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2.7 EL MERCAT DISCOGRÀFIC

2.7.1 Producció discogràfica a Espanya: anàlisi de les darreres xifres

Les dades del mercat espanyol el 2005 es poden sintetitzar de la següent
forma:

 

S'han venut 42,4 milions de CD, a la qual cosa cal sumar 3,9 milions
d'altres suports. Això suposa un descens del 5,8% amb relació al 2004.
Pràcticament tots els suports físics venuts són CD. Destacar que les
vendes de DVD musicals s'han estancat en 3,3 milions d'unitats
venudes, xifra lleument menor a la registrada el 2004.

 

La facturació ha arribat als 437,7 milions d'euros, és a dir, un 5,2%
menys que el 2004.

 

Les descàrregues de tons de mòbil a través d'operadors de telefonia i les
de cançons i streaming en pàgines webs legals i web ràdio han generat
als operadors 43 milions d'euros d'ingressos.

 

La incidència de la pirateria física ha descendit tant en percentatge sobre
el número de CD venuts -ha passat de representar un 19,3% el 2004 a
un 14,5% el 2005 -com en el nombre de CD fraudulents venuts - d'11,7
milions d'unitats el 2004 a 7,9 milions el 2005-. Al contrari, el nombre de
cançons descarregades d'Internet de forma no legal ha incrementat, la
xifra estimada és de 509 milions d'arxius no legals descarregats. És
evident que la pirateria s'ha desplaçat de les mantes a Internet.

Per tant, Espanya ha seguit la tònica de bona part dels mercats europeus: la
ralentització del ritme de descens dels suports físics, la qual cosa ha comportat
una reconversió del sector. El nombre de discogràfiques amb capacitat per
llançar un número considerable de títols va disminuint degut tant a les fusions
com a la desaparició d'algunes d'elles.
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No obstant, a diferència d'altres països, a Espanya el mercat digital legal no ha
aconseguit (encara) una dimensió significativa. S'ha avançat amb retard en
relació amb altres mercats equiparables. Les dades disponibles són escassos i
indiquen que encara queda un llarg camí fins que els consumidors s'incorporin
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als nous magatzems de música digital legal. Els consumidors, especialment els
més joves, s'han acostumat a descarregar música per Internet a través de
xarxes P2P gratuïtes o pàgines webs i aquest hàbit és difícil de modificar si la
indústria no incorpora elements de valor afegit convincents. Les descàrregues
legals representen una fracció molt reduïda dels ingressos generats per la
música a Espanya. En canvi, la descàrrega de cançons a través de les xarxes
P2P no legals és molt gran, representat aproximadament el 2% de les
descàrregues il·legals estimades a escala mundial.

La distribució del mercat segons discogràfiques s'ha mantingut en els patrons
habituals, és a dir, han predominat les grans discogràfiques al mercat d'àudio i
Val Music al mercat de vídeo (taula 9). Les discogràfiques independents han
representat aproximadament el 7% del mercat espanyol.
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S'ha mantingut el domini de la música espanyola en les vendes, tendència
iniciada el 2000, amb 34 títols espanyols (gràfic 9). Si a més considerem els
èxits en espanyol d'artistes estrangers, sobre els 50 àlbums venuts, 39 són en
espanyol. Atenent a la classificació d'IFPI, el 46% dels ingressos per venda de
discos corresponen a repertori nacional, xifra màxima entre els últims anys. A
aquesta xifra caldria afegir un percentatge molt elevat dels discos multiartistes
(recopilacions) i part de les vendes de clàssica que no es desagreguen per
origen.
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La liquidació total d'unitats per a cobrament de drets d'autor a SGAE durant
2005 va ser de 58,2 milions d'unitats (taula 11), la qual cosa suposa un
considerable descens en relació amb 2004. En aquesta liquidació s'inclouen, a
més dels CD venuts en els canals convencionals, els que s'han distribuït a
través de promocions i els que s'adjunten a publicacions periòdiques i
promocions publicitàries, el pes del qual en la liquidació de drets d'autor ha
disminuït significativament respecte als últims anys. Convé subratllar que
aquesta liquidació de drets té un cert desajustament amb relació a l'evolució de
les vendes al consumidor, ja que els drets es comptabilitzen quan es liquiden a
SGAE, que no és necessàriament en el moment en què es venen les obres als
consumidors.
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2.7.2 Producció discogràfica a Catalunya

2.7.2.1 Introducció

L estudi de la indústria discogràfica comporta, en el context de Catalunya, una
doble vessant. D una banda, la perspectiva industrial definida pel marc
territorial, el sector discogràfic a Catalunya. De l altra, la definició lingüística, la
música cantada en català. La primera està justificada en l estudi de les
indústries culturals catalanes, i la segona, tant pel coneixement de la situació
de la llengua com per la regulació de política lingüística que obliga a les quotes.
Aquest és el doble punt de vista que s adoptarà en les següents pàgines. Com
es veurà, no es podrà oferir una visió totalitzadora en cap dels dos sentits. Més
aviat la intenció d aquest estudi és oferir detalladament algunes dades
concretes que s han pogut recollir, i no partir únicament de dades ja tractades i
generalitzades.

2.7.2.2 La indústria discogràfica a Catalunya

Per analitzar la indústria discogràfica a Catalunya cal, en primer lloc, prendre
consciència de la diversitat del sector i identificar-ne els actors. Posteriorment,
n establirem una descripció a partir de les dades de producció i, en menor
mesura, de les dades de mercat.

a. Diversitat del sector de producció discogràfica

El sector discogràfic és divers i heterogeni. Per tenir en compte les diferències
que amaga el conjunt, emprarem dues classificacions.

La primera és en funció de l origen de la producció. D aquesta manera, dividim
en dos grups les activitats de les empreses discogràfiques (tot i que algunes
poden desenvolupar-les simultàniament): les que realitzen producció pròpia i
les que treballen per a tercers, ja siguin empreses (campanyes de màrqueting,
etc.) o particulars (que no poden o no volen entrar en el circuit habitual i a qui
les discogràfiques proporcionen únicament la cobertura legal necessària per
editar i la distribució queda en mans del particular).

