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INDÚSTRIA MUSICAL
Artistes en directe
ecte amb més públic del 2015

Evolució de la música en directe a Catalunya

5.456.978

2013

2014

8.280.384

7.444.395

67.567.203 €

7.739.875

2013

2014

XAVI SERRA
BARCELONA

Fa un grapat d’anys que l’Anuari de
la música alerta en els seus informes
de la situació crítica que viu el sector. “Davallada”, “caiguda lliure” i
“patacada històrica” han sigut les
conclusions habituals que es desprenen de les xifres d’aquests anys
de crisi. Sense anar més lluny, l’any
passat Lluís Gendrau, president del
Grup Enderrock i director de l’Anuari de la música, parlava d’un “panorama devastador” que havia “tocat
fons”. Ahir, tanmateix, Gendrau va
obrir una porta a l’esperança: “Després d’anys d’estancament, la indústria musical catalana ha entrat
en una fase de recuperació i comencem a veure la llum”.
L’optimisme de Gendrau es fonamenta en el 47,8% de catalans que,
segons l’Enquesta de Participació
Cultural de la Generalitat, afirmen
haver assistit a algun concert en l’últim any, 14 punts per damunt del registre de l’any passat. L’eufòria es
rebaixa si comparem la xifra amb les
dades objectives, que mostren un
repunt de públic de només un 7%
–de 7,73 a 8,28 milions d’espectadors–. Potser és més significatiu
l’augment d’un 10% de la facturació,
que passa dels 61,42 als 67,56 milions d’euros. El “canvi de tendència”
que assenyala Gendrau no convenç
a tothom. “A mi aquest discurs em
sona una mica al de Rajoy, amb per-
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Facturació del sector

Dades en espectadors
ors

24.980
16.274

Una xifra de l’Anuari dóna la raó a
Quintana: si observem l’evolució de
la música en viu en els últims cinc
anys veiem que la xifra d’espectadors s’ha recuperat, però la de facturació encara està molt per sota
dels 19,45 milions d’euros del 2011.
És a dir, l’augment d’espectadors no
es tradueix en una millora equivalent dels ingressos. “Això té a veu-
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Palau Sant Jordi
+ Sant Jordi Club

Gran Teatre
del Liceu

2015

El creixement dels festivals s’estanca i la indústria
discogràfica marca un mínim històric de facturació

La facturació no remunta

L’Auditori
de Barcelona

29.240

La música en viu
repunta a remolc
de les grans gires
dó”, va replicar a Gendrau el president de l’Acadèmia de la Música Catalana, Gerard Quintana. “Més enllà de les dades positives, els músics
cada vegada estan pitjor. La gent està fent concerts per 30 euros i encara gràcies si et facturen”.

Palau de la
Música
Catalana

Retrocés
Les sales
perden un
11,4% de
públic i l’Apolo
perd un 47%
d’espectadors

re amb el descens dels caixets i
l’augment dels concerts gratuïts
–apunta Gendrau–. El sector està
invertint en promoció i això repercuteix en els ingressos”.
Pel que fa als festivals de poprock, l’Anuari de la música confirma
l’estancament que ja apuntava l’informe de l’any passat. El públic es
manté en 1,4 milions d’espectadors
i l’anunci de la desaparició de cites
com el PopArb i el Palmfest es compensava amb l’aparició del Suite, el
Beach Festival o el Hard Rock Rising. Les sales de concerts, en canvi,
continuen perdent espectadors:
l’assistència va caure el 2015 un
11,4%, un descens acusat sobretot a
Barcelona (-13%), on l’Apolo ha per-

419.727
382.029
345.245
345.245
465.000
293.500
276.332
214.959

dut un 47,3% del públic. Aquesta sala, que el 2013 era líder amb 315.202
espectadors, ara és tercera (per darrere de Razzmatazz i Luz de Gas) i
en suma només 92.569.
U2 al rescat

Si els festivals no creixen i les sales de
concerts cauen, ¿d’on surt el nou públic de la música en viu? Gendrau
apunta als circuits musicals i els concerts de festa major, però potser la
resposta cal buscar-la més en els
grans auditoris, on els espectadors
han crescut un 17,6% a remolc del retorn de les grans gires. El Palau Sant
Jordi i la seva sala annexa, el Sant
Jordi Club, han guanyat en només un
any 172.000 espectadors, cosa que
representa gairebé una tercera part
del mig milió d’espectadors nous de
la música en viu. Els quatre concerts
d’U2 al Sant Jordi i les gires d’artistes populars com AC/DC o Alejandro
Sanz marquen la diferència. El repunt s’explica perquè els promotors
han assumit la pujada del 21% de
l’IVA que feia l’estat espanyol poc
competitiu per als artistes internacionals. Això i l’augment dels concerts
gratuïts constitueix el gruix del creixement de la música en viu.
En la indústria discogràfica, tanmateix, la situació continua sent desoladora. La facturació cau el 2015
un 15,6% i marca un nou mínim històric de 8,6 milions d’euros, dels
quals un 67,6% pertanyen al mercat
físic i un 32,4% al digital. Marçal
Lladó, en representació de l’Associ-

