’euros anuals que Barcelona
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compensa per mantenir
oberts els equipaments
culturals de la ciutat).
Pel que fa a discos (es
van gravar per primer cop
més d’un miler de títols),
la caiguda deixa la facturació al mínim del 7,6 milions d’euros, perquè no
creix la venda digital com
a Europa que ja és més del
50% del pastís. Pel que fa a
discos en català, de més de
10.000 còpies destaca el
de la Marató, el Super3 i el
Mic (tots vinculats a TVC)
i el Jo competeixo dels Manel. El català és, darrere
l’anglès i el castellà, la tercera llengua dels concerts
a què es va assistir el 2016.
Enguany, també han fet
una foto de la presència femenina als festivals del
2016: només el 26%. Pel
que fa a autors emergents,
apareix en un 22%. Els festivals programen fins a un
38% d’artistes catalans, el
25% dels quals canten en
català. ■
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MÚSICA
El festival Primavera Sound
va superar l’any passat els
200.000 assistents.
CRISTINA CALDERER

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

La indústria musical catalana confirma que està sortint de la crisi, si
més no pel que fa a la facturació de la
música en directe. És el que es desprèn de les dades relatives al 2016
incloses a l’Anuari de la Música editat pel Grup Enderrock i l’Associació
Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
(ARC). “Tots els indicadors són positius, i es consolida el creixement de
concerts i espectadors dels últims
tres anys”, explica el director del
Grup Enderrock, Lluís Gendrau.
La música en directe va facturar
79,2 milions d’euros l’any passat,
gairebé 12 milions més que el 2015
i pràcticament el mateix que el 2011,
però molt lluny dels 110 milions del
2008. També ha crescut el públic, de
8,2 milions d’espectadors el 2015 als
12,2 milions l’any passat, un nombre
semblant al del 2008. Igualment hi
ha hagut un augment de concerts/espectacles, de 12.808 a
14.639, novament una xifra pròxima
a la del 2008 (14.759). És a dir, fa nou
anys es facturava més amb els mateixos espectadors i concerts. La crisi
ha reestructurat el sector.
“La remuntada s’ha consolidat”,
diu Gendrau, que aporta més dades

La indústria
musical catalana
agafa aire
La facturació de concerts i festivals el 2016 arriba al
nivell del 2011, però la del sector discogràfic s’enfonsa
positives, com ara l’augment d’un
1,3% dels ingressos per drets d’autor
a Catalunya (de 43,4 a 44 milions
d’euros), mentre que en el conjunt de
l’Estat baixa un 2,6%. També es valora positivament que els empleats fixos de la música en directe siguin
307, 69 més que el 2015, tot i que
aquesta xifra revela la temporalitat
de les feines lligades als concerts i
festivals. L’anuari no inclou dades
específiques sobre la realitat laboral
del sector musical, però Gendrau assegura que en prendran nota per a
l’any que ve. “És molt difícil aconse-

Creixement
Segons Lluís
Gendrau, “la
remuntada”
dels últims
tres anys
s’ha consolidat
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guir aquestes dades, però si les tinguéssim sabríem la quantitat de gent
que hi ha implicada”, explica el president d’ARC, Jordi Gratacós.
Pel que fa als espectadors, creixen
en festivals (un 5,3% més, fins a arribar a l’1,6 milions d’assistents) i sales (un 21% més). Tanmateix, l’Anuari de la Música, que també inclou
dades de l’Enquesta de Participació
Cultural de la Generalitat i de l’Òmnibus Municipal de Barcelona, constata que ha caigut l’assistència del
públic barceloní als festivals i als
concerts: 143.000 assistents menys

que el 2015. També ha baixat el nombre de catalans que van a concerts. La
lectura és senzilla: si l’assistència total ha crescut, vol dir que el 2016 va
augmentar el públic internacional.
Que festivals com el Primavera
Sound i el Sónar tinguin més del 50%
d’espectadors internacionals explica aquesta tendència.
Discogràfiques en caiguda lliure

La música en directe ja representa el
91,3% de la facturació del sector (un
2,6% més que el 2015), entre altres
coses perquè la indústria discogràfica pateix “una davallada abismal”,
segons paraules de Gendrau. La venda de música, tant física com digital,
continua en caiguda lliure a Catalunya. L’any 2007 la facturació de la
indústria discogràfica va ser de 27
milions d’euros, i el 2016, de 7,6 milions, un 12% menys que el 2015. És
una conseqüència de la superposició
de dues crisis, l’econòmica general
i la que abans va afectar el sector discogràfic, però aquest mínim històric, a més, revela una situació anòmala respecte a la realitat espanyola i internacional. A Catalunya continuen facturant més els formats
físics (60,7%) que els digitals
(39,3%), contràriament al que passa
arreu. I tot i que el digital creix un
7%, és molt lluny de l’augment del
27% experimentat al conjunt de
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LA INDÚSTRIA CATALANA