La segona classificació és a partir de l exclusivitat de l activitat discogràfica o de
si aquesta és secundària. Aquest argument és el que les discogràfiques fortes
acostumen a invocar per definir què és i què no és una discogràfica. Les altres
activitats a les quals es pot sumar un projecte discogràfic poden ser: un estudi
de gravació, un grup de música, una empresa de management, una promotora
de concerts o una productora multimèdia (no es té en compte la distribució, ja
que s inclou en les activitats possibles de les discogràfiques). Actualment,
l activitat majoritària és la vinculació a un estudi de gravació. En aquest cas
normalment ofereixen el servei a tercers, principalment particulars; aquesta
restricció evita que entrin en competència amb les altres discogràfiques, que
són les principals clientes de l estudi de gravació. Les discogràfiques més
importants (en producció, presència al mercat, etc.) se situen en el camp de
l exclusivitat de l activitat discogràfica. No obstant això, és possible que una de
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les conseqüències de la crisi del sector sigui l extensió a altres branques de la
música.

La diversitat es reflecteix en la inexistència de teixit associatiu. La manca d un
conjunt que s autodefineixi contrasta amb la proliferació d associacions en les
altres branques de la música a Catalunya (associacions de músics, de
compositors, d intèrprets, de managers, d escoles de música, etc.). En l àmbit
estatal hi ha l AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Espanyola,
www.afyve.com) que agrupa seixanta empreses de l Estat i és la principal font
d informació de llistes de vendes, etc. A Catalunya únicament va existir, amb
escassa repercussió, la DIBA (Discogràfiques Independents de Barcelona
Associades). Entre el 2002 i el 2003 han sorgit dues noves associacions que,
tot i que apunten en direccions molt diferents, poden arribar a ser importants.
La primera cronològicament ha estat la Plataforma d Autoeditors
(www.autoeditor.org). Aquesta dóna visibilitat a tot un sector de l activitat
discogràfica que pot tenir projecció en la conjuntura de crisi del sector
tradicional i en l abaratiment dels costs de producció. La plataforma sorgeix de
la iniciativa d un dels èxits de vendes del 2003 (el grup de Barcelona Ojos de
Brujo) i té un abast internacional (l artista nord-americà Ani di Franco també en
forma part). L altra associació és l APECAT (Associació de Productors  Editors
Fonogràfics i Discogràfics Catalans). Tot i que és més recent (s ha creat el
2003) té un origen molt més consolidat que la Plataforma d Autoeditors, ja que
representa la porció principal i tradicional del sector. Definida per l àmbit
territorial de Catalunya, l APECAT personifica un interlocutor vàlid i
representatiu de bona part de la indústria discogràfica catalana.

b. Identificació

L any 2002 hi havia 133 discogràfiques en funcionament a Catalunya.
Considerem una discogràfica catalana en funció de la seu fiscal o, en el seu
defecte, de la seu social principal (81 de les 133 estan identificades per la seu
fiscal a partir de la base de dades de l IAE de la Cambra de Comerç de
Barcelona). Aquesta xifra pot semblar molt elevada però cal veure n els grups
interns. Així mateix, la SGAE reconeix aproximadament unes mil discogràfiques
(sense especificar si estan actives o no) a tot l Estat espanyol però considera
que només n hi ha quaranta-cinc de significatives, en funció del volum de
negoci [SGAE, 2003: 275]. Les dues classificacions esmentades permeten
establir una primera descripció del conjunt. En funció de l origen de la
producció, les discogràfiques es divideixen de la següent manera: 91 realitzen
producció pròpia, 23 per a tercers, 7 totes dues coses i en 12 ocasions no s ha
identificat. En funció de l exclusivitat de la producció hi ha: 54 empreses
exclusivament discogràfiques, 66 de no exclusives i 13 sense identificar. La
intersecció entre producció pròpia i exclusivitat de l activitat discogràfica és la
que defineix les discogràfiques tradicionals, que són 48 a tot Catalunya.

Cap empresa multinacional té la seu estatal a Catalunya; es concentren totes a
Madrid però tenen una seu secundària a Barcelona. La concentració territorial
dins de Catalunya es decanta clarament cap a la província de Barcelona, on hi
ha 117 empreses (de les quals 75, establertes a Barcelona ciutat).

http://www.afyve.com
http://www.autoeditor.org
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c. Producció i mercat

La principal dada de què es disposa per classificar les discogràfiques de
Catalunya és la producció. La font majoritària han estat els dipòsits legals de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquestes dades no fan distinció entre
suports i, per tant, s inclou tant el format estàndard d àlbum com els singles.

La producció discogràfica total a Catalunya va ser l any 2002 de 2.312
fonogrames. Aquest nombre està repartit entre totes les discogràfiques, de
forma escalada, d 1 a 210 fonogrames. El 75% de la producció total es
reparteix entre vint empreses, de les quals només set passen de les cent
produccions. Les dues principals productores són Vale Music, SL i Divucsa
Music, SA i produeixen, respectivament, un 9,08% i un 8,61% de la producció
total.

El conjunt d empreses representades en la intersecció de producció pròpia i
exclusivitat de l activitat discogràfica (les discogràfiques tradicionals) van
produir 1.704 fonogrames (el 73,83% del total). Les principals discogràfiques
són Vale Music Spain, SL (210 produccions; 9,08% del total; 12,32% d aquest
conjunt), Divucsa Music, SA (199; 8,61%; 11,68%), Blanco y Negro Music (165;
7,14%; 9,68%) i Discmedi (157; 6,79%; 9,21%). Totes superen els 150
fonogrames produïts i juntes sumen quasi la meitat de la producció.

La producció per a tercers (sigui d empreses exclusivament discogràfiques o
no) va ser de 238 fonogrames. En aquest conjunt destaca Euro GyC-GyC
Records, que va produir 69 fonogrames, que suposen el 30% d aquesta
producció (un 2,98% de la producció total a Catalunya).

No hi ha dades referents al mercat de les discogràfiques catalanes. No obstant
això, amb les dades generals que publiquen l SGAE [2002 i 2003] i l AFYVE
[2003] es pot veure la importància d algunes d aquestes empreses en el mercat
estatal. Totes dues fonts coincideixen a donar a les cinc multinacionals (BMG,
Grupo Warner Music, Emi-Virgin, Sony i Universal) al voltant del 75% de la
quota del mercat estatal (tendència a la baixa respecte els anys noranta). El
25% restant correspon a les altres discogràfiques de l Estat espanyol. Si
s observen les dades de l AFYVE [2003] relatives al primer semestre del 2003,
es veu que aquesta resta es reparteix principalment entre sis discogràfiques de
Catalunya: Vale Music, SA, 14,58%; Blanco y Negro Music, 2,77%; Divucsa
Music, SL, 2,26; Discmedi, 0,97%; Harmonia Mundi Ibèrica, SA, 0,54%; i PDI,
0,12%. Per molt que calgui matisar aquestes dades en el context d Operación
Triunfo (que ha fet créixer la quota de mercat de Vale Music, SA) i potser en
l absència d alguna empresa (com Gran Via Musical amb seu fiscal a Madrid i
propietat del grup PRISA), es posa en relleu la importància de les empreses
discogràfiques de Catalunya en la indústria estatal.