Ro

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 12978

ara DIMECRES, 13 DE JULIOL DEL 2016

TARIFA: 5642 €

13 Julio, 2016

MOR AGUSTÍN
ÁREA: 1176 CM² - 140%
FERNÁNDEZ
PAZ

E.G.M.: 108000
L’escriptor Agustín Fernández Paz, referent de la
SECCIÓN:
CULTURA
literatura
infantil i juvenil
en gallec, ha mort a Vigo. En
català té 25 obres, totes de gran èxit entre els lectors
joves i amb més de 150.000 exemplars venuts.

Espectadors
adors ass
assistents
ss
sistents als principals
festivals
ls de pop
pop-rock
p-rock de
p
dels Països
2015
201
15
1
2014
201
20
1
Catalans
s
260.000
250.000

Arenal Sound
Borriana

250.000
250.000

ototom Sunsplash
Benicàssim

175.000
191.800

Primavera Sound
Barcelona
Electrobeach
Barcarès

150.000
80.000

Sónar
Barcelona

119.000
11.980

FIB
Benicàssim

115.000
120.000

Acústica
Figueres
BAM
Barcelona
Low Cost Festival
Benidorm
Cruïlla
Barcelona

95.000
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Rànquing de vendes
de discos catalans
2015
1. Diversos artistes
El disc de La Marató 2015
2. Super 3
Connectem
3. Estopa
Rumba a lo desconocido
4. Joan Manuel Serrat
Antología desordenada
5. Super 3
Arkandú
6. Antonio Orozco
Destino
7. Sergio Dalma
#Yoestuveallí

76.750
99.179

8. Sergio Dalma
Dalma

72.000
75.000

9. El Último de la Fila
Historia de una banda

46.000
75.000

10. Diversos artistes
Oh Happy Day
11. Els Catarres
Big Bang
12. Sopa de Cabra
Cercles
13. Blaumut
El primer arbre del bosc
14. Adrià Puntí
La clau de girar el taller

El marc legal dels
festivals, blindat per la
nova llei d’espectacles

Una imatge des
de l’escenari
del públic de
l’última edició
del Canet Rock.
CRISTINA CALDERER

El primer dels 12 reptes de la música que marca l’Anuari per al Pla
Integral de la Música que s’està
treballant demana “abordar el
marc legal dels festivals”. Després
que la celebració del Nowa Reggae
i d’El Tingladu perillessin arran de
la demanda d’uns veïns molestos
pel soroll, el director de l’IEC Xavier Diaz va garantir ahir que els festivals no han de patir. La nova llei
d’espectacles públics i activitats
recreatives que s’està tramitant al
Parlament inclourà una excepció
en les clàusules per protegir la celebració dels festivals musicals.

ació de Productors i Editors Fonogràfics (Apecat), hi aportava una nota d’optimisme: “La indústria té assumida la tendència i s’està adaptant. El gran problema és el desajust
entre el consum de música en portals com Spotify o YouTube i el preu
que se’ns paga als productors per
l’ús”. Per a Quintana, és hora fins i
tot de repensar el sentit del disc com
a format. “Cal publicar discos? Ens
els demana la premsa per entrevistar-nos i els festivals per contractarnos, però el públic no. Potser hem
de repensar si són necessaris”.e
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A punt el festival
el poble més