Xifres del 2016

FACTURACIÓ DEL SECTOR
DE LA MÚSICA EN DIRECTE
79,2 M€
69,1 M€
61,4 M€

ESPECTADORS ASSISTENTS
ALS PRINCIPALS FESTIVALS DE
POP-ROCK DELS PAÏSOS CATALANS
2016

1. Diversos artistes

2015

El disc de La Marató 2016

Arenal Sound (Borriana)
300.000
260.000

67,6 M€

59,6 M€

2013

2014

2015

2016

207.000
175.000

S

ESPECTADOR

12,3 M

5,4 M

Lubna

176.000
150.000

5. Love of Lesbian
El poeta Halley

FIB (Benicàssim)

8,3 M

7,8 M

170.000
115.000

6. Manel
Jo competeixo

Sónar (Barcelona)
115.500
119.000
2012

2013

2014

2015

2016

Salud y rock and roll

75.000
72.000

15,6 16,3 16,6
12,1

8. Loquillo

Low Cost Festival (Benidorm)

lions d’euros

14,9

Dalma

100.000
95.000

Xifres en mi

21,6

7. Sergio Dalma

Acústica (Figueres)

FACTURACIÓ
DISCOGRÀFI
QUES

27

9. Sílvia Pérez Cruz

Rock Fest (Santa Coloma de Gramenet)
10,2

8,6

Domus

66.666
54.212

7,6

10. Estopa

BAM (Barcelona)

l’Estat, on a més la facturació total
creix un 2%.
Curiosament, aquestes dades negatives es produeixen quan la producció fonogràfica en català presenta els números més alts dels últims
23 anys. El 2016 es van publicar 1.050
discos amb almenys una cançó en català o instrumental, un 5% més que
el 2015. “Som una potència en edició de discos de jazz”, comenta Gendrau, que valora especialment les 218
produccions jazzístiques. Tanmateix, entre els discos més venuts el
2016 no n’hi ha cap de jazz. Aquesta
llista l’encapçala un any més El disc
de La Marató, amb 200.000 còpies. I
entre els deu primers hi ha àlbums
d’El Último de la Fila, Antonio
Orozco, Mónica Naranjo, Love of
Lesbian, Sergio Dalma, Loquillo, Sílvia Pérez Cruz i Estopa. El lloc número 6 del rànquing és per a Jo competeixo, dels Manel, amb 15.000 còpies venudes el 2016.

2016
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català representen el 38% i el 25%,
respectivament. Si més no, en els
dotze festivals analitzats a l’anuari:
l’Strenes, l’Acústica, el Tradicionàrius, el Vida, el Sónar, l’Acampada Jove, el Canet Rock, el Guitar BCN, el
Primavera Sound, el Cruïlla, el de
Cap Roig i el del Mil·lenni. Els festivals amb més artistes catalans són el
Canet Rock, l’Acústica, l’Acampada

Anomalia
A Catalunya
encara es ven
més música
en format
físic que
en digital

Jove i l’Strenes; i els que en tenen
menys, el Primavera Sound i el Sónar. En aquests dotze festivals, els
artistes emergents programats representen el 22% del total. Per sobre
de la mitjana hi ha l’Strenes, l’Acústica, el Tradicionàrius, el Vida i el Sónar. Els que menys emergents programen són Cap Roig i el Festival del
Mil·lenni.e

En el període 2008-2015
l’aportació pública al sector
musical va caure un 21,4%,
mentre que la retallada global en cultura va ser del 15%.
Qui més va fer treballar les
tisores va ser la Generalitat,
que va reduir la inversió un
60,5%.

57%

per a equipaments
Tres grans equipaments, el
Liceu, L’Auditori i el Palau
de la Música, es van endur el
57% dels recursos musicals
del departament de Cultura
de la Generalitat el 2015. Set
anys abans, aquest percentatge era del 38%.

34%
YouTube

La ràdio continua sent el
principal mitjà pel qual els catalans escolten música (59%),
però a poc a poc va guanyant
pes YouTube: el 2016 el 34%
dels catalans van assegurar
que descobrien música a través d’aquest canal.