Les Estadístiques culturals de Catalunya 2003, que publica el Departament de
Cultura [2003a] de la Generalitat de Catalunya, atorguen al sector discogràfic,
l any 2001, 326 treballadors (és la segona indústria cultural amb menys
ocupació de Catalunya). El valor de la producció del 2001 és de 116.297 milers
d euros, situat únicament per sobre de les galeries d art i les arts escèniques.
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Tot i que la tendència que reflecteixen les estadístiques anuals és la d un
creixement progressiu, la situació més actual de la indústria discogràfica apunta
cap a un descens. La SGAE afirma que el 2002 va disminuir un 15% el valor de
les vendes [SGAE, 2003:269]. Així mateix, la majoria de les discogràfiques
mostren el seu malestar per la crisi del sector i les conseqüències empresarials
(tancaments recents o algunes reduccions de plantilla).

El mercat discogràfic català factura cada vegada menys, per culpa, en part,
d'Internet. Però la xarxa és també una eina de promoció útil i el nombre de
concerts i el públic que hi assisteix continua creixent. A més, el 1996 s'editaven
103 discos l'any i el 2006 surten al mercat 435 CD.

La indústria discogràfica catalana no aconsegueix sortir de la crisi econòmica
en què està immersa des de fa anys. Ningú no posa en dubte que és la irrupció
de les noves tecnologies el que està fent trontollar el sector, una tecnologia que
alhora està transformant la relació dels músics amb qui té ganes d'escoltar-los.
I és que si bé és cert que cada any el nombre de CD venuts és menor, també
ho és que gràcies a la circulació "tant legal com il·legal" de la música per la
xarxa d'Internet els artistes poden fer arribar les seves propostes a racons fins
fa poc temps insospitats. Diverses veus dins del sector apunten que una de les
sortides de la crisi es troba, precisament, en aquestes noves tecnologies.

Les dades corroboren que la indústria discogràfica dels Països Catalans encara
no ha sortit de la tendència de pèrdues en la qual està atrapada des de fa
temps. L'Anuari 2006 de la Música i l'Espectacle als Països Catalans, editat pel
Grup Enderrock, mostra que, si el mercat discogràfic català facturava 92
milions d'euros el 2003, l'any 2004 en va facturar només 82 i el 2005 va caure
fins a 73. És a dir, que la pèrdua anual és de més d'un 11%.

De la davallada, en són les responsables principals la pirateria i les
descàrregues il·legals a través d'Internet, tot i que les operacions policials han
reduït força la venda als carrers; per contra, qui sembla imparable és la xarxa:
l'SGAE calcula en 330 milions les descàrregues de música il·legals a l'estat
l'any passat.

Aquesta tendència de davallada dels ingressos no és només catalana,
lògicament, sinó que la indústria discogràfica global també pateix la mateixa
situació. Tot i això, el mercat estatal espanyol ha començat a donar mostres de
recuperació, ja que ha aconseguit aturar el fort descens en les vendes: el 2005
la facturació només ha estat un 5,66% inferior respecte al 2004 (a diferència de
l'esmentat 11% dels Països Catalans). En bona mesura, han anat recorrent a
les noves tecnologies, ja que una bona part dels ingressos els ha obtingut de
les descàrregues de música a través de la telefonia mòbil.

A més de constatar el difícil moment que viu la indústria musical catalana,
aquestes xifres també mostren que Catalunya perd posicions respecte al
mercat estatal. Aquesta situació, de fet, també la trobem en altres àmbits
musicals: si fa tres anys hi havia tretze artistes dels Països Catalans entre els
50 discos més venuts a l'estat, al 2005 només en trobem dos (Estopa i
Chenoa). I com és massa habitual, ni un en català.
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Dins d'aquest repàs del sector, encara cal aportar una altra dada que justifica
prou la preocupació dels segells discogràfics, sobretot els que editen en llengua
catalana: només tres discos en català han aconseguit superar les 15.000
còpies venudes. Són el CD+DVD d'Obrint Pas, el que han fet conjuntament
Feliu Ventura i Lluís Llach, i el del grup de les noies de Macedònia. L'any
anterior n'hi va haver vuit que van superar la xifra de 15.000 exemplars, tres
dels quals en van vendre més de 30.000 (Els Pets, Lax'n'Busto i Roser).

2.7.2.3 La música cantada en català

En aquest segon bloc es delimitarà el camp d estudi des del punt de vista
lingüístic i no territorial. Aquest és un aspecte no només culturalment important
sinó també marcat per la llei de quotes en els mitjans audiovisuals.

Diuen que si vas en cotxe o en tren per Europa i vas sintonitzant les emissores
de ràdio que vas captant et pots fer una idea del país on ets, en funció de les
cançons que escoltes. Aquesta situació, però, no es dóna als Països Catalans.
Encara avui es fa pràcticament impossible escoltar a la ràdio ni el quinze per
cent de música en català, i això segons en quines emissores.

Un dels arguments més invocats per l incompliment de les quotes és la manca
de producció en català. Des d una perspectiva quantitativa es presentaran les
dades que el CAC ha recollit. Cal recordar també les demandes d alguns
sectors del món de la música (com l Associació de Músics de Jazz i Música
Moderna de Catalunya) perquè hi hagi també un proteccionisme de la música
feta a Catalunya, ja sigui cantada o instrumental.

a. Fonts

Les fonts primàries per obtenir les dades de la producció en català han estat
diverses. D una banda, l ACIC (Associació de Cantants i Intèrprets
Professionals en Llengua Catalana; www.terra.es/personal/acic.cat) elabora
llistes anuals des del 1994. En els darrers anys també n elabora el grup
Enderrock, que els publica als anuaris de la revista L espectacle. També s han
incorporat les dades de la catalogació del Dipòsit Legal a la Biblioteca de
Catalunya (tot i que hi ha una distància d uns tres anys en la catalogació).
Finalment, la discoteca de Catalunya Ràdio ha proporcionat la seva base de
dades.