Veïns i gent de segones residènci
PILAR MÀRQUEZ AMBRÒS
SANT JAUME DE FRONTANYÀ

Als carrers empedrats i completament buits de Sant Jaume de Frontanyà res fa presagiar que un festival estigui a punt de multiplicar-ne
per 70 la població. El municipi més
petit de Catalunya –26 habitants segons l’últim cens i uns quants veïns
més amb segona residència– espera
en calma l’inici del Biomusicat, que
combinarà tallers de teràpies naturals amb música electrònica i chill
out. No hi ha ni rastre del festival a
les xarxes, però l’organització assegura que portarà al poble fins a
2.000 persones i que dos dels artistes convidats seran els barcelonins
Elephant Tek i els alemanys Nyama.
Al llarg dels nou quilòmetres de
carretera que separen Borredà de
Sant Jaume de Frontanyà el paisatge és muntanyenc: boscos de pins i
camps de pastura i cereal. Pocs quilòmetres abans d’arribar-hi, ja es
veu el poble amb les cases del cantó
sud arrenglerades en una imatge de
postal. Als carrers no hi ha ningú i
la fonda del centre, Cal Marxandó,
és tancada per vacances. Obrirà demà, coincidint amb l’inici del festival. Ramon Vilalta n’és el propietari, i també és exalcalde de Sant Jaume: “A casa estem dividits, la meva
dona i jo hi estem en contra i el jovent, els fills, hi estan a favor. Al poble passa una mica igual”, assegura per telèfon a l’ARA. Amb el poble
buit optem per buscar algun veí en
alguna de les masies disperses dels
afores, sense gaire sort. El Ramon
i la seva dona, la Maria Pérez, són
dos dels 36 veïns que han signat un
manifest contrari al festival ecomusical que se celebrarà del 14 al 21
de juliol.
La xifra de signants del document supera el nombre de censats
però no és perquè al poble hi hagi
unanimitat sobre el tema sinó perquè entre els veïns que l’han firmat
hi ha també un bon nombre de persones amb segona residència que no
estan gens d’acord de veure trencada la tranquil·litat quasi perenne de
Sant Jaume. “És un desastre. Estem
parlant d’un poblet amb un immens
patrimoni natural que no està preparat per controlar tanta gent”, afirma Magda Amigó, una altra dels signants, amb residència no gaire lluny
de la finca on se celebrarà el festival,
en la qual ja es poden veure tanques
i sanitaris portàtils d’un vistós color
rosa. Amigó explica que fa més de 30
anys que té casa al poble, tot i no estar-hi empadronada, i insisteix que
hi ha més veïns censats que, com els

amos de Cal Marxa
guen de la iniciati
“Malgrat que h
al mes de maig, l’a
vocat cap reunió i
sem genuïnamen
risc el medi ambie
farà, amb música
les 6 del matí, no d
ve”, comenta. En
dels veïns, amb ra
trofa amb Vilarra
es farà el festival:
treballem aquí no
s’hi hagi posat en
necessita que es
de tant en tant”, d

Un festival sense

D’opinions n’hi ha
tos. De tornada al
cal picar algunes p
bon grapat de tim
cades i en absolu

A Sant Jaume de
urinaris públics e

el nostre objectiu col·lectiu. I el meu
personal.
Però ara ja no
ho és», posFRECUENCIA:
Diario
til·la.
O.J.D.: 5517
L'expresident català demana no
33000
cedirE.G.M.:
davant la
temptació del «ﬁnis
Cataloniae»
perquè
el projecte
SECCIÓN: CATALUNYA
col·lectiu límita amb diﬁcultats

ha donat «un gran progrés a Catalunya» en «tots els ordres» i que
també «durant més de quaranta
anys ha contribuït al progrés general espanyol, però ara la meva
capacitat per fer una contribució
positiva ja no existeix», assumeix.

Un informe policial de 500 pàgines
conﬁrma l’«Operació Catalunya»

calde de Barcelona, Xavier Trias,
que posteriorment es va demostrar
que no existien.
Precisament, va ser en alguns
d’aquests casos quan el ministre
d’Interior, Jorge Fernández Díaz,
en les converses amb Daniel de Alfonso, es va referir a la possibilitat
que la Fiscalia podria donar forma
a aquestes acusacions, tot i que segons el mateix rotatiu, fonts jurídiques van negar haver-hi col·laborat.

m'aboquen a sobre». En tot cas, remarca que tot això es podrà «dilucidar del tot al seu moment» i que
no és «el que realment l'angoixa».
En el text, Pujol analitza la situació de Catalunya, Espanya i Europa (abans del Brexit i de les dues

Andorra, sinó també perquè «en els
tres PAÍS:
(àmbits)
s'ha anat fent objecEspaña
tivament difícil treballar amb il·luPÁGINAS: 29
sió i eﬁcàcia, amb entusiasme i amTARIFA: 940 €
bició».
Pujol
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que- la
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32%
mera ﬁdelitat ha estat i és Catalu-
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 L’Executiu català afirma

que «no es quedarà de
braços plegats» per intentar
«arribar allà on pugui»
BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

Un informe policial de 500 pàgines demostra que hi va haver
una «Operació Catalunya» per
desacreditar els polítics partidaris
de la independència de Catalunya
durant a passada lesgislatura, segons va publicar ahir El Periodico.
En concret, assenyala que aquesta era una de les competències que
va assumir el comissari José Villarejo, qui de fet ja ho va deixar entreveure la setmana passada davant del jutge en una peça derivada del «cas Nicolai» que investiga
les gravacions il·legals d’una conversa sobre el petit Nicolàs al despatx entre l’excap d’Afers Interns de
la Policia, Marcelino Martín Blas,
i agents del CNI.
El rotatiu també explica com en

aquesta peça separada i en la que
afecta globalment Francisco Nicolàs es va trobar una nota amb el
nom de Villarejo i el seu advocat i
soci, Rafel Redondo, que és l'advocat que va acompanyar l’exnòvia de Jordi PujolFerrussola, Maria Victòria Álvarez, a declarar davant de la policia. Redondo també
hauria acompanyat Javier De la
Rosa a declarar davant el Jutjat
d’Instrucció número 43 de Madrid
pel mateix cas, coincidint amb
una conversa entre l’empresari i el
comissari Villarejo sobre la possibilitat de portar l’assumpte a l’Audiència Nacional.
En l’informe, també es fa constar com el jove Francisco Nicolàs,
que va assegurar treballar pel CNI,
va contactar amb la família Pujol
per oferir-los ajuda en els processos judicials oberts a canvi d’informació que pogués perjudicar
ERC i com Oriol Pujol li hauria parlat sobre el germà del president
d’ERC i actual vicepresident del
Govern, Oriol Junqueras; o com en