2,56 M
Públic en festivals

Només un 11% de
dones als festivals

ARTISTES ALS FESTIVALS CATALANS
Catalans
38%
En català
25%

Internacionals

62%

PER SEXE

El català, estancat

Precisament el català s’estanca en
diverses estadístiques. Per exemple,
tot i que el públic de concerts de música en català continua creixent, l’opció es manté en tercera posició per
darrere del castellà i l’anglès. I a les
llistes de reproducció, el català baixa
respecte al 2015. En els festivals, els
artistes catalans i els que canten en

Rumba a lo desconocido

56.950
76.750

Dones
11%

Mixtos
15%

Homes
74%
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2007

3. Antonio Orozco

4. Mónica Naranjo

Electrobeach (el Barcarès)

7,7 M

2. El Último de la Fila

Destino

Primavera Sound (Barcelona)

–21%

d’inversió pública
Historia de una banda

Rototom Sunsplash (Benicàssim)
250.000
250.000

2012

RÀNQUING DE VENDES
DE DISCOS CATALANS

L’estat numèric
de la música

On són les dones? Costa trobarles en els cartells dels dotze festivals analitzats a l’Anuari de la
Música. Només representen
l’11%, un percentatge per sota
de la mitjana europea (17%). El
2016, el festival amb més dones
a la programació va ser l’Strenes de Girona (33%), seguit del
Guitar BCN (20%) i el de Cap
Roig (15%). Els que menys, el
Vida (4%) i el Canet Rock i
l’Acampada Jove, que no van tenir presència femenina, excepte la integrada en bandes mixtes. Això ho van explicar ahir
durant una roda de premsa en
què les quatre persones que van
parlar eren homes.e

Els festivals celebrats als Països Catalans el 2016 van tenir 2,56 milions d’assistents.
Un any més, encapçalen la
llista l’Arenal Sound de Borriana (300.000 assistents) i
el Rototom Sunsplash de Benicàssim (250.000).

15%

més de programació
La programació a les sales de
concerts catalanes va créixer
un 15% el 2016. Les que van
tenir un increment més notable van ser l’Apolo i La [2],
Razzmatazz, Barts, Bikini, la
Stroika, Sidecar, Els Pagesos
i La Mirona.
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EL PATRIMONIO ¿LO SABÍAS?

El fuego no pudo
acabar con el
Teatre Principal
Por Sergi Estapé

Fruto de la inquietud de algunos ciudadanos por dotar a Terrassa
de un recinto en el que se pudieran llevar a cabo expresiones
artísticas, se edificó esta construcción en su actual ubicación.

S

i Enric Granados hubiera podido conversar
algún día con Carlos
Gardel, es posible que,
entre tema y tema, aderezados con anécdotas o chascarrillos, llegaran a la conclusión de que,
un día, en años
diferentes, ambos actuaron en
el Teatre Principal de Terrassa.
El compositor y
pianista leridano se exhibió en
este
recinto
cuando faltaban unos cuatro meses para
el estallido de la
Primera Guerra
Mundial. El artista argentino, ídolo irrefutable del
género del tango, en su gira española, aterrizó en la ciudad egarense para cantar sus
éxitos en este