Les llistes inclouen qualsevol fonograma que contingui, com a mínim, una peça
en català. Així mateix, hi consten des d alguna producció escolar (exemple de
la producció per a tercers de les discogràfiques) fins als èxits de vendes en
català de les discogràfiques consolidades. No obstant això, s han incorporat
prou variables com per contextualitzar adequadament aquests resultats. Els
darrers punts d aquest estudi reintrodueixen les dades des del punt de vista del
nombre de cançons i de videoclips (les unitats de mesura vàlides per als
mitjans de comunicació).

http://www.terra.es/personal/acic.cat
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b. Producció global i segons els formats

La producció total en llengua catalana en el període 1998- 2002 presenta els
següents resultats globals i per formats (vegeu taula 1 i taula 2).

La tendència general és el creixement, amb un increment en la producció
global en català del 43% des de l any 1998. Tot i que la dada és positiva, cal
tenir present que s està parlant únicament de producció i no de vendes ni de
resultats empresarials.

La distribució per formats permet apropar-se a les característiques d aquesta
producció. Es pot considerar la majoria de CD singles com a extraccions
promocionals d una obra, i per tant fora del mercat i amb cançons ja incloses en
un altre fonograma.

El 2006 es van arribar a produir 435 CD. La denominació altres agrupa tant
els CD dobles, triples, etc., com les combinacions amb DVD; també pot incloure
repeticions d altres obres agrupades en recopilatoris o similars (produccions de
festivals de música com el Tradicionàrius, etc.). El DVD ha aparegut en el 2002
amb certa força en la discografia en català amb vuit produccions (de figures
consagrades en el mercat en català com Sopa de Cabra o Raimon), i s ha
reproduït així una tendència global que veia en aquest format un fre momentani
a la pirateria [SGAE, 2003:270].

c. Producció segons els estils

L estil musical és una variable fonamental per contextualitzar la producció de
música cantada en català. Hi ha moltes ràdios que només emeten un únic estil
musical i, en conseqüència, la variació en l oferta d aquest estil afecta la
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capacitat d emetre música en català. El gràfic 1 mostra, en percentatges, la
producció per estils dels anys 1998 a 2002.

En dades absolutes, la producció en català del període 1998-2002 i durant l any
2002 es reparteix de la següent manera:
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La producció està dominada pel gènere pop-rock, que és el més visible als
mitjans de comunicació i a la indústria discogràfica mundial. També les llistes
de discos més venuts en català estan acaparats per aquest gènere
[L espectacle, 2002 i 2003]. La presència de la cançó d autor i de la música
d arrel apareixen en segon i tercer lloc, respectivament. Cal tenir present la
relació amb la llengua que mantenen tots dos gèneres. Aquests estils tenen un
abast menor en les llistes dels més venuts. Les havaneres, les nadales o la
música coral conformen la vessant més tradicional i folklòrica de la producció
en català. La coral i les nadales també representen la part menys vinculada al
sector comercial (s hi inclouen algunes produccions escolars o similars). Cal
destacar l escassa presència del català en la música electrònica (11 en quatre
anys). En canvi, aquest tipus de música és un bloc important en la discografia
en castellà (Blanco y Negro, Vale Music, Divucsa i Tempo Music conformen
bona part del seu catàleg amb aquest tipus de produccions). En qualsevol cas,
entre els pocs exemples en català hi ha alguns èxits de vendes. L any 2001 el
disc 3xl.dance va ser el disc més venut en català, amb 84.465 exemplars.
Altres èxits de vendes en català dels darrers dos anys no acostumaven a
arribar a les 50 mil còpies [L espectacle, 2002]. L èxit va ser possible en bona
mesura pel suport mediàtic que tenia aquest CD editat per Televisió de
Catalunya sota la marca de la programació infantil (3xl.net).

d. Producció i discogràfiques

En el període 1998-2002 han editat en català 277 discogràfiques, però només
vint ho han fet amb periodicitat anual. Tot i que la producció està força
repartida, cal destacar les principals discogràfiques, que suposen un 35% de la
producció del període 1998-2002 (i gairebé el 50% de la del 2002): Discmedi
amb 202 fonogrames editats (14,8% de la producció total en català), Picap amb
115 (8,4%), Blau amb 70 (5,1%), Música Global també amb 70 (5,1%) i TVC
Edicions i publicacions amb 46 (3,4%). Aquestes companyies publiquen una
bona quantitat i qualitat de material fonogràfic. La resta de discogràfiques no
superen les quaranta referències en tot el període (i en l any 2000 estan totes
per sota de deu).
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La dada de la producció es pot contrastar amb la referència de mercat que
aporta el rànquing de vendes publicat per l anuari de L espectacle [2002 i 2003]
(els 21 més venuts en el 2001 i els 15 en el 2002). En els rànquings dels anys
2001 i 2002 tenen molta presència Discmedi, Global, Picap i TVC Edicions i
publicacions, però no hi apareix Blau. Altres discogràfiques amb menor
producció en català però que apareixen al rànquing són Blanco y Negro,
Quisso Records, World muxxic, Propaganda pel fet! i les multinacionals BMG-
Ariola i EMI-Virgin. Entre aquestes només editen habitualment en català
Propaganda pel fet! i Quisso records (que és la companyia creada per Quimi
Portet per autoeditar els seus discos). Entre les multinacionals, cal destacar el
cas de EMI-Virgin, que té un interès especial per la producció en català, per la
qual cosa va crear el subsegell Drac.

Les discogràfiques acostumen a treballar amb diferents estils. Només Música
Global aposta per especialitzar-se en l estil pop-rock (com també fan, amb un
volum inferior, Propaganda pel fet!, Ariadna Records o les úniques produccions
en català de Blanco y Negro).

Els últims anys s'han llançat al mercat de 180 a 400 referències anuals de
música moderna en català -exceptuant sardanes i havaneres-, dues terceres
parts de les quals són de rock i les seves variants. Una xifra a la qual cal sumar
un centenar més de maquetes anuals editades per nous grups. Es tracta, per
tant, d una quantitat gens menyspreable de llançaments setmanals de discos
en català tenint en compte la població catalana.

Catalunya és el territori on més música en català s edita (quasi el 75% de la
producció en català l editen discogràfiques catalanes, vegeu el gràfic 2). En
segon lloc hi ha les Balears (7%), on té la seu la discogràfica Blau.

