
Advanced Music programa les ac-
tuacions musicals que es faran du-
rant The Brandery, el saló interna-
cional de moda urbana que
sacsejarà Barcelona entre el 13 i el
15 de juliol. Actuacions al pavelló 8
del recinte de Montjuïc a partir de
les 20 hores. Disco, i funk amb Her-
cules & Love Affair, Azari & III i
Carlos Jean, electropop amb Delo-
rean i Ladytron i l’aroma jazz i bos-
sanova de Nouvelle Vague. També
cal tenir en compte la participació
del gran Miqui Puig en format dj.

F a uns anys, Ricardo
Szwarcer em va pregun-
tar que per què no diri-

gia una obra de Rodoreda pel
Grec. Jo li vaig dir que, mal-
grat que m’encantava com a es-
criptora, no podia dirigir un
text seu, que si era de Shakes-
peare, sí”, explica l’actor i di-
rector Marc Martínez. Avui
Martínez estrena Julieta & Ro-
meo, una de les obres cabdals
del bard anglès, al Teatre Coli-
seum, després de més d’any i
mig d’assaigs, dins de la
programació del Grec que diri-
geix, per última vegada, Szwar-
cer. “Un maldecap, tal com
està el pati”, assegura el direc-
tor que el 2008 va fer de Qui-
met de la Plaça del Diamant de
Rodoreda al Teatre Nacional.

La història d’amor tràgic en-
tre dos joves de famílies oposa-
des puja per enèsima vegada a
un escenari. La versió de Martí-
nez “és intemporal, no he vol-
gut fidelitzar l’escena en una
època exacta, té elements con-
temporanis i del segle XIX,
però poques modernitats, no
m’agraden gens”, explica mo-
ments abans de dirigir l’últim
dels assaigs.

“Shakespeare és passió,
emoció i fluids que volen”. Se-
gons Martínez aquesta obra és

una de les més representades,
“però encara hi ha moltes per-
sones que no l’han vist mai, so-
bretot molts joves. Tinc molts
amics que no han anat mai al
teatre. M’agradaria acabar
amb això”.

Pel que fa al fet que sigui
Julieta la que porti el paper
protagonista de la història i no
Romeo (no passa desapercebut
el cartell de l’obra en la qual
els protagonistes recreen La
Pietat de Miquel Àngel). “Si mi-
res les estadístiques, el públic
del teatre és femení, no conec
cap grup de tios de 30 anys que
vagin al teatre; de ties, sí”. Però
va més enllà. “Ho vaig veure
clar quan vaig acabar de relle-
gir l’obra. Al final, és Shakes-
peare qui posa a Julieta per da-
vant de Romeo. Va ser quan
vaig comprovar que era el que
jo volia fer”, diu amb passió.

Per al director l’obra no és
“prehistòrica”, sinó que és de
plena actualitat. “Julieta té 13
anys, el seu pare li ha planifi-
cat la vida. Això, desgraciada-
ment continua passant, perquè
la família, el patriarcat i la
religió condicionen moltes vi-
des”, comenta.

De la seva experiència amb
Shakespeare només n’extreu
coses bones. “He fet moltes co-
ses, algunes només per pasta,

però unes altres em surten del
cor, com aquesta. Shakespeare
és com un pare del teatre, du-
rant el procés d’adaptació n’he

après moltíssim, és una mera-
vella”. El mateix sobre els seus
actors. “Carlota [Olcina] és una
màquina en el paper de Julieta.

Els 12 actors són màquines. Es-
tan gairebé tres hores en l’esce-
nari i ho donen tot. Molts han
après esgrima durant quatre
mesos perquè sóc molt exigent
amb ells. Si s’han de morir en
una baralla han de fer-ho de for-
ma convincent en l’escenari”, as-
segura.

Però per la situació actual
que viu el teatre no té afalaga-
ments. “L’obra és en castellà per-
què aixecar una obra costa molt
i recuperar el que inverteixes,
molt més. La millor manera és
poder viatjar, i després de les re-
presentacions al Coliseum te-
nim signat, sense descans, un
mes a Madrid, al teatre que diri-
geix Mario Gas.

Martínez assegura que l’ha
afectat negativament la
suspensió del Festival Shakes-
peare de Mataró on hi havia pro-
gramada la seva obra. “És injust
que se suspengui un festival així
després de nou anys; és una caci-
cada. No pot ser, el que és es-
trany és que ningú no s’hagi
queixat. Pintar les línies del
pàrquing de festivals com el de
Peralada val més que organitzar
el festival de Mataró”, conclou.