auditorio egarense, el primer día
del año 1926.
No consta que ambos coincidieran alguna vez en sus vidas que, lamentablemente, acabaron de forma trágica. Granados pereció en un
desafortunado naufragio y Gardel
abandonó el
mundo de los
vivos tras un accidente de aviación. El Teatre
Principal, indefectiblemente,
estará siempre
ligado a sus carreras artísticas.
Tampoco inició su andadura
con fortuna. La
primera sede
del Teatre Principal no fue la actual. Un incendio,
en 1847, no dejó ni rastro de un edificio que, en su principio, estaba en
el lugar en el que, en la actualidad,
se aposenta el Institut Industrial.
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Tras el desastre, llegó la calma. Y
se creó la Societat Teatre Principal,
en el año 1854, con el reto de dotar
a la ciudad de un nuevo edificio
para los espectáculos artísticos. Impulsado por Miquel Vinyals y Antoni Galí, esta sociedad adquirió los
terrenos que ocupa ahora el Teatre
Principal, en la Plaça Maragall. El
27 de noviembre de 1857, el día que
nacía Charles Scott Sherrington, un
fisiólogo británico que obtendría el
Premio Nobel de Medicina, en el
año 1932, se estrenó oficialmente.
El nuevo teatro, fabricado de forma muy humilde y sin estridencias,
pasó unos años sin apenas remodelaciones hasta que, en 1911, y
después de un concurso, se acometió su reforma. Ganaron la licitación
los arquitectos Enric Catà y Francesc Guàrdia, que era yerno de otro
ilustre arquitecto, Lluís Domènech
i Montaner, padre del Palau de la
Música Catalana o del Hospital de
Sant Pau.
El lavado de cara del Teatre Prin-
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Cine Rambla, racionalismo y Art Decó
Lo que hoy es una de las tiendas de venta de ropa más grandes de
la ciudad, fue hasta el año 2000 el Cine Rambla. Una construcción
imperial que, en su punto más álgido, estaba considerada como
una de las mejores salas de exhibición cinematográfica de todo el
país. Se estrenó en el año 1935, no sin tener que sufrir algún suceso luctuoso durante su construcción.
■ Muerte de tres operarios. Al ser un terreno próximo a la riera del
Palau, las filtraciones de agua y corrimientos de tierra, que dañaron
la cimentación. El 19 de junio de 1934, tres operarios de las obras del
nuevo cine perecieron sepultados, tras un accidente producto del
mal estado del terreno. Los tres fallecidos fueron enterrados entre
una multitud de terrassenses que quisieron acompañarles en su último viaje. Las obras continuaron y, en menos de un año, se procedió a la inauguración del Cine Rambla.
■ Estilos arquitectónicos. Esta edificación, a nivel arquitectónico,
se basó el racionalismo, aunque en su ornamentación existen algunas de las características propias del Art Decó.
■ Primera proyección. El 11 de abril de 1935, se celebró la primera proyección de una película en el Cine Rambla, el día de su inauguración. Fue el film “La princesa de la Zarda”, basada en una a opereta
de Emmerich Kalman, y estrenada medio año antes en Madrid.

La fachada del Teatre Principal, después de su última remodelación.

cipal tuvo un coste de unas
200.000 pesetas de la época. Elementos del estilo modernista no
faltaron en esta nueva versión
de un edificio que se inauguraría el 15 de diciembre de 1911,
con la representación de una
opereta titulada “La Geisha”, un
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musical con retales de comedia, interpretada en dos actos.
Cinco años más tarde, el arquitecto Josep Maria Coll i Bacardí,
acometería una reforma del teatro
y, curiosamente, y a pesar de que
era el estilo primordial en sus obras,
eliminó la huella del modernismo
en su fachada. Convertido en un
cine y, posteriormente, adquirido
por el Ayuntamiento, con los años
pasó a formar parte del patrimonio
histórico-artístico de la ciudad. Z
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POLÍTICA

El comissari Martín Blas sosté que
BPA va donar-li dades dels Pujol
El comissari d’afers interns de
la policia espanyola Marcelino
Martín Blas, ara jubilat, va ser
l’únic dels citats ahir a la comissió d’investigació sobre
l’operació Catalunya al Parlament que hi va comparèixer.
No hi van assistir ni el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ni la vicepresidenta.
Martín Blas va negar cap

conxorxa policial contra els polítics sobiranistes i va explicar
als diputats, estupefactes, que
revisaven casos ja judicialitzats
i que després intentaven fer-ho
empassar a fiscals i jutges. Així
ho van intentar amb el fiscal
del cas Palau, Emilio Sánchez
Ulled, que no es va empassar
els inversemblants indicis que
li exposaven contra CDC. El comissari va assegurar que l’exdi-
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rectiu de BPA Joan Pau Miquel
va donar-li en un full els números de comptes bancaris de
Jordi Pujol Soley, de la seva dona i d’una filla, “petites quantitats i eren d’Andbank”. L’Audiencia Nacional mai no ha trobat cap compte a Andorra a
nom de l’expresident i Miquel,
en una denúncia a la policia
per coaccions, nega haver revelat secrets bancaris. ■ M.P.
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OPERACIÓ CATALUNYA

Martín Blas admet que algú va
posar “sal” a l’informe contra Mas
L’excap d’Afers Interns de la policia nega l’operació Catalunya
OT SERRA
BARCELONA