Es pot comparar la producció de música cantada en català i la producció global
a Catalunya l any 2002. De les 133 discogràfiques catalanes únicament 36
editaven en català (un 27%). La producció en català d aquestes suposa un
9,2% de la producció total de Catalunya. Percentatge que està lluny del d altres
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sectors, com per exemple el del llibre, on la producció en català suposa un 30%
de la total a Catalunya [Departament de Cultura, 2003b:102].

De les principals discogràfiques que editen en català, només Discmedi es
compta entre aquelles que tenen una quota de mercat estatal relativament
important. Tot i que també Picap està entre les deu principals discogràfiques de
Catalunya pel que fa a producció.

Les dades resulten encara més sorprenents si es calculen les vendes d'aquests
discos. Cada any, segons dades de la indústria, hi ha una vintena de discos
que superen les deu mil còpies venudes, per bé que més de la meitat no
superen ni els dos-cents discos venuts. La majoria de vegades es tracta
d'edicions curtes, que es venen als mateixos concerts o en locals concrets, que
ni s'arriben a distribuir a les botigues ni, molt menys, arriben a les ràdios ni a la
resta de mitjans de comunicació. Així, més del cinquanta per cent de l'edició
musical catalana està composta pràcticament per edicions de col·leccionista
des del mateix moment que surten de la fàbrica de discos. Les dades globals
de vendes, en canvi, semblen realment optimistes. Cada any es venen a
Catalunya més de mig milió de discos en català, la qual cosa genera una
facturació bruta d'aquest sector de prop d 11 milions d euros l'any, una xifra
que, sumada a la contractació de rock, cançó i folk en català, ens porta a parlar
d'una facturació total de prop de 12 milions d euros anuals per part de la
indústria musical, referent només als productes en llengua catalana.

Un cas paradigmàtic es produïa al mes d'abril del 2000: l'entrega a Sopa de
Cabra del primer disc de platí de rock en català per les cent mil còpies venudes
de l'àlbum en directe Ben endins, publicat l'any 91. Una xifra rècord tenint en
compte la població catalana, ja que si s extrapolés a la resta de l Estat aquest
disc hauria venut com a mínim sis-centes mil còpies. A més, en els següents
tres anys s han atorgat tres discos d or, dos per a Els Pets (Bondia i Sol) i un
altre per a Sopa de Cabra (pel seu disc Nou). Aquestes xifres situen aquests
dos grups al capdavant del rànquing de supervendes del rock català. Dues
bandes que, d altra banda, porten quinze anys a l'escena.

Estem parlant d un sector industrial en creixement, encara no consolidat, que
es reforça amb l edició de productes en castellà, i amb la llicència i distribució a
l Estat espanyol de catàlegs estrangers. És una indústria independent, petita i,
sovint, poc professionalitzada (fa deu anys com a molt que funciona), i que viu
absolutament a expenses de les lleis de mercat. La garantia d editar en català
l hi donen només mitja dotzena de noms del rock i la cançó, que cada cop
exigeixen produccions més competitives i que els asseguren un marge de
benefici massa petit. Tot i els dos mil cinc-cents milions de facturació bruta
anual, els beneficis per a la reinversió en la indústria musical i en el producte
nou són mínims i insuficients.

e. Difusió als mitjans de comunicació

I és que, tot i els pocs centenars de títols anuals, els mitjans de comunicació
marginen i consideren residuals els productes musicals catalans. A la pregunta
de si sona música en català a la ràdio hem de contestar que ben poca, i segons
els estils i les hores d audiència. Amb tot, la competència radiofònica en favor
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de la difusió de la música en català -això sí, justificat amb l excusa de la quota
del 25%- va propiciar el naixement d Ona Catalana, la ràdio musical de
Catalunya , que va apostar des de la seva aparició per la música adulta en
català. La bona predisposició d aquesta xarxa d emissores i el seus cada cop
més acceptables índexs de popularitat van obligar a reaccionar a la resta
d emissores catalanes. Les ràdios, que tenen un paper essencial en la difusió
de la música moderna, havien monopolitzat fins aleshores les promocions de
nous discos a Catalunya només a través de la Cadena 40 Principales i RAC
105. Amb l entrada d Ona Catalana es va revitalitzar la competència entre
emissores per tenir l exclusiva i la promoció dels millors artistes o, almenys,
oferir propostes alternatives. Així, 40 Principales va anunciar que apostaria per
nous artistes de rock català sempre que els pugués punxar en absoluta
exclusiva ; RAC 105 va llançar la col·lecció discogràfica Crac's 105 sobre èxits
del pop-rock català i feia promoció, fins i tot, de la música folk catalana; mentre
que emissores com Cadena 100 es plantejaven impulsar des dels seus
programes les noves bandes del rock radical català. Una nova situació que es
dibuixava absolutament renovadora a les ones hertzianes pel que fa a la
promoció i difusió del rock en català.

Tot i així, la llei del 25% no es compleix a la gran majoria d emissores
catalanes. Fins i tot, es detecta al costat d una majoria aclaparadora de música
anglosaxona, una equivalència de percentatges de cançó en castellà i altres
llengües (francès, portuguès, àrab, italià o alemany) gairebé per sobre de les
emissions de cançons en català. Imposar quotes és lamentable, però més
esquizofrènic és encara que les emissores nacionals no arribin a posar ni dues
de cada deu cançons en català. Si l any 1989 un estudi publicat al diari Avui
advertia que només sonava un deu per cent de música en català a la ràdio,
més d una dècada més tard aquest percentatge se situa com a molt al quinze
per cent. El més greu és que el 1989 es publicaven uns seixanta discos en
català a l any (unes cinc-centes cançons en català), i el 2000 s arriba als dos-
cents (dues mil cinc-centes cançons anuals en català, que a 4 minuts per cançó
són 170 hores de novetats musicals, només en català, cada any).

