
CULTURA
ESPECTACLES

&

42 | AVUI
DILLUNS, 26 D’OCTUBRE DEL 2009

Veronese
s’endinsa
en el món
d’Ibsen

Es presenta el
segon film de la
trilogia i la viuda
prepara un llibre
sobrel’autorsuec

El llegat de
Larsson
continua
creixent

El festival
Temporada Alta
mostra la
qualitat dels
actors argentins

Lamúsicanoésgratis
Les discogràfiques catalanes busquen noves fórmules per tirar endavant tot i la
dramàtica situació, que atribueixen sobretot a la falta de regulació de la pirateria

Raquel Font
BARCELONA

Tothom ho té clar i sense
matisos. La pirateria és la
principal causa dels greus
problemes que pateix actu-
alment la indústria disco-
gràfica, que des de l’any
2000 ha vist com es reduïen
lesvendesdediscosamenys
de la meitat. I en el cas de les
companyies catalanes la si-
tuació encara és més greu
perquè “el mercat és més
petit”, assegura Salvador
Cufí, de Música Global.

“La situació és dramàti-
ca”, diu Dani Castellano,
de Propaganda Pel Fet,
que creu que “avui dia és
més fàcil obtenir un disc
de forma pirata que com-
prar-lo”, ja sigui en una bo-
tiga o a la xarxa. De fet, hi
ha una generació d’adoles-
cents que han crescut bai-
xant-se la música d’inter-
net i amb “la sensació que
tot és gratuït”, assegura
Joan Carles Doval, de
Picap.

La primera repercussió
d’aquesta delicada situa-

ció que passen les disco-
gràfiques és una política
de contenció econòmica
que es tradueix en reduc-
cions de plantilla –Disc-
medi ha passat de 21 tre-
balladors a 8 en quatre
anys, Picap de 25 a 10...– i
en una retallada d’inversi-
ons, tant en les grans pro-
duccions –que tenen
menys publicitat i promo-
ció– com en el llançament
de nous talents, “que són
pèrdues assegurades per-
què els mitjans de comuni-
cació no ajuden a difon-

dre’ls”, assegura Doval, i
“això comporta que els ar-
tistes s’han de pagar la
producció del disc”.

Noves fórmules
Ja diuen que la gana fa agu-
ditzar l’enginy i qui més qui
menys està buscant noves
fórmules i línies de negoci
per mirar de sortir-se’n.
Àlex Eslava explica que a
Discmedi comencen a “te-
nir ingressos interessants”
gràcies a les descàrregues
d’internet. Mentre que fa un
any només guanyaven 300

euros per aquest concepte,
ara en guanyen 9.000. A
Picap, en canvi, no els com-
pensa perquè el que recupe-
ren amb les descàrregues
només representa “el 2% de
les pèrdues de les vendes de
discos”, però han trobat un
filó oferint als grups “preus
mòdics per a la producció
del disc i la distribució física
i digital”.

A Música Global també
han apostat fort per inter-
net i tenen un treballador
dedicant-se exclusivament
a la pàgina web, xarxes so-

cials, promoció per inter-
net... A més, intenten “ge-
nerar drets”, és a dir, cobren
una mena de comissions als
grups, “un percentatge de
l’autoria per gestionar-la i
generar-li negoci, i un per-
centatge de la contractació
de concerts”.

Precisament la contrac-
tació de concerts és el que
ara mateix manté la com-
panyia Propaganda Pel Fet.
Ells, però, no són nous en
això. El 2002 ja van decidir
fer una aposta diferent que
consistia a editar només 5

El Mercat de la Música Viva de Vic és un dels festivals més multitudinaris dels que ofereixen actuacions de grups catalans i activen la indústria discogràfica ■ JORDI PLAY