Un dels noms més assenyalats de
l’operació Catalunya va oferir el seu
testimoni ahir al Parlament: l’excap
d’Afers Interns de la Policia Nacional Marcelino Martín Blas, que va
negar dirigir una suposada policia
patriòtica que perseguís polítics catalans. “Això no sé d’on ha sortit”, va
manifestar en la seva intervenció a
la comissió d’investigació de la cambra catalana. Tot i negar l’anomenada operació Catalunya, concepte
encunyat en les “notícies de la
premsa”, va reconèixer l’existència
d’informes apòcrifs, com el que atribuïa a l’expresident Artur Mas i a la
seva família comptes a Suïssa o
Liechtenstein.
“Jurídicament això no val per a
res. És un bunyol”, va assegurar en
referència a aquest esborrany, vinculat a la unitat de delinqüència
econòmica i fiscal (UDEF) però que
Martín Blas va negar que s’hagués
elaborat des d’aquesta unitat policial. De fet, va mostrar als diputats
l’informe degudament signat i segellat que ell mateix havia fet i en el
qual negava l’existència de comptes
de Mas a l’estranger. Segons va explicar, als seus treballs algú hi posava “sal i pebre” per inculpar determinats càrrecs polítics, tot i que va
afirmar desconèixer qui ho havia
fet. “Si jo sabés qui ho ha fet malament, ho hauria judicialitzat”, va
remarcar.
Martín Blas va defensar ahir la
seva gestió al capdavant d’Afers Interns entre el 2012 i el 2015 i es va
desvincular de totes i cadascuna de
les actuacions suposadament il·legals que se li atribueixen. En referència a la reunió que van mantenir
ell mateix i l’excap de la UDEF José Luis Olivera amb el fiscal del cas
Palau, Emilio Sánchez Ulled, perquè s’escorcollés la seu de CDC, va
explicar que es va produir perquè
tenia indicis que els extresorers de
la formació “eren els que havien fet
el desfalc de la institució”.
D’altra banda, va negar haver
gravat la conversa entre l’exministre de l’Interior Jorge Fernández
Díaz i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, cosa que contradiu les veus que
apunten a la seva figura. Una d’elles,
la de l’exdirector adjunt operatiu de
la policia (DAO) Eugenio Pino, de
qui mai va rebre cap instrucció de
gravar a Interior, segons va afirmar.
“Podria desmentir totes les notícies falses que s’han dit sobre Martín
Blas”, va assegurar. Va subratllar, a
més, que el fet que se’l situï com a
protagonista de l’operació Catalunya, “juntament amb Ignacio Cosidó”, és una “manifesta fal·làcia malintencionada”. Sobre l’exdirector

Martín Blas passeja pels passadissos del Parlament, acompanyat del
seu advocat i de la presidenta de la comissió, Alba Vergés. FRANCESC MELCION

de la policia va deixar clar que no retia comptes amb ell en solitari i que
les vegades que ho va fer sempre va
ser amb la presència de Pino.
Els Cierco i els comptes de Pujol

Preguntat per la seva relació amb els
propietaris de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA), els germans Cierco, va assenyalar que només va conèixer Higini i que mai ha
viatjat a Andorra. Martín Blas va negar haver pactat amb els propietaris del banc investigar els Pujol a
canvi de salvar el Banco Madrid
–també de la propietat dels Cierco–,
però sí que va explicar que l’exconseller delegat de la BPA Joan Pau
Miquel li va entregar en mà dades
bancàries dels Pujol. “Em va donar
un paper amb tres línies on hi deia:
Jordi Pujol Soley, la seva dona, una
filla, un número de compte i una
quantitat”, va continuar. “Jo t’he donat això, ajuda’m amb allò altre”, va
explicar que li va dir Miquel. L’excap
d’Afers Interns li va traslladar que
“no podia arreglar res” i que el paper
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l’hi havia donat a Eugenio Pino perquè el fes arribar a la UDEF.
Martín Blas, meticulós en les seves explicacions, va confirmar que
es van pagar amb fons reservats de
l’Estat el transport i les dietes dels
exdetectius de Método 3 Julián Peribáñez i Antonio Tamarit perquè
informessin d’uns documents “majoritàriament sobre el cas Gürtel”
que la UDEF hauria filtrat a l’empresa privada. Tot plegat es va iniciar per la conversa de La Camarga
entre Alícia Sánchez-Camacho i
Victoria Álvarez, enregistrada per
Método 3. El de Martín Blas és
l’únic testimoni de la policia que ha
acceptat comparèixer al Parlament, després de les negatives d’altres exmembres del cos. Tampoc hi
han volgut assistir càrrecs del govern espanyol com Mariano Rajoy,
Soraya Sáenz de Santmaría o Juan
Ignacio Zoido, que estaven citats
ahir per segona vegada. La comissió
ho posarà en coneixement de la mesa de la cambra perquè ho traslladi a la fiscalia.e