S empre ha estat present.
Amb més o menys fortu-
na, l’art figuratiu ha acom-

panyat tot el desenvolupament
de la història de l’art i aquests
dies està vivint un moment àlgid
gràcies a la gran mostra d’Anto-
nio López a Madrid i a l’obertura
a Barcelona d’un museu, dedicat
exclusivament a aquest gènere,
del qual el pintor és en certa ma-
nera el padrí. El Museu Europeu
d’Art Modern (MEAM), que
demà fa un mes de vida, és la
resposta de l’arquitecte i col·lec-
cionista José Manuel Infiesta “a
la dictadura de l’abstracció i al

menyspreu per l’art figuratiu”. El
nou museu ocupa el Palau Go-
mis, un fabulós palau del segle
XVIII, a pocs metres del Museu
Picasso, amb el qual comparteix
l’elegant rehabilitació, firmada
per l’arquitecte Jordi Garcés. A
les dues plantes s’hi exposa una
selecció de pintura figurativa
contemporània de la Fundació
de les Arts i els Artistes, creada
per Infiesta el 2005, i que té unes
400 obres.

“Gairebé totes les peces vénen
del concurs Figurativa, que vam
crear el 2006 i en què Antonio
López va formar part del jurat.
És la nostra aposta a favor de la

figuració i dels joves que conti-
nuen treballant amb un gènere,
sovint oblidat pel món de l’art ac-
tual”, explica Infiesta. Figurativa,
que acaba de celebrar la sisena
edició a Madrid, està dotada amb
36.000 euros en la modalitat de
pintura (repartits entre els dos
guanyadors Jordi Díaz i José Car-
los Naranjo) i 44.000 euros en
escultura (deserta enguany), a
més d’un fons per a adquisició de
120.000 euros. Les 55 obres fina-
listes, triades entre més de 900
propostes de 35 països, s’exposa-
ran a la Casa de la Moneda de
Madrid fins a final d’octubre i
després a la Fundació Daurel de

Barcelona. Diverses d’aquestes
obres, i les dues pintures guanya-
dores, confluiran en la col·lecció
del centre que “amb aquestes ad-
quisicions respon a l’exclusió
sistemàtica del realisme dels mu-
seus d’art contemporani”. Una
contradicció segons Infiesta, si
es té en compte tots els joves que
es dediquen al realisme en les
seves diverses declinacions, tal
com es pot apreciar a les sales
del MEAM.

El col·leccionista també té
unes 500 peces d’escultura figu-
rativa europea del segle XX en
marbre, bronze i terracota, i una
selecció d’escultura catalana,

des de Llimona fins avui dia, que
s’aniran exposant en mostres de
llarga duració. “El primer mes, la
mitjana de visitants ha estat
d’uns 200 visitants diaris. Ens
esperàvem una afluència
majoritària d’estrangers i ens ha
sorprès gratament la presència
destacable de barcelonins. Per
això hem decidit ampliar l’oferta
de propostes culturals i per a la
tardor estem preparant material
didàctic i activitats per a les esco-
les”, indica Elisa Soler, directora
del museu, que acaba d’inaugu-
rar un cicle de concerts acústics
de blues, que mantindran les por-
tes del museu obertes fins a mit-
janit, els divendres.

ELECTRÒNICA Advanced
per J. FOGUET

MUSEU EUROPEU D’ART
MODERN
Barra de Ferro, 5, Barcelona

Marc Martínez dirigeix
l’obra de Shakespeare
i fa de Julieta
la protagonista absoluta

JULIETA & ROMEO
de William Shakespeare
Teatre Coliseum. Fins al 31 de juliol

Martínez ‘versus’
Shakespeare

Tot un palau per al figuratiu

TEATRE
Julieta & Romeo, de William
Shakespeare / Marc Martínez.
(Coliseum, del 7 al 31 de juliol. 22
euros).

Sobre el concepte de rostre,
en el fill de Déu, de Romeo
Castellucci (Lliure. Del 7 al 9 de
juliol. 30 euros).

Un tranvía llamado deseo,

de Tennessee Williams / Mario
Gas (Tívoli. Del 8 al 31 de juliol.
28 euros).

Call me “Maria”, d’Adrián
Schvarzstein / Sergi Estebanell
(Mercat. Del 9 al 16 de juliol. 12
euros).

La Nostra Classe, de Tadeusz
Slobodzianek / Carme Portacelli
(Lliure. 12 al 24 de juliol. 24 euros).

DANSA
Macadam Macadam, de Blan-
ca Li (Grec, 7 de juliol. 18
euros).

Odoro Gokoro, d’Andrés Cor-
chero / Raravis (Mercat. Del 8 al
13 de juliol. 18 euros).

