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■ Amb . concerts,  mi-
lions d’espectadors i un sector dis-
cogràfic que modera la seva crisi,
la indústria musical catalana va
assolir l’any passat una facturació
rècord de  milions d’euros.

Són xifres de l’Anuari de la Mú-
sica , editat pel Grup Ende-
rroc i l’Associació de Represen-
tants, Promotors i Mànagers de
Catalunya (ARC), presentat ahir. 

El diagnòstic de l’informe és
que el sector surt «de manera de-
finitiva» de la crisi després de dos
anys de «bons resultats» que
l’apropen a la situació «precrisi»
de l’any . 

L’Anuari constata que el sector
discogràfic «s’ha reconvertit» i ha
aconseguit frenar la crisi amb un
creixement del ,, passant de
, a , milions. La nota nega-
tiva, la caiguda d’un  en la pro-
ducció de discos en català.

L’Anuari de la Música 
confirma, a més, l’abisme entre el
pes de la música en viu () i el
sector discogràfic () en la ra-
diografia actual del sector. La in-
dústria fonogràfica, que l’any 
representava un  del total, va
caure dràsticament amb la crisi i
les noves formes de consum digi-
tal de música. 

La notícia esperançadora és

que després de cinc anys encon-
gint-se, i gràcies a un esforç de «re-
conversió» del sector, la facturació
creix un ,, passant de , a
, milions d’euros, només  dels
quals provenen de la venda de
discos. És a dir, la reconversió ha
empès les discogràfiques cap a un
model de negoci de « graus»,
on el management d’artistes o la
gestió de drets tenen un gran pes. 

L’altra novetat del darrer any és
que per primera vegada la venda
digital de música ha superat la fí-
sica, amb una proporció de  i
, respectivament.

Menys presència del català
Amb tot, aquests indicadors no
minimitzen una altra realitat que
preocupa els autors de l’Anuari, i
que té a veure en la llengua de pro-
ducció dels discos. I és que una les
dades negatives de l’estudi és la
«notable reducció» d’un  en la
producció de discos en català, que
per primer cop en aquest segle
trenca una evolució ascendent. 

L’estudi de l’Anuari detecta,
això sí, una major presència d’ar-
tistes catalans als festivals, que ha
crescut  punts, del  al . Per
contra, hi ha una dada negativa

que indica que la programació
d’artistes d’expressió en llengua
catalana –regulada per normativa
i un dels aspectes que es valoren
a l’hora d’atorgar ajuts als promo-
tors– ha caigut  punts, del  al
, als  festivals analitzats. 

Aquesta tendència indica que,
de manera global, la programació
de música en català s’ha situat per
sota la línia vermella previst a la
legislació, que parla del mínim del
 al cartell. «Caldrà estar a
l’aguait, quan d’un total de  ar-
tistes,  eren de l’àmbit cultural
català i només  han cantat en
català als festivals analitzats del
», alerta l’estudi.  Pel que fa a
la música en viu, continua la ten-
dència a l’alça i amb xifres mai as-
solides abans, com els . con-
certs celebrats a Catalunya durant
el . Un total de  milions de
persones van assistir a concerts
l’any passat, entre els quals els
més de tres milions d’assistents
als principals festivals catalans. 

Aquestes bones xifres tenen el
seu contrapunt. Els responsables
de l’informe alerten sobre l’aug-
ment de l’oferta de concerts «per
damunt del creixement de pú-
blic», i ho consideren una conse-
qüència d’una frenada natural del
gran ascens de públic registrat el
. 

L’«Anuari de la música 2017» conclou que el sector «abandona la crisi» amb un creixement del 3,7% i passant de 21,6 a 22,4
milions  El sector discogràfic frena al 2017 una recessió de cinc anys, però cau un 14% la producció de discos en català

La indústria musical catalana assoleix una
facturació «precrisi» de 189 milions d’euros

Lluís Gendrau, director del grup
Enderrock. ACN

K ian Soltani és un músic
amb gran talent i a Girona
va demostrar que pot arri-

bar a ser un solista excel·lent. Mal-

grat això ens sembla que el seu vio-
loncel actual no li fa justícia. Neces-
sitaria un instrument més adequat
al seu nivell. No és gens fàcil per als
joves intèrprets adquirir o que al-
guna fundació els cedeixi instru-
ments d’envergadura. La sonoritat
va resultar massa punxant en els
aguts i els greus no tenien la quali-
tat desitjable. Tanmateix, Soltani va
resoldre amb nota un repertori
complex. La sonata de Brahms és
la peça que més es va ressentir per
culpa de l’intrument. Molt plena la
versió de Le Gran Tangoque va so-
nar amb energia i virtuosisme. Aa-
ron Pilsan va tenir un paper desta-
cat acompanyant amb solvència
però amb moments de gran pianis-
ta. Un duo amb magnetisme i bona
connexió que apunten amunt.

Talents emergents
CRITICA

NITS DE 
CLÀSSICA

Xavier Paset
GIRONA

SOLTANI & PILSAN
Kian Soltani, violoncel; Aaron Pilsan,

piano; Claustre de la Catedral. 17 de
juliol. Obres de J. S. Bach, J. Brahms, R.
Vali, A. Piazzolla. 
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Xavier Puig dirigirà la Simfònica del Vallès

■ L’actual director titular de l’Orquestra de Girona, el lleidatà Xavier
Puig, serà el nou director titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV), ha informat la companyia en un comunicat. Puig ostentarà el
càrrec durant dues temporades, a partir de l’ de setembre de  i
fins al  d’agost de , substituint James Ross.  E.P. BARCELONA

Més inversió
pública del
Govern
 L’Anuari es congratula per
l’augment del total de recursos
financers que la Generalitat (a
través de la Direcció General de
Creació i Empreses Culturals)
ha destinat al sector musical el
2017. Malgrat seguir lluny de
les aspiracions del sector, l’in-
crement d’un 4% respecte a
l’any anterior situa la inversió
total en 10,4 milions d’euros.
L’augment més important ha
estat la conversió de l’emissora
iCat a la FM.