AVUI
DILLUNS, 26 D’OCTUBRE DEL 2009 | Cultura i espectacles | 43| 43

“Es consumeix
més música que
mai però qui hi
guanya són les
operadores
d’internet”
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A dalt, gràfic (amb una
imatge de Sopa de Cabra de
fons) que mostra la suma
d’elements del cost mitjà de
la producció d’un disc a
Catalunya ■ FRANCESC MELCION
A l’esquerra, els magatzems
de Picap, en un polígon
industrial de Castellar del
Vallès, són plens de discos del
seu extens catàleg de 25 anys
■ CRISTINA FORÉS

o 6 discos l’any i obrir-se a
la contractació. “L’objectiu
era treballar amb pocs
grups, fer una aposta de
qualitat i no de quantitat, i
seguir més la carrera de
l’artista”, explica Dani Cas-
tellano. Salvador Cufí té
clar que “ara estem sem-
brant, esperem recollir
algun fruit d’aquí uns sis
mesos o un any”.

Noves subvencions
En aquesta mateixa línia,
Antoni Lladó, director de
l’Institut Català d’Indústri-
es Culturals de la Generali-
tat (ICIC), considera que
com que “el disc ha perdut
mercat”, d’ara en endavant
“les discogràfiques s’hauran
d’encarregar d’oferir tota
mena de serveis que posin
en contacte els grups amb
els seus fans”: producció,
promoció, publicitat, distri-
bució per internet, manage-
ment, contractació... És per
això que dimecres que ve
l’ICIC aprovarà una nova
línia de subvencions per a
les discogràfiques, que en-
trarà en vigor abans de fi-

nals d’any, que pretén “in-
centivar les alternatives de
futur perquè s’adonin que
s’ha de fer més que una po-
lítica de contenció”, ha ex-
plicat Lladó a l’AVUI. “Fins
ara s’han fet polítiques de
subvenció per aspersió i ara
l’hem de fer gota a gota, co-
neixent les plantes que
tenim”, afegeix.

Pirateria
Ara bé, per moltes iniciati-
ves per renovar-se que tin-
guin les discogràfiques ca-
talanes, mentre el govern
espanyol no la reguli, la pi-
rateria continuarà sent
com un virus que va mi-
nant la bona salut del sec-
tor. Segons Joan Carles
Doval, de Picap, “aquí no hi
ha cap mena de persecució
a la pirateria i, a més, no hi
ha voluntat política de so-
lucionar-ho”, tot i que Ro-
dríguez Zapatero es va
comprometre a fer la llei de
la música ja durant la seva
primera legislatura.

En la necessitat de regu-
lar la xarxa totes les disco-
gràfiques hi estan d’acord

perquè, segons Cufí, “el que
ens fa més mal són les xar-
xes P2P, no les vendes de
discos pirates”, però en la
manera de fer-ho ja hi ha
més diversitat d’opinions.
De moment, la línia d’actu-
ació que té més adeptes és
la que s’està intentant por-
tar a terme a França i An-
glaterra, que consisteix a ta-
llar la línia d’internet als
usuaris que es descarreguin
continguts de manera
il·legal. Dani Castellano, no
obstant, considera que “és
un error anar contra els
usuaris”. “S’està consumint
més música que mai, però
qui hi guanya són les opera-
dores d’internet”, afegeix.

Tampoc hi ajuda gaire el
cànon digital. “Moltes dis-
cogràfiques hi estem en
contra”, afirma Cufí, “per-
què no fa res contra la pira-
teria i, a més, està legiti-
mant que la gent baixi mú-
sica il·legalment”.

Malgrat tot, Joan Carles
Doval prefereix donar un
missatge optimista: “Tira-
rem endavant de totes
totes”. ■

sió d’un dit, d’uns ulls, d’una
cella, el subtil moviment
d’un peu. Magistral.