It Dansa, de Jove Companyia de
l’Institut del Teatre (Grec, 9 de
juliol. 16 euros).

Carlota Olcina (Julieta) i Marcel Borràs (Romeo) al cartell promocional
de l’obra de William Shakespeare.

ROBERTA BOSCO

Grec (del 7 al 13 de juliol)

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
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E l directe està en crisi? La
primera constatació desmun-

ta dues idees molt esteses: que el
directe salvarà la música i que els
concerts van a més. Aquesta
equació va aparèixer amb força
el 2008, tal com recollia la ponèn-
cia Les xifres dels circuits musi-
cals a Catalunya que Jordi Ber-
trán, gerent de la Fira
Mediterrània de Manresa, feia al
Mercat de Música de Vic de l’any
passat. Hi indicava que “el 2008
la frase ‘Més música que mai’ va
ser un dels lemes escollits per re-
sumir la collita de l’any, tot do-
nant ales per continuar inflant la
bombolla musical”. L’any
següent, el lema era “La música
en viu, motor del sector musical”,
tot i que, com apunta Bertrán a la
ponència, “el 2009, la indústria
de la música en viu havia perdut
un 15% de facturació, i l’assistèn-
cia mitjana d’espectadors als con-
certs havia baixat un 10%”. L’any
2010, la davallada del directe es
va mantenir i, malgrat que la mi-
nistra de Cultura Ángeles Gonzá-
lez-Sinde titula La hora de la músi-
ca en vivo el seu editorial a l’Anua-
rio de la Música En Vivo 2011 edi-
tat per l’Associació de Promotors
Musicals, tot fa entendre que la
davallada encara no ha tocat
fons.

Aquesta és la impressió de
Joan Rosselló, soci de la promoto-
ra de concerts The Project i presi-

dent de l’Associació Professional
de Representants, Promotors i
Mànagers de Catalunya, quan
afirma que “segons totes les da-
des que estem recollint, la dava-
llada del 2010 serà d’entre un
10% i un 15%, que se sumarà a les
xifres negatives que arrosse-
guem des de fa uns anys. Tot això
tenint en compte que l’oferta de
concerts ha crescut un 5%”. Pel
que fa a 2011, la situació del se-
mestre que ja ha passat no és gai-
re millor, ja que la contractació
continua a la baixa i la dificultat
que tenen els músics per aconse-
guir actuacions va creixent. De
moment no hi ha dades relatives
a aquest semestre, però totes les
fonts consultades mostren pessi-
misme. Fins i tot la SGAE ha vist
baixar al 2010 els drets generats
pel directe, gairebé un 29% res-
pecte del 2009, segons admet Ra-
mon Muntaner, delegat a Cata-
lunya de l’entitat recaptadora.

P er què cau el directe?
Les raons que expliquen una

davallada d’aquesta magnitud
atenen a diverses causes que en
bona mesura actuen de manera
conjunta. D’una banda, tant Cata-
lunya com Espanya viuen una
situació hereva de la política de
festes majors organitzada pels
ajuntaments democràtics. Se-
gons la ponència de Beltrán,
l’arribada de la democràcia als
ajuntaments el 1979 va generar
una “demanda creixent de ser-
veis públics, va comportar que

els ajuntaments haguessin d’in-
crementar d’una manera ràpida i
poc ordenada les noves prestacio-
ns i el procés de democratització
cultural va comportar la tendèn-
cia a la gratuïtat permanent, fac-
tor que ha generat hàbits perver-
sos”. Dit en altres paraules, els
ajuntaments han estat un dels
principals promotors de la músi-
ca en directe tant a Espanya com
a Catalunya. I generalment l’han
ofert de franc.

La crisi econòmica ha fet min-
var els pressupostos de Cultura
dels ajuntaments: el de Barcelo-
na ha disposat d’un 20% menys
per a les festes patronals de la
ciutat enguany, de manera que
un circuit que havia estat clau gai-
rebé ha estat particularment to-
cat per la crisi. És difícil precisar-
ne dades, però, segons fonts con-
sultades, la iniciativa pública, ja
sigui en forma de festes o de pro-
gramacions estables en equipa-
ments municipals, pot superar el
60% de la programació musical a
Catalunya.

La crisi també pot ser la res-
ponsable de la baixada dels espec-
tadors, ja que la disminució de la
renda afecta l’oci de manera im-
mediata. I no només això, sinó
que les barres de consumició, un
altre mecanisme per pujar la
facturació, ja no funcionen amb
l’alegria d’anys anteriors. La resis-
tència dels patrocinadors privats
a aportar diners a un altre sector

que no sigui el dels festivals o
grans artistes en gira s’afegeix a
aquest panorama, que de tota ma-
nera no només pateix la davalla-
da per raons econòmiques.