La presència de la llengua catalana i la seva difusió en diferents àmbits és
creixent, mentre que els continguts musicals i la representació cultural catalana
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als mitjans de comunicació ha anat a la baixa. En aquest sentit, Raimon es
preguntava, l any 1984, si els nous mitjans de comunicació són realment
catalans, i ja reclamava aleshores més circuits, més editores en català i més
promoció exterior. I quina és la raó d aquesta deficiència? No és per falta de
producció, ni perquè no hi hagi productes de qualitat, ni per falta de varietat
d estils. És bàsicament pel desconeixement dels programadors i per la falta de
promoció i difusió del rock en català, elements que comporten la falta de
prestigi de la producció nacional de música. El mateix Consell de l Audiovisual
Català, encarregat -entre d altres- de fer complir la quota del 25%, només ha
estat capaç de fer arribar a les prop de quatre-centes ràdios de Catalunya un
llistat telefònic amb els discos publicats en català els últims cinc anys. Ni el
Consell ni el mateix Departament de Música en Català han acceptat, ni que fos
gratuïtament, fer arribar a les emissores una revista d actualitat sobre música
en català, adduint problemes formals i de tipus juridicotècnic. Davant d això, la
majoria d emissores reben periòdicament catàlegs de venda de discos en
qualsevol altra llengua o revistes gratuïtes patrocinades i impulsades des de
discogràfiques multinacionals.

f. Cançons en català

Per obtenir el punt de vista dels mitjans de comunicació cal pensar en el
nombre de cançons i de videoclips, tenint present, amb tot, que també la
música en directe o els playbacks (cas exclusiu de la televisió) són presents en
els mitjans. A continuació es tractaran les cançons i en el següent punt
s exposaran les dades de videoclips.

Per obtenir aquestes dades s ha comptat amb la informació específica de 433
fonogrames editats entre els anys 2000 i 2002. Al mateix temps s han intentat
reduir les llistes anteriors excloent-ne els fonogrames que contenen cançons
repetides (ja siguin singles promocionals o recopilatoris). Això suposa una llista
global de 700 fonogrames en el període 2000-2002, del qual es disposa de
dades específiques sobre 433 (un 61%). A partir de la classificació per estils
s han calculat les mitjanes corresponents a cadascun d ells i s han extrapolat a
les xifres totals. Els resultats es poden observar a la taula 5, que inclou els
principals estils de la música editada en català (que sumen el 75% de la
producció). El resultat total (la suma de tots els estils en el global del període)
és de 7.430 cançons, que es reparteixen anualment en: 2.192 cançons l any
2000, 2.420 l any 2001 i 2.818 el 2002.
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g. Videoclips en català

El videoclip té una lògica diferent a les dades que s han exposat fins ara. En la
indústria discogràfica el videoclip no és un producte en sí (com ho és el
fonograma, que està format per la unitat més petita, cançó o peça ), sinó un
mecanisme promocional. Com a tal no és només el sector discogràfic el seu
responsable sinó que aquest actua en funció de si hi ha o no espais on poder
utilitzar els videoclips. És a dir, la producció de videoclips també depèn de
l accés a un sector audiovisual ampli. La font de dades principal ha estat
Televisió de Catalunya i s ha completat amb informació proporcionada per
algunes discogràfiques. La producció de videoclips en català té una evolució
independent a la dels fonogrames; s hi detecta un descens constant (taula 6).

Excloent aquest fet, a la producció de videoclips s exacerben les tendències de
la música en català. La distribució per estils està dominada pel pop-rock, que
suposa gairebé el 75% de la producció (taula 7).

La distribució territorial es decanta en un 95% per Catalunya. Cal destacar que
el 65% de la producció es concentra en tres productores: Discmedi (29,5%),
Música Global Discogràfica (20,6%) i Picap (15,9%). La següent (Ariadna
Records) representa només un 2,9%.

2.7.2.4 Interès per la música: descàrregues i concerts

Però el sector també té una altra cara, que explica que els festivals de música
pop-rock i els circuits musicals estan més plens que mai, que les descàrregues
de música a través d'Internet augmenten sense parar o que el nombre de
discos editats en català ha augmentat progressivament en els deu últims anys
(de 103 discos al 1996 s'ha passat a 435 el 2006).
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Aquestes dades positives apunten cap als camins que s'estan proposant
perquè el sector discogràfic encarrili el futur amb garanties: noves tecnologies i
música en directe. És a dir, que els segells han començat a diversificar
l'activitat, sobretot en el camp del management i de la venda a través d'Internet.

És en aquest sentit que el futur passa precisament per les noves tecnologies i
pel canvi cultural que han provocat en les noves generacions de consumidors.
Però el futur també ha de passar de manera imprescindible pel pagament. És a
dir, que podem canviar de suport, o prescindir si volem del suport físic, però la
producció musical s'ha de finançar dels consumidors de la mateixa música.

Salvador Cufí, de Música Global, coincideix que cal continuar valorant el
producte: "Hem d'intentar que predomini la qualitat musical, uns dissenys més
acurats, donar uns extres a qui compra discos i fidelitzar-los amb més cançons,
vídeos, etc." A més, aquest segell ha decidit obrir una nova via de treball i
ofereix als seus artistes el servei de management, ja que els concerts s'omplen
i són una font d'ingressos que no pateix els efectes de la pirateria.

Pel que fa al rock en català, l any 1999 Els Pets van assolir la xifra rècord de
dos-cents mil espectadors en una cinquantena de concerts. O, per exemple,
Lax'n'Busto va tancar la seva Gira Positiva 1998-99 amb més de cent concerts,
amb una assistència de públic que va superar la xifra de cent cinquanta mil
espectadors. Sopa de Cabra, Gossos, Dusminguet i Ja T'ho Diré van ser
alguns dels grups de rock en català més contractats, i també van fer prop de
mig centenar de concerts l any passat. Els caixets d aquests grups oscil·laven
entre els 4.000 euros dels Ja T'ho Diré i els 12.000 que cobraven Els Pets a
l estiu del 2000.

També la discogràfica independent Propaganda pel Fet ha decidit ocupar-se
del management dels grups que edita. Precisament, aquest segell obria una
reflexió al voltant de la situació que viu el sector. Arran del tancament de la
discogràfica basca Metak, i després que fa uns anys Tralla Records i Al·leluia
Records van tancar la porta, Propaganda pel Fet s'adreçava al públic que
segueix els seus artistes: "És evident que la situació de la indústria discogràfica
ha canviat rotundament durant els darrers cinc anys. L'oci s'ha diversificat i la
fragmentació del consum comporta una davallada especial en la compra de
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música. Cal afegir-hi l'arribada i aplicació de les noves tecnologies al món del
consum musical: sí, les còpies dels discos i els programes per compartir mp3."
Davant d'aquesta situació, el segell manresà demana responsabilitat: "Recorda
que la música no és gratuïta i que sense la tasca i el suport de les plataformes
musicals independents i compromeses, serà més difícil l'aparició i la
consolidació de propostes musicals que ens posin la pell de gallina."

