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Els músics exigeixen més
espais de música en viu

Tot i que va costar que la gent
s’acostés fins a la plaça de Ca-
talunya, i que moltes persones,
sobretot turistes, es quedaven
bastant atònits amb uns ma-
nifestants vestits de negre en
plena onada de calor, els mú-
sics van aconseguir que el seu
missatge de reivindicació arri-
bés a qui havia d’arribar: a la
gent. La intenció de la Unió de
Músics era cridar l’atenció
sobre la seva situació, i ho van
aconseguir amb escreix.

L’acte va començar amb un
retard de més de mitja hora.
Antoni Mas, president de la
Unió de Músics de Catalunya,
anava al capdavant d’unes 300
persones que, seguint el ritme
de la Marxa fúnebre de Chopin i
de When the saints go marchin’in,
es van desplaçar des de la plaça
de Catalunya fins a la plaça de
Sant Jaume passant per Via La-
ietana. Mas destacava que “la
gota que ha fet vessar el got ha
estat l’actuació de Carlinhos
Brown. No perquè tinguem res
en contra seu, sinó perquè per
a ell es van tallar carrers, es van
mobilitzar els Mossos d’Esqua-
dra i s’hi van destinar uns re-
cursos molt elevats, i en canvi

a nosaltres no ens deixen tocar,
ens requisen els instruments
i tenim tan pocs recursos que
gairebé no podem ni convocar
una manifestació com Déu
mana”.

Mas i els altres membres de
la Unió de Músics anaven se-
guits d’una desena de músics
que, a cop de saxo, tambors i al-
tres instruments, animaven la
gent i feien que més d’un es
posés a ballar al mig del carrer.
Un altre dels membres desta-
cats de la manifestació va ser
l’extravertit president de la

manifestants van anar cap al
costat del Palau de la Genera-
litat, on uns Mossos d’Esqua-
dra com armaris havien subs-
tituït els esperats Pasqual
Maragall i Caterina Mieras, a
qui es volia entregar en mà
una còpia de les 6 reclamaci-
ons principals. A més, van in-
formar els manifestants que
no podien entregar el manifest
“perquè es fa horari d’estiu”.
La mateixa resposta van rebre
quan van intentar donar el do-
cument a l’Ajuntament. Fonts
de la Unió de Músics van ex-

La ‘Marxa fúnebre’ de Chopin va servir per acompanyar les reclamacions dels músics pels carrers de Barcelona
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plicar que el lliurament ofici-
al dels sis punts de reclamaci-
ons es farà demà “en horari
d’oficina”.

La festa popular
A més de la manifestació rei-
vindicativa, el Dia de la Músi-
ca es va celebrar també de ma-
nera lúdica i festiva, i un any
més carrers, places, centres cí-
vics i museus de tota la ciutat
es van omplir de música. Men-
tre la rambla del Raval acollia
un festival de mestissatge en
què la salsa, el flamenc, la per-
cussió africana i la música del
Punjab es barrejaven amb el
rap i el hip-hop, l’avinguda de la
Catedral era l’escenari d’una
curiosa proposta, un Quixot a
ritme de hip-hop amb rapers,
break dance i grafits.

També fidel a la tradició, la
Rambla es va convertir en una
gran botiga de música, amb pa-
rades de discogràfiques, re-
vistes, discos i escoles de músi-
ca. Hi havia de tot, des de
clàssics en vinil d’àlbums de
Bob Dylan fins a èxits d’Abba o
Bruce Springsteen. Això sí,
poca gent sabia què hi feien
aquelles parades de música al
bell mig de la Rambla.

Fundació Taller de Músics,
Lluís Cabrera. Quan ja enfilava
Via Laietana, Cabrera no va
dubtar ni un instant, va agafar
el megàfon i va començar a
posar veu a la manifestació:
“Avui no és la nostra festa” i
“Els músics no fan soroll, fan
música” van ser lemes que van
ser molt aplaudits. Cabrera
també es va recordar del nou
Estatut i va demanar “que es
converteixi en el vehicle defi-
nitiu dels drets dels músics”.

L’acte va acabar a la plaça de
Sant Jaume. En primer lloc, els

Les autoritats
no van rebre
els músics
perquè fan

“horari d’estiu”

Més de tres-centes persones es manifesten pel centre de Barcelona per aconseguir millores legals i professionals
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Amb menys
afluència de
l’esperada,
els músics

es van manifestar
ahir pels carrers de
Barcelona per exigir
als polítics millores
legals i laborals i
més espais on fer
música en viu.

Homenatge
a Jaume
Aragall
➤ Jaume Aragall va rebre ahir
un homenatge ciutadà en pre-
sència de Pasqual Maragall i
Joan Clos. A més de descobrir-se
una placa commemorativa al
número 30 del passeig del Born,
on va néixer el tenor, Aragall va
ser nomenat padrí de l’any de
Ribermúsica, entitat organitza-
dora de l’acte, que vol fer un ho-
menatge anual a músics relaci-
onats amb el barri. En acabat hi
va haver actuacions d’alumnes
de tallers de música, la coral de
gent gran del Pati Llimona, la
soprano Silvia Roqueta, la gui-
tarrista María José Santos i la
Banda Municipal de Barcelona.
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