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

una altra gravació De la Rosa
apuntava que estava «col·laborant» en un informe policial sobre
la família Pujol.
Villarejo hauria impulsat l’«Operació Catalunya» junt amb l’excap
d’Afers Interns de la Policial, Marcelino Martin Blas, el 2012, coincidint amb períodes electorals,
tot i que ambdós van trencar la
seva relació de col·laboració i van
acabar enfrontats ﬁns que aquest
darrer va acabar cessat el 2015.
D’altra banda, durant aquest
període la Fiscalia va rebre tres intents per desacreditar polítics catalans, que van acabar arxivats.
ERC aquest sentit, Martín Blas i el
comissari José Luis Olivera haurien
provat de convèncer als ﬁscals
anticorrupció que demanessin al
jutge la reobertura del «cas Palau»
i es registrés la seu de CiU.
També, els van fer arribar un informe sobre l’exconseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el seu
germà, i la suposada existència
d’uns comptes a Suïssa de l’exal-

La reacció de la Generalitat
La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va
alertar que l'executiu català no es
quedarà «amb els braços plegats»
i arribarà «ﬁns on pugui» davant el
que va denominar com a «Operació anti-Catalunya» de «persecució, persecució implacable» del
moviment independentista.
Per a Munté, «es va demostrant
gravació rere gravació, informe
rere informe, que tot formava part
efectivament d'una operació d'assetjament, enderroc, persecució i
de desprestigi del moviment independentista». La consellera va
expressar que el Govern no es
«quedarà amb els braços plegats»
i que desitja «arribar ﬁns on puguem» en aquest assumpte.
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13,8% catalans van assistir a algun festival l’any 2015
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El sector de
la música a
Catalunya

2015

Més concerts, menys fe
L’‘Anuari de la música 2015’ revela que hi ha més espectadors que el 2011 però
cau un 3% el nombre de festivals en un any. La facturació del sector ha augmentat
Bernat Salvà
BARCELONA

“El públic prefereix els
concerts als festivals. El
percentatge de catalans
que van anar a algun concert el 2015 és d’un 47,8%,
14 punts més que el 2014.
En canvi, els que han anat
a festivals ha baixat 3
punts, fins al 13,8%.” Lluís
Gendrau, director del
grup Enderrock, destacava ahir primer de tot
aquesta xifra en la presentació de l’Anuari de la música 2015, davant de periodistes i representants
de les principals associacions i entitats del sector.
“Després d’anys de crisi, la
indústria es recupera, es

comença a veure la llum al
final del túnel; tot i això, la
crisi ha canviat la indústria”, hi va afegir Gendrau.
L’Anuari de la música
2015 ha estat elaborat pel
Grup Enderrock i l’Associació de Representants,
Promotors i Mànagers de
Catalunya (ARC).
L’optimisme de Gendrau va ser qüestionat o
matisat per alguns representants del sector presents ahir. Però, tot i que
són unes xifres interpretables, és evident que la majoria d’indicadors apunten
cap amunt. Ho fa, per exemple, el nombre d’espectadors de concerts, que el
2015 va pujar fins a 8,28
milions (un 7% més que el
2014) i fins i tot supera el
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nombre d’espectadors del
2011 (7,44 milions). Puja
també la facturació dels
concerts (67,56 milions,
un 10% més que el 2014),
tot i que ha baixat respecte al 2011 (79,45 milions).
Respecte al 2014, també
ha pujat un 8,2% el nombre de concerts i espectacles (12.808) i un 10,7% el
d’empleats fixos (238).
Més música en català
Una altra dada per a l’optimisme: la bona salut creativa de la música en català
ha anat acompanyada
d’un augment del públic
dels concerts en aquesta
llengua. Segons una enquesta del Departament
de Cultura recollida en l’anuari, un 42,7% d’especta-

dors han vist actuar algun
artista en català en l’últim
concert al qual van anar
(incloent festivals i concerts en diferents llengües). “Comparat amb fa