I entre les propostes per continuar treballant, els professionals del sector també
apel·len als mitjans de comunicació, que molts denuncien que paren molt poca
atenció a la producció del país, sobretot si és en català, i a les propostes
creatives i transformadores. És per això que Àlex Eslava, de DiscMedi, fa la
reflexió següent: "La crisi és fruit de la suma d'uns quants factors, entre els
quals també s'ha d'incloure la creativitat que, lluny de tenir la receptivitat que li
pertocaria cap al que emergeix del substrat cultural, s'acomoda en els grans
titulars. Les obres especials, però, sempre acostumen a destacar per si
mateixes, la llàstima és que amb tant de núvol no es veuen tots els estels.
M'agradaria que des dels mitjans de comunicació es generés més afany per
encuriosir, per consolidar referències, per descobrir, per gaudir amb les
cançons, perquè així podríem mantenir viva la il·lusió per continuar produint i
que això compensés aquest ambient enrarit i de crisi que tant desmotiva."

Sigui quin sigui el camí escollit per cada segell, la creativitat no s'atura i arreu
dels Països Catalans noves generacions que canten en català pugen als
escenaris amb sons nous, i el públic n'omple els concerts. I és que, com
afirmen des de la companyia alternativa Bullanga: "Si l'ús de les penúltimes
tecnologies fan reviure el sentiment onanista que tot músic duu imprès de
difondre la seva música, a tots els nivells, amb qualitat extrema, a milers de
persones i gratuïtament, penseu realment que els músics, tant creadors com
intèrprets, es dolen de l'aparició de les noves tecnologies? Siguem honestos, el
músic no pateix cap crisi!"

2.7.2.5 Debat sobre la gestió dels drets

Una de les principals fonts d'ingressos del sector de la música la genera la
gestió dels drets d'autor. Les noves tecnologies, però, també han sacsejat el
sistema clàssic de llicències perquè cada cop hi ha més artistes que decideixen
penjar la seva música a la xarxa i animen a qui ho vulgui a descarregar-se-la
gratuïtament. Als Països Catalans hi ha grups com Dijous Paella que han editat
el seu CD en el format clàssic i es pot trobar a les botigues de discos, però
alhora han col·locat totes les seves cançons a Internet amb accés lliure.

Les llicències Creative Commons són les que permeten als músics d'escollir la
forma d'accés i distribució a cada una de les seves cançons. Les va crear el
2001 el catedràtic de Dret dels Estats Units Lawrence Lessig amb l'objectiu de
protegir la propietat intel·lectual i, alhora, permetre la còpia lliure de les
cançons. I sembla que han trobat bona sintonia arreu del món. Al nostre país,
qui s'ocupa de recaptar els diners que generen els drets d'autor clàssics és
l'SGAE. Tot i que els ingressos d'aquesta entitat no han parat de créixer,
aquesta societat està alerta davant dels canvis perquè és conscient que cada
cop més autors opten "i sobretot optaran" per formes més diverses de
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relacionar-se amb qui vol escoltar la seva música, per la qual cosa es planteja
d'oferir la possibilitat d'escollir noves llicències als seus associats.

La irrupció dels Creative Commons ha obert un debat dins del sector sobre la
protecció dels drets dels autors i sobre la llibertat de difusió de la música. En
aquest sentit, Joan Fradera, president del Consell Català de la Música,
subratlla que "la nova era digital, a part de les possibilitats creadores, ens
ofereix també noves possibilitats de difusió pels mateixos creadors i una
transformació en el model que ha estat funcionant fins ara. No és nou. Ens toca
afrontar-ho. És un debat obligat on han de participar tots els col·lectius
implicats. Hem de poder promoure el progrés de la ciència i de les arts
assegurant els drets de tots". El debat és obert, i sobretot les noves possibilitats
de relació entre artistes i amants de la música.

2.7.3 Conclusions

El mercat discogràfic, sigui català, estatal o internacional, està dominat per les
grans multinacionals. A diferència del que s esdevé amb la indústria editorial,
però de manera similar a la videogràfica, és difícil que les empreses petites
arribin al nivell de les multinacionals o que projectin els seus productes a
mercats exteriors. Tot i això, cal destacar que les principals empreses
discogràfiques catalanes tenen una projecció estatal que les converteix en les
principals ocupants de la franja que les multinacionals deixen lliure.

La producció discogràfica no s acaba en les grans empreses. La dispersió del
sector significa la presència de molts actors que treballen en els marges (tant
per l especialització com per contacte secundari). Es tracta de discogràfiques
on també es dóna suport a una part del món musical a Catalunya.

La crisi actual de la indústria discogràfica manté el futur del sector molt obert,
exacerbant potser les dues tendències: concentració i aliances amb altres
sectors (dins de la música o de les indústries culturals) pel que fa a les altes
quotes de mercat, i una major dispersió en un nivell menor (de l especialització,
de secundarietat, etc.).

La producció en català es concentra en empreses no multinacionals i, excepte
Discmedi, que no formen part d aquesta indústria catalana amb presència en el
mercat estatal. La música en català conforma per tant, en l àmbit industrial, una
minoria dins la minoria (en el context estatal). No obstant això, la producció
discogràfica en català existeix i creix malgrat factors com la crisi del sector o el
final de l explosió del rock català . S han exposat aquí les principals
característiques de la indústria discogràfica: la producció total (en fonogrames i
cançons), la relació i dibuix de discogràfiques i la distribució per estils. Dades
que afegeixen una altra base per discutir el compliment de les quotes.

L interès per la música es demostra en la multitud de festivals amb gran èxit de
públic i per la quantitat de descàrregues que es realitzen diàriament per Internet
o per les emissions radiofòniques de cançons en català. Tanmeteix, la pirateria
pot suposar un fre als ingressos de la indústria i dels autors.
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2.7.4 Música digital

La Federació Internacional de la Indústria Fonogràfica (IFPI) va publicar un
informe (gener 2007) sobre l'estat de la música digital al món, posant especial
èmfasi en els efectes negatius per a la indústria discogràfica que suposa la
pirateria.

Del 2006 destaca sobretot l'augment del volum de vendes de música digital,
sobretot gràcies a l'impuls que ha suposat l'àmplia difusió de reproductors de
música portàtils. Així, les vendes es van doblar respecte al 2005 i van permetre
recaptar 2 bilions de dòlars, el 10% de les vendes totals de música al món
durant l'any.