Així ho defensa Jaume Antich,
responsable d’Atrium, l’equipa-
ment cultural i esportiu de Vila-
decans. Segons Antich, aquesta
davallada es deu a motius també
endògens de la música com “la
pròpia devaluació de la música
com a producte per l’ús intensiu
del mp3, que ha fet perdre el va-
lor del producte fent desapa-
rèixer l’objecte. Les noves genera-
cions no van tant als concerts
com abans, la música ja no els
identifica com fa 20 anys. En
conseqüència, la mitjana d’edat
dels concerts està pujant”.

Finalment, la desaparició de
la indústria discogràfica ha limi-
tat els pressupostos dels grups a
l’hora de fer gires de presentació,
que abans tenien el suport de la
companyia corresponent. En bo-
na mesura, la desaparició del mo-
tor econòmic del negoci musical,
la venda de discos, ha canviat
l’arrel del negoci i encara no s’hi
ha pogut trobar una alternativa.

Q uè passa quan cau el di-
recte? A causa de la min-

vant quantitat de diners que mou
el directe, els grups i solistes que
volen fer música han d’inventar
nous formats, noves estratègies i
altres formes d’apropar-se al seu
públic. El segell Bankrobber, que
agrupa, entre d’altres, artistes
com Mazoni, El Petit de Cal Eril o

Guillamino, ha apostat pel canvi
de formats. Primer van inventar-
se Les Sobretaules, una sèrie de
concerts on dos artistes xerraven
en escena i interpretaven les se-
ves cançons. Després, va venir la
gira del març de 2010 de Mazoni:
“Va ser una gira de 31 dies tocant
cada dia. Mazoni viatjava sol
amb la seva guitarra, sense tèc-
nic de so, ni mànager de carrete-
ra. Era un format senzill,
econòmic i donava un plus de
proximitat”, recorden Marçal

Lladó i Xavier Riembau, respon-
sables del segell —el van mun-
tar fa 10 anys i en viuen des de
fa 3 anys—. Aquesta mena de con-
certs, on l’artista defensa les se-
ves cançons només amb guitarra,
és cada vegada més habitual, i,
actualment, en moltes gires ja
s’indica si l’artista viatja amb ban-
da o fa un concert acústic, con-
cepte que normalment significa
que l’artista està sol en escena o
com a molt acompanyat d’un
únic músic.

Pau Vallvé ha vist que la seva
situació personal variava amb el
pas del temps. Aquest músic in-
quiet, compositor, intèrpret, pro-
ductor i responsable del seu pro-
pi segell, Amniòtic, afirma que
“el 2006 vaig fer una gira amb 12
persones a l’escenari, tècnic de
llums, de projeccions, de so,
mànager i vam aconseguir no
perdre-hi diners. Ara som tres en
escena i en perdem. I sóc molt
més popular que abans. No em
queixo, m’agrada la música, és la

L ’autogestió sembla una
fórmula que ofereix sor-
tides a les bandes mitja-

nes. És el cas dels Standstill,
grup que porta més de 14 anys
al negoci i que, vistes les seves
característiques —produccions
elaborades, vinculació amb les
arts escèniques, diversos espec-
tacles disponibles per un ma-
teix període—, s’han creat un
espai propi i ells mateixos el
gestionen. Segons Enric Monte-
fusco, líder del grup, “ara fas

un disc i el públic te’l paga com-
prant una entrada per a un con-
cert. Això posa més que mai el
grup al centre de l’escena, en-
tre el disc i el concert, i fa més
viable l’autogestió”. Però impli-
ca molta més feina, ja que “ho
has de fer tot: la promoció, el
concepte, la contractació, els
cartells, la imatge, la relació
amb els seguidors... El músic ja
no pot esperar que vingui la
inspiració, ha de fer més co-
ses”. Això, diu, té molts avantat-

ges ja que “és molt important
que un artista no funcioni per
inèrcia, sinó que sàpiga què re-
presenta, com i per què arriba
al públic. O sigui,conèixer i tre-
ballar la teva identitat”. A les
gires més complexes, Standsti-
ll pot donar feina a 15 perso-
nes. I de fons palpita la idea de
canvi del model d’artista, vi-
gent com a mínim des de l’èpo-
ca daurada de la música
clàssica, quan es van crear els
representants.

Standstill o l’autogestió

“La davallada de la música en directe a
Catalunya el 2010 va ser d’entre un 10% i un
15%. I l’oferta de concerts ha crescut un 5%”,
admet Joan Rosselló, president dels promotors
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