“Es comença a
veure la llum al
final del túnel”,
afirma Lluís
Gendrau, del
grup Enderrock

sis anys, pràcticament
s’ha doblat”, destaca Gendrau. La xifra del 2015 su-

pera en gairebé 20 punts
la del 2010 (23%), i el català passa davant l’anglès i
altres llengües (41,1%) i
s’acosta
al
castellà
(46,9%). Pel que fa a gèneres, el pop-rock continua
sent hegemònic (66,7%), i
es detecta una important
pujada del jazz i el blues,
fins al 22,9%.
En l’apartat d’ingressos, l’anuari també detecta una pujada d’un 7,5%
en drets d’autor (43,44
milions a Catalunya el
2015). Els artistes que
han generat més ingressos en aquest concepte
són U2, AC/DC, Alejandro
Sanz i Estopa. Els concerts de figures internacionals al Sant Jordi i l’Estadi Olímpic expliquen en

part la pujada en espectadors. Els festivals que han
generat més drets d’autor
són Sónar, Primavera
Sound, Mil·lenni, Jardins
de Cap Roig i Peralada.
Les sales pateixen
No totes les xifres són positives. Les sales amb programació estable van registrar una pèrdua d’un
11,4% d’espectadors, tot i
que van oferir un 12,3%
més de concerts. En canvi,
els grans equipaments públics (Liceu, Palau de la
Música, L’Auditori...) han
pujat un 17,6% en públic, i
els principals circuits musicals, com la Xarxa Municipal i Girando por Salas,
han tingut un 12% més
d’espectadors. ■
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demptors, n’hi ha de fiscals (o n’hi havia!) i n’hi ha dels
que, un cop hi has arribat, ja tens ganes de marxar-ne.
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Aquest és el viatge que proposa Pepa Plana amb el
seu Paradís pintat, que estrena en breu al Festival
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El ‘Paradís’ de la
Pepa Plana
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Facturació de les discogràfiques
En milions d’euros

16,3
2011

16,6
2012

12,1
2013

10,2
2014

8,6
2015

43,4 milions d’euros en ingressos de dret d’autor l’any
2015 . +7,5% respecte a l’any 2014

estivals
Menys discos i més precarietat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les dades més negatives de
l’Anuari de la música tornen a
ser les de les discogràfiques:
l’any 2006 facturaven 30 milions d’euros, i el 2015 han
caigut a un mínim històric de
8,6 milions. El disc físic encara s’emporta un 67,6% de la
facturació (un 3,4% menys
que el 2014), mentre que les
vendes digitals suposen el
32,4% restant. Estopa, Serrat, Orozco, Dalma, El Último
de la Fila, Els Catarres, Sopa
de Cabra i Blaumut destaquen entre els més venuts.
Diversos representants
del sector també van qüestionar o matisar l’afirmació de
Lluís Gendrau que ja estan
sortint del túnel. Jordi Gratacòs, president d’ARC –elaborador de l’anuari amb Enderrock– reconeix que “les da-
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des són interpretables”, i que
no hi ha cap dubte que la música és un reflex de la societat: “Els rics són més rics i els
pobres, més pobres. Desapareix la classe mitjana i es treballa amb molta precarietat.”
Gerard Quintana, president
de l’Acadèmia Catalana de la
Música, va dir que “l’esforç el
fa la gent de baix”, i va denunciar que “hi ha gent que va a
tocar per 30 euros, si és que
pot facturar”. Josep Reig, president de l’associació de músics Musicat, assegura que
“cada vegada hi ha menys
músics que es poden guanyar la vida amb la música”.
En aquest sentit, considera
“urgentíssim” el pla integral
de la música que prepara el
sector amb el Departament
de Cultura de la Generalitat.

Grec. En
contrad
formar-s
re amb s
ja la va v
2013). P
nistre en

L’Acústica fa un repàs de
catalana en els seus 15 a

Primer
J.B.
BARCELONA

L’Acústica celebrarà els
seus 15 anys (1-4 de setembre). Ho farà amb un dels
cartells més ambiciosos de
les darreres edicions. És
imprescindible, si volien
mostrar els 15 anys de la
música moderna catalana.
Hi haurà un concert irrepetible a l’aire lliure en què intervindran
referents
d’aquest període (Sopa de
Cabra, Lluís Gavaldà, Albert Pla, Els Catarres, David Carabén, Joan Dausà,
Dolo Beltran, Quimi Portet, Elefantes, Mazoni,
Sanjosex i Ernest Crisats
de La Iaia), però també
s’afegeixen al cartell Kiko
Veneno (acompanyat per
una banda), Adrià Puntí,
Macaco, Muchachito Bombo Infierno i Roger Mas. Els
que s’apuntin a la festa musical de comiat d’estiu podran ser protagonistes d’algunes novetats: podran
deixar-se perdre per la zona de food trucks, per la fira
del disc, o estrenar l’Acústica market, on s’exposarà i
vendrà roba de joves dissenyadors i debutarà a les
barres dels bars premium
de la fira, el Gin Tònic
L’Acústica.
L’Acústica esclata als
carreres de Figueres, una
ciutat que aprofita aquesta
celebració per muntar la
festa major d’estiu. Per demostrar la vinculació de la
ciutat amb el festival, enguany la Fundació Gala Dalí cedeix els drets del quadre Els primers dies de primavera, de Salvador Dalí, i
els Castellers de Figueres
col·laboraran en el concert
de clausura a càrrec de l’Orquestra Di-versiones que
presenta el cartell Fem el
crio.
El festival té un pressupost d’uns 550.000 euros.
Prop d’un 50% ve de finançament públic que hi aposten perquè ha estat l’apara-