Tot i que l’espectacle té
més de quinze anys, el
nostre públic majoritari, no
gaire familiaritzat amb el
pallasso contemporani,
agraeix en gran manera tot
allò que es distanciï de l’es-
tàndard: “¿Cómo están us-
tedeees?”. Programant Po-
lunin, doncs, Temporada
Alta obre finestres i enri-
queix el criteri del públic.
Dit això, considero que el
rus fa concessions que li

minen dramatúrgicament
la proposta. Els guàrdies
civils fellinians que l’acom-
panyen perden tot l’inqui-
etant misteri assolit en es-
cena quan usen el recurs
tronat de circular sobre
els seients de platea bui-
dant ampolles d’aigua
sobre un públic que ho
aguanta tot i que, a més,
xala de valent jugant amb
els immensos globus del
happening final enmig
d’un oceà de paper esmi-
colat que podria haver evi-
tat la fallida de la paperera
gironina Torras Hostench.

Slava’s Snowshow
Teatre Municipal de Girona, 22
d’octubre. Temporada Alta 09

L’august (no pas
clown) Slava Polunin
és un mestre dels

contrastos servits amb sua-
vitat. El seu sempre mutant
espectacle (cada cop que
l’he vist presenta entrades
diferents) es mou entre la
comèdia pallassesca, un
punt controlat de tragèdia,
seqüències oníriques, grans
efectes i una poesia visual
per al meu gust un pèl edul-
corada. Contrastos cohe-
rents, si tenim en compte les
confessades influències de
Chaplin, Beckett i Meier-
hold, i, especialment, la vin-
culació de Polunin al Cirque
du Soleil. La sàvia combina-
ció de tot aquest material
contrastant fa que el públic
passi, sense ni un sol temps
mort, de la tensió a l’emba-
daliment, del somriure ten-
dre a la rialla franca, de la
sorpresa a la participació
activa, de l’alegria al desem-
parament. Polunin i la seva
tropa dominen a la perfec-
ció tant els tempos de l’acció
com els de la pausa, i tant
l’expressió corporal com la
facial: per lluny que sigui
l’espectador, sempre li arri-
ba el sentiment de l’expres-

Crítiquescirc/clàssica

Mestres de l’ofici

Polunin i la seva
tropa dominen
a la perfecció el
tempo i la pausa

JordiJané

re Hall de Londres per a
una integral Schubert o el
fet que els opinadors més
prestigiosos ja considerin
com a característiques su-
premes el que fins no fa
gaire eren precisions críti-
ques. El cert és que mos-
tren un vitalisme abasse-
gador i una categoria tèc-
nica, una ultraprecisió, una
cohesió i una ambició al
màxim nivell. La qualitat
sonora s’incrementa cada
cop més amb la pressió de
les cordes greus, especial-
ment la del violoncel de
l’Arnau Tomàs.

Van magnificar Mozart
fins a alliberar-lo de la refe-
rència classicista, convo-
cant, en el moviment lent,
el romanticisme decantat
d’un Dvorák. Van aplicar un
garratibant xoc elèctric a la
primera incursió de Xos-
takóvitx en el gènere i van
tractar la visionària obra de
Beethoven com a el que
era, un avenir màgic que
prefigurava, per exemple,
l’expressivitat de Janácek.
La cavatina va sonar enmig
com una adolorida pregària
més enllà de tot paràmetre.

Quartet Casals
L’Auditori, 15 d’octubre.

Esperava un concert
d’aquest calibre per
dedicar-lo a la me-

mòria de l’enyorat Pau de
Nadal, un crític de referèn-
cia en música clàssica i una
de les persones més gen-
tils, sàvies i assequibles en
aquest minso entorn.

Era la primera de les
quatre vetllades del Quar-
tet Casals com a formació
resident –per quarta vega-
da– a la Temporada de
Cambra sota el lema Fuga i
folklore. En programa, el
primer dels Quartets de
Mozart dedicats a Haydn, el
núm. 1 de Xostakóvitx i el
descomunal op. 130 de
Beethoven, tan monumen-
tal que el coronava la futu-
rista Gran fuga independit-
zada posteriorment com a
op. 134 (i que els Casals ofe-
riran en un concert que cal
no perdre’s el març vinent).

El grup s’ha instal·lat en
el gratin quartetístic mun-
dial, amb contractes com
el de l’exigentíssim Wigmo-

A un amic
XavierCasanovesDanés
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