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MUSICAL 3 ESTRENA

‘High School’ aterra amb força
b

MARTA CERVERA
BARCELONA

El Tívoli acull a partir
d’avui les funcions amb
quasi tot l’aforament venut

El fenomen que ha captivat milions
de xavals a tot el món, High School
Musical, recala a partir d’aquesta nit
al Teatre Tívoli amb gairebé tot l’afo-
rament venut. La versió en castellà,
basada en la primera pel.lícula de la
sèrie –n’hi ha dues més–, estarà úni-
cament cinc dies en cartell.

L’activitat de la companyia serà
intensa. Avui i demà hi haurà una
sola representació (19.30 hores); di-
vendres, dues (18 i 21.30 hores); dis-
sabte, un maratonià triple (12, 16 i

20 hores), i diumenge, dues sessions
més (12 i 17 hores). Stage, la produc-
tora del muntatge, planeja fer tem-
porada a la ciutat pròximament
amb aquest musical interpretat per
un jove equip de 32 actors i nou
músics.

Els seus protagonistes, Daniel Di-
ges (Troy Bolton), Macarena García
de la Camacha (Gabriela Montez) i
Ana San Martín Vázquez (Sharpay
Evans) van ser escollits, com la resta
de l’elenc, en un multitudinari càs-
ting que va durar cinc mesos.

FIDEL A L’ORIGINAL DELS EUA / Crea-
tius nord-americans van vigilar de
prop tant el càsting com la realitza-
ció de l’espectacle, amb coreografies
a càrrec de Maite Marcos, perquè no

s’apartés de l’original, dirigit per
Kenny Ortega. Les lletres de les
cançons han estat traduïdes al cas-
tellà i, a més dels 16 temes de la
pel.lícula, s’hi han afegit dos més.
Totes les cançons formen part d’un
disc que molts dels espectadors se
saben de memòria i coregen durant
el xou.

Abans de desembarcar a Barcelo-
na, el musical ha arrasat a Madrid,
on ha estat tres mesos en cartell i ha
fascinat el públic familiar, que revi-
via en directe les peripècies d’uns
nois d’institut dividits entre els seus
sentiments amorosos, la seva passió
per la música i l’esport i les seves
obligacions estudiantils.

Aquest serà el segon espectacle a
remolc del popular film de Disney
que arriba a Barcelona després
d’una versió sobre gel que va recalar
al Sant Jordi el mes de novembre
passat. H

LA CAIGUDA DEL SECTOR DURANT EL 2008

Mercat físic Mercat digital

2007 2008

257.012 225.187

VARIACIÓ

-9,4%
VARIACIÓ 2007-2008
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Altres

-67,4%
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-32,4%

TOTAL D’UNITATS VENUDES

2007 2008

27.033 29.234

VARIACIÓ

+8,1%

TOTAL D’UNITATS VENUDES

VARIACIÓ 2007-2008

Descàrregues
a internet

+119,8%

-16,6%Descàrregues
en mòbils

VARIACIÓ 2007-2008
MERCAT FÍSIC I DIGITAL -10,4%
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DISC CANÇÓ ‘ON LINE’
ELS MÉS VENUTS

1

2

3

El Canto del Loco
‘Personas’

Miguel Bosé
‘Papito’

Amy Winehouse
‘Back to black’

Nena Daconte
‘Tenía tanto que darte’

Amaia Montero
‘Quiero ser’

‘Fama,
¡a bailar!’

‘Los n 1 de 40
Principales 2007’

‘Ñ, los éxitos
del año 2007’

Carlos Baute/
Marta Sánchez
‘Colgando en tus manos’

La venda de discos a Espanya
cau més del 64% en vuit anys

MÚSICA 3 BALANÇ

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El mercat digital
creix menys de la
meitat respecte al
còmput internacional

P
lou sobre mullat en la
indústria discogràfica: els
espanyols es van gastar en
discos durant el 2008 un

12,5% menys que en l’exercici ante-
rior. El descens de les vendes que
s’ha anat acumulant des del 2000 ja
supera el 64%. O dit d’una altra ma-
nera: de cada tres discos que es des-
patxaven, ara només se’n ven un. La
situació a Espanya, per més inri, en-
cara és més alarmant que la de la
resta de països, segons va fer públic
ahir l’associació de productors Pro-
musicae en l’informe anual del
2008.

Des del 2001 i de forma consecuti-
va, el disc va perdent quota de mer-
cat, mentre que el salvavides de les
descàrregues digitals segueix sense

arrelar: les vendes on line represen-
ten el 20% del total en el mercat in-
ternacional, mentre que en l’espa-
nyol només arriben a l’11,5%.