Foto de família d’arti

dor de la música en c
des del 2002, uns an
què la potència del roc
talà ja s’havia esllangu
força de l’Acústica és a
re espectadors a esc
grups populars, i bar
ho amb els grups de f
Ho van fer amb Ami
les Arts, Manel o Els C
res. Ara, amb aquest a
dor, sumaran nous ad
Oques Grases, Sidoni
pencat, Obeses, An
Joana Serrat, D
Prats, Est Oest i Pan
També serà una de le
mifinals del concurs
na9, que acollirà el gu
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La nostra
Carmen
una persona gallarda i
desperta, la meva hvia
en deia flamenca. Quan
a finals de l’estiu passat
vaig comen~ar un curs de ball flaraenc al Centre Civic de la Barceloneta, jo de flaraenca res. E1priraer dia, la
raestra -que es diu Beatriz del Pozo,
~s pianista forrnada a l’Acad~rnia
Granados-Marshall i sernbla una model de Julio Romerode Torres en moviment- va dir arab serietat i parsira6nia: "El flaraenco es una danza de
riesgo; en el flaraenco hay peligro y
rauerte". Aixi vaig saber que allfi jo hi
tenia alguna cosa de deb6. Ens va situar: sore entre l’antic Somorrostro,
on va n~ixer CarmenArnaya, la gran
bailaora gitana, i la seva font; farem
comp~sde sole/~. Jo, ni diners per
comprar-me sabates. La mestra me’n
va deixar un parell i una amiga, la faldilla; a arabduesels prestava llibres.
Abansde l’estiu, vaig con~ixer Ferran Mascarell, delegat de la Generalitat a Madrid, a La Fragua de Vulcano,
una tasca madrilenya. Quan era va
pregantar d’on era, vaig respondre
orgullosa: flamenca catalana. $6c n6raada, vulnerable i transgressora, visc
fronterera en carros d’alta tecnologia,
raai no s6 si tindr~ cap sou (treballo
en cultura) i ales penes, taloneig.
L’endem/t, a l’escola de flamenc Amor
de Dios, una senyora em va preguntar: "~Tfi de d6nde eres?". De Barcelona, dic. "Ah, entonces corno yo. ~Ttl
has visto Los Tarantos?".Si, esclar, la
inoblidable pel.llcula de Francesc Rovira-Beleta arnb Carraen i Antonio
Gadesball~mt de nit a la Rarabla. "Pues yo soy la Morita, la sobrina de Carmen,salgo en la pellcula". Tenirn coneixences en corafl, per6 havien perdut el contacte.
S6n la Sunchi
Echegaray Fontcuberta, araiga de
Carraen i segonaesposa del seu vidu, i
MimoAgfiero, la seva filla. Plegades

D~

QuanFerranMascarell
empregunt d’on era,
vaig respondreorgullosa:
flamencacatalana
han fet realitat a Montju~cun sornni
de Carraen: tenir un tablao. Ara era
sento en una xarxa de flarna viva que
ra’~s raolt propera, l~s la forqa aut+ntica i neta de la qual Nietzsche, gra, n
admirador de Merim~e, parlava. Es
vida, mfigia i superviv~ncia.
Quanjo era petita i passfivem per
Begur, el raeu pare sernpre assenyalava una rnasia ambuna torte solithria i
deia: aquesta era la casa de Carmen
Arnaya. A l’Ernpord~, la Sunchi ra’ha
ensenyat a lligar-me b6 les betes de
les meres espardenyes catalanes. A1
Tablao de Carmen del Poble Espanyol, Arnayai la seva famflia portada
de La Vanguardia del 24 de juny del
1930, fotos amb Marlon Brando (un
altrefera), Carraen al Palau de la Mfisica Catalana, inaugurant la font que
va fer obrir ella. Gent d’arreu del m6n
aclama la magnifica actuaci6. Coraento el complex mestissatge musical amb uns joves mexicans jueus
raolt irapressionats. Carraen Amaya
deia que la mar l’havia ensenyat a haliar. Avui, davant l’horitz6 obert de la
Mediterrhnia,sota un sol fulg~urant, jo
tinc ganes de cridar i d’escriure
d’aquesta flarna que no cremai que 6s
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agrari i de productes de la terra, en ministracions.
13 Julio, 2016
aquest cas se celebrarà a la plaça
Major.
A les 10 del matí se celebrarà MEMÒRIA I HISTÒRIA
una missa en honor de la patrona A l’acte institucional del
a la parròquia del Carme.
18 de juliol en autobús
A partir de 2/4 de 12 del matí actuarà la coral A Cor, a la plaça Eu- REDACCIÓ | MANRESA
ropa i al ﬁnalitzar l’actuació es reL’Associació Memòria i Història
partirà pa amb oli i sucre per a tot- de Manresa organitza un autocar
hom.
per assistir, el 18 de juliol a 2/4 de
A les 8 de la tarda se celebrarà 8 del vespre al Palau de la Música
missa a la parròquia de la Mare de Catalana, a l'acte institucional
Déu del Carme amb els cants de la amb motiu dels 80 anys del cop
coral Font del Fil.
d'estat contra la República que va
L’organització de les Festes del donar lloc a la guerra civil. L’autoCarme per part de l’Associació de car sortirà de l'estació d'autobusos
Comerciants de Sobrerroca, Plaça de Manresa a les 5 de la tarda, i el
Major, Sant Miquel i Voltants Memorial Democràtic n'assumeix
compta amb la col·laboració del el cost. Més informació al telèfon
moviment L’Antic i el suport de la 619 025 135 o bé al correu memoGeneralitat.
ria@memoria.cat.
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dels concert d’avui a Puigreig són la soprano Maria
Pujades, la mezzosoprano
Tànit Bono, el tenor Joan
Francesc Folqué i el baríton Carles Pachón.
Les entrades anticipades es poden comprar per
internet a Tincticket.com
o bé a l’establiment Fotografia Iglesias, de Puig-reig, per 12 euros. Just
abans de l’actuació se’n
vendran a taquilla si encara hi ha cadires buides, a
15 euros. Els organitzadors esperen omplir el pavelló de Puig-reig per gaudir d’un concert “de gran

La xifra
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Actuació de la Polifònica de Puig-reig i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya aquest dissabte a Girona ■ PREMSA JONC

La Polifònica i la JONC
interpreten la novena de
Beethoven a Puig-reig
a L’actuació és avui dimarts, a les nou del vespre, al pavelló d’esports a El

concert serà un homenatge pòstum al director de la coral Ramon Noguera
Anna Costa
PUIG-REIG

Gairebé 75 cantaires i excantaires de la Polifònica
de Puig-reig i uns 70 músics de la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya
(JONC) actuen avui, dimarts 12 de juliol, al pavelló d’esports de Puig-reig.
El concert serà un homenatge pòstum a Ramon
Noguera, director i creador de la Polifònica, que va

morir el 25 de febrer passat amb 78 anys. Noguera
va dirigir la Polifònica del
1969 al 2015, i aquest
curs n’ha assumit la batuta el seu estret col·laborador, el pianista Josep Maria Conangla.
Sota la direcció de Pablo González, el concert es
farà a les nou del vespre al
pavelló de Puig-reig. La
JONC serà la primera vegada que afronta la Novena simfonia de Beetho-

ven, mentre que la Polifònica ja l’ha interpretat diverses vegades, però sí que
serà la primera a Puigreig, segons ha comentat
en una entrevista la seva
presidenta, Maria Rosa
Riera. Ara, ho fan conjuntament amb la JONC, i de
fet va ser idea de Noguera,
ha explicat Riera, que està
convençuda que el concert de Puig-reig “serà
molt emocionant”. De fet,
d’aquest concert, se n’han

programat tres actuacions més que ja s’han fet
“amb èxit” durant els darrers dies: dissabte a Girona, diumenge a Vic i ahir,
dilluns, al Palau de la Música de Barcelona.
A banda de la Novena
simfonia de Beethoven, el
programa de l’actuació el
completen l’adagio de la
Desena simfonia de Mahler, i La marxa dels homes
armats de La flauta màgica, de Mozart. Els solistes

L’Ajuntament de Berga descarta
intervenir en el pis dels ocupes
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

persones, entre cantaires,
excantaires i músics, actuaran
avui al pavelló poliesportiu de
Puig-reig

qualitat musical”, que tancarà la petita gira que han
fet la JONC i la Polifònica.
S’hi esperen unes 700 persones.
Altres actes de la coral
A banda del concert amb
la JONC, la Polifònica prepara altres activitats per
als pròxims mesos. Com
cada any, a principis de setembre se celebrarà a
Puig-reig el Festival Internacional de Cant Coral. I
d’altra banda, el 30 d’octubre es commemora el 60è
aniversari de la Colla Joventut Sardanista, que va
ser l’embrió de la Polifònica. Conjuntament ho celebraran el diumenge 30 i
també serà un homenatge
al desaparegut Ramon Noguera. Al matí hi haurà audició de sardanes i exhibició de colles sardanistes, i
a la tarda, concert amb La
Principal de la Bisbal i la
Polifònica de Puig-reig. ■
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nte concentrado pero si
nsas bien es seguro que
rás concentrar. Lo que ess que eso de hacer varias
vez no funciona bien. Es
cer una detrás de la otra
de forma consciente en
ahora llaman el mindfulra lo que yo tengo otra re-