El 2000 les vendes de discos van
superar a Espanya els 600 milions
d’euros. Els espanyols es van gastar
durant el 2008 un total de 225,2 mi-
lions d’euros en música gravada en
suports físics (el 2007, 257,01 mi-
lions). És a dir, el descens en la factu-
ració ha estat de gairebé 32 milions
d’euros.

MILLORA INSUFICIENT / Si bé és cert
que les vendes en formats digitals
han pujat de 27 a 29,2 milions
d’euros (un 8% més), es tracta d’una
tímida millora que no pal.lia la cai-
guda en les vendes de suports físics.
El ritme de creixement del mercat
digital a Espanya és molt inferior
(menys de la meitat) al que es regis-
tra en el còmput internacional.

Precisament, la Federació Interna-
cional de Productors Fonogràfics
(IFPI, en les sigles angleses) va fer
públiques divendres a Londres les xi-
fres globals corresponents al mercat

on l in e e l 2008 . Les vendes de
cançons soltes a través de platafor-
mes com iTunes i Nokia Music Store
es van incrementar en un 24% res-
pecte al 2007 i les descàrregues de
discos complets van créixer en més
del 36%.

I mentre que les companyies dis-
cogràfiques europees i americanes
ingressen un de cada cinc euros a
través de les descàrregues per inter-
net, les seves homòlogues espanyo-
les només en capten un de cada
deu. «Les conseqüències són devasta-
dores», va resumir ahir el president
de Promusicae, Antonio Guisasola.
«La cultura del gratis total i els es-
crúpols zero segueixen vigents en
l’internet espanyola, i els poders
públics encara no han pres cap me-
sura per protegir el sector. Cap altre
s’ha vist tan castigat com el nostre a
l’Espanya del segle XXI –va afegir
Guisasola–. Per desgràcia, la parau-
la crisi ha perdut perspectiva per a
nosaltres, ja que hi estem immersos
no des de mitjans del 2008, com la
resta, sinó des del començament
d’aquesta dècada». H

ESPANYA, LÍDER
EN PIRATERIA

< L’informe de la IFPI dedica un
capítol a Espanya com a líder
europeu d’una classificació de
països amb un índex més alt de
pirateria. I aporta una dada per
a la reflexió: dels 50 artistes
que van vendre més discos a
Espanya el 2008, només un
(Pitingo, en el lloc 20) debuta
a la llista (fa cinc anys els
debutants eren 10).

< La llista de CD més venuts
l’encapçala El Canto del Loco,
amb més de 187.000 exemplars,
seguit de Miguel Bosé, amb
153.000 unitats, i d’Amy
Winehouse, amb 147.000. Només
quatre treballs més superen la
barrera dels 100.000: Serrat i
Sabina (Dos pájaros de un tiro),
Manolo García, Estopa i Amaral.

EL RÀNQUING

33 Dos actors del musical.

Glasgow
perseguirà a
qui es lucri
amb còpies del
‘Crist’ de Dalí

ART 3 POLÈMICA

BEGOÑA ARCE
LONDRES

Les autoritats de Glasgow han
contractat una firma d’advocats
per defensar els seus drets de co-
pyright d’una obra de Salvador
Dalí, propietat de l’alcaldia. El
Crist de sant Joan de la Creu és la
peça més valuosa del museu mu-
nicipal de Kelvingrove. L’ajunta-
ment li va comprar a Dalí la pin-
tura el 1952 per 8.200 lliures de
llavors (el seu preu estimat ac-
tualment és de 60 milions), una
adquisició amb drets de repro-
ducció.

La crucifixió és ara objecte
d’una investigació per determi-
nar quines empreses al Regne
Unit, Itàlia i Espanya, a més
d’una banda de rock a França,
han utilitzat o reproduït sense
permís la imatge religiosa. Els ad-

vocats han establert fins al mo-
ment una llista que inclou 50
companyies i artistes que han fet
còpies de l’original sense pagar
pels drets de reproducció. La mei-
tat dels implicats han rebut una
notificació advertint-los que
seran perseguits legalment si con-
tinuen utilitzant la imatge dali-
niana.

Una de les reproduccions, per
exemple, figura a la coberta del
disc Abject Offering, gravat el 1992
per la banda de rock alsaciana
Mercyless, ja dissolta.

QUADRO AMB HISTÒRIA / La venda
de postals, pòsters i altres objec-
tes decorats amb la crucifixió són
una bona font d’ingressos per a
l’alcaldia de Glasgow. Però l’ad-
quisició del quadro en el seu dia,
només set anys després de la se-
gona guerra mundial, quan la po-
blació patia penosos raciona-
ments, va ser polèmica. Tant el
preu com la identitat de l’artista i
l’estil de l’obra van ser motiu
d’un agitat debat. El quadro va
patir fins i tot l’atac d’un visitant
amb problemes mentals l’any
1961. H

33 Imatge del quadro.