Joan Baez: “Sería estúpido
que ganara Trump, a él sólo
le importan los blancos”
“Con su presidencia avanzaríamos en
torturas y arrestos masivos”, afirma la artista

mela, por favor.
uraleza, y en eso los japoEfe
mo en lo de la veneración
arrestos masivos”, y ha augurado
BARCELONA
cianos, son unos maesque habría problemas fronterieríamos de pasear todos
zos.
or un bosque pero a falta
“Es realmente serio y creo que
Una de las grandes figuras de la
e siempre podemos acucanción protesta estadouniden- Bernie Sanders hubiese sido una
arque. Las plantas segrese, Joan Baez, que actuará hoy en muy buena oportunidad para
cidas que son moléculas
el Festival de Pedralbes, opina conseguir batirlo, porque saca lo
s parásitos, así que cuanque sería “estúpido” elegir al can- mejor de la gente y Trump saca lo
amos en un parque fortadidato republicano Donald peor”, ha aseverado la cantante,
nuestro sistema inmunoTrump como presidente de que ha presentado públicamendemás, el verde nos ayuda
EEUU porque “sólo le importan te su apoyo al candidato demóntrarnos. Los pacientes
crata.
los hombres blancos”.
ingresados y ven árboles
Baez ha lamentado que el soJoan Baez (Nueva York, 1941),
ventana de los hospitales
conocida por su vinculación con cialista haya quedado fuera de la
eran antes que los que no
el activismo contra la guerra del candidatura demócrata, hecho
demás es muy bueno coVietnam, la guerra de Iraq y a fa- que ha relacionado con su falta
entos orgánicos.
vor de los derechos civiles, ha or- de apoyo en los medios y con la
ra. ¿Qué papel juegan
ganizado una gira por Europa y influencia de Hillary Clinton.
citos en el cerebro?
“La prensa pertenece a la dereEstados Unidos para conmemoerebro no solo están las
rar su 75 aniversario y sus 50 cha, pero Hillary Clinton y su maeuronales, están también
años de fructífera carrera musi- rido son dueños de muchos meos astrocitos son células
cal, que le ha llevado a publicar dios también. Como dice la exue ayudan y defienden a
presión, tienen la prensa en el
más de 30 álbumes.
nas. Sufren como las neuEn el escenario al aire libre de bolsillo”, ha opinado la composiro son más resistentes y
los Jardines de Pedralbes de Bar- tora, que interpretó Viatge a Ítaoxidantes. Lo que querecelona, Joan Baez tiene previsto ca con el cantautor Lluis Llach el
a es avanzar en la recupeofrecer al público algunos de los año pasado en el Palau de la Múe esos astrocitos como
temas más representativos de un sica Catalana en Barcelona.
de antienvejecimiento.
Una de las canciones más pocancionero formado en sus más
quiere decir que cuanpulares de Baez, We shall overcode cinco décadas de carrera.
xígeno consumimos enCon las elecciones presiden- me (Venceremos), se convirtió
os más rápido?
ciales de EEUU a la vuelta de la en un himno del movimiento por
a aeróbica es muy sana
esquina, Baez, hija del científico los derechos civiles en Estados
uemar energía nos oxidamexicano Albert Baez, ha opina- Unidos, cuyas estrofas derivan de
dentro.
do que, si ganara el candidato re- una canción gospel compuesta
ñino entonces el ejercipublicano, “estaríamos un paso por el reverendo Charles
?
por delante de la tortura y de los Tindley.
cicio excesivo, poco reguntrenamiento es dañino.
CINE
hacer ejercicio de forma
adaptado a cada momenLa mitad de los españoles no va nunca al
da porque es buenísimo
cine y el 6% apenas una vez añ año
daño oxidativo al activar
antioxidantes.
qué los japoneses y los
El 49,7% de los españoles afirma tadores que deciden ver pelícues somos tan longevos?
que no va nunca al cine, según las en las salas de cine varias vehan encontrado genes
muestran los resultados del Ba- ces al mes se sitúa en el 7,5%. Esque la longevidad de las
rómetro de junio de 2016 realiza- tos datos muestran también que
que PALAU
residenDE
enLA
determido por el Centro de Investigacio- un 10,6% ciento de los españoles
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TV3-Notícies 3/24
12-7-2016
Reportatge del concert de la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya), amb la
Coral Polifònica de Puig-reig i dirigida per Pablo González, amb obres de Mahler,
Mozart i la Novena Simfonia de Beethoven. La peça inclou declaracions de Pablo
González i de tres músics. Cicle Estiu al Palau, 11 de juliol de 2016.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/la-jonc-satreveix-amb-la-novena-debeethoven/video/5611276/