El creixement més important es va produir en l'àmbit de les descàrregues de
cançons, que van augmentar el 89% (es va passar de 2 a 4 milions de cançons
disponibles per a descarregar). D'altra banda, l'informe destaca que ja hi ha
498 serveis de descàrrega de música en més de 40 països i que han aparegut
nous fluxos de benefici i models de negoci, com MySpace. Per últim, l'IFPI
també destaca que s'ha aconseguit contenir la pirateria a Europa.

Als Estats Units les vendes digitals van representar el 6% de les vendes totals
d'àlbums el 2006, mentre que iTunes va aconseguir més d'un bilió de
descàrregues de cançons. També va ser un any clau per a la música per a
mòbil, tendència que es preveu que continuï el 2007.

Àsia concentra el 25% de les vendes mundials de música digital, en una relació
encapçalada pel Japó, Corea del Sud, Xina i Indonèsia. En canvi, el mercat
llatinoamericà està encara molt poc desenvolupat per la baixa penetració de la
banda ampla, la resistència a fer pagaments on line amb targeta de crèdit i els
elevats nivells de pirateria, tot i la ràpida transformació que s'observa en els
mercats de Brasil, l'Argentina i Mèxic, segons l'IFPI.

Europa i especialment Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya-
concentra el 20% de les vendes mundials de música digital. Tot i això, el
mercat de música en línia és molt menor que als EUA, ja que els serveis de
promoció i màrqueting de la música digital estan menys desenvolupats i, a més,
la banda ampla té menys penetració a les llars.

Per contra, la música per a mòbil ha crescut de manera important (a Espanya la
major part de les vendes de música digital corresponen a música per a mòbils),
tot i l'elevat cost de les descàrregues, i també a pesar de la baixa difusió de
mòbils 3G. Això fa que els serveis avançats de música de mòbil estiguin menys
desenvolupats a Europa. En canvi, sí que hi ha molt bona provisió de serveis
digitals en línia, amb 320 empreses que donen aquest servei, de les quals 20
estan disponibles en més d'un mercat. L'IFPI també destaca que a Espanya hi
ha hagut un augment desenfrenat de la pirateria que ha limitat el creixement
del mercat de música digital.

La música digital ha permès la diversificació dels hàbits de compra dels
consumidors. Així, les descàrregues de cançons ja són quelcom habitual i les
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vendes de vídeos musicals en DVD van suposar el 3% de les vendes totals de
música digital durant la primera meitat de 2006 (sobretot gràcies al fet que els
vídeos musicals s'han convertit en continguts de valor afegit en plataformes
com Yahoo!, YouTube o MTV). De fet, l'IFPI considera que el vídeo musical
continuarà creixent els propers anys de la mà d'un ressorgiment de la creativitat
en aquest format.

Pel que fa a la música per a mòbil, s'observa que els usuaris estan optant pels
tons reals i, per tant, per la descàrrega completa de cançons. La música per a
mòbil és atractiva especialment per als joves: un 76% dels individus d'entre 16 i
24 anys enquestats en una recerca feta al Regne Unit responen que volen
poder escoltar una cançó que els agrada siguin on siguin. A més, el fet que el
cobrament d'aquestes descàrregues es faci a través de la factura de telefonia
ajuda a incentivar-ne el consum, ja que molts joves no disposen de targeta de
crèdit. Per al desenvolupament de serveis avançats de música per a mòbil,
però, són necessaris els mòbils 3G, que només tenen una penetració elevada a
Àsia.

Un exemple de com s'ha diversificat el consum de música per canals digitals
ens el proporcionen els anomenats tons ringback : es tracta de cançons que
sent la persona que truca mentre espera que despengin. Els tons ringback
han tingut molt èxit i ja suposen el 3% de les vendes totals de música digital.

Tot plegat ha provocat el sorgiment amb força de nous models de negoci
entorn de la música digital, exemplificats per l'aparició de xarxes virtuals amb
continguts generats pels usuaris com MySpace. Per a l'IFPI, aquestes xarxes
són una gran oportunitat per a la indústria musical, ja que atreuen molts fans de
la música, proporcionen noves maneres de fer màrqueting i de vendre i poden
ajudar a descobrir nous artistes. Per altra banda, els nous suports publicitaris
com Internet han suposat i suposaran grans beneficis per a les discogràfiques.
A més, ja hi ha empreses discogràfiques que han optat per crear els seus
propis serveis de provisió directa de vídeos i música, com per exemple el
Musicbox de Sony BMG. També és destacable el fet que els serveis de
subscripció de música com Rhapsody, Napster o eMusic ja tenen 3,5 milions de
subscriptors, un 25% més que l'any anterior, i van acumular el 7% dels
beneficis totals de la música digital durant la primera meitat de 2006.

Però la demanda de música s'ha vist incentivada sobretot gràcies a la
popularitat dels reproductors portàtils (durant el 2006 se'n van vendre 120
milions. El 39% dels europeus que en tenen s'han descarregat algun cop
música on line i, d'aquests, la meitat declara consumir música únicament en
format digital i el 14% declara que es proveeix de música principalment a través
de les descàrregues de pagament.

Les companyies discogràfiques s'afanyen, doncs, a oferir els seus productes en
la màxima diversitat de formats i canals. Així, s'ha doblat el nombre de cançons
digitals disponibles per descarregar i ja n'hi ha 4 milions. A més, moltes
empreses estan digitalitzant els seus catàlegs i cada cop hi ha més àlbums que
es posen a la venda únicament en digital. Tot plegat ha suposat un canvi en les
estratègies de màrqueting i distribució, que ja es desenvolupen des del
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començament de les campanyes. L'IFPI també destaca que un dels gèneres
musicals que més èxit està tenint en format digital és la música clàssica.

El panorama de la música digital al món també ha estat marcat per la pirateria:
per culpa de l'obtenció il·legal de música, les vendes de CD van caure un 23%
entre 2000 i 2005.

2.7.5 El Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya i la Música

L estudi distingeix entre música en viu i indústria fonogràfica, i entre activitat
mercantil i activitat no lucrativa.

Indica que, en bona mesura, la feblesa del mercat de la música és deguda a
l'absència d'una xarxa de distribució pròpia potent, i al fet que les filials de les
grans multinacionals discogràfiques són a Madrid. En l'estructura del sector, les
multinacionals tenen un paper fonamental pel que fa a la producció, distribució i
difusió del producte local d'èxit. A més, l'estancament de la facturació, el canvi
d'hàbits de consum i l'augment de la pirateria posen en crisi l'estructura
tradicional de la indústria fonogràfica.

El sector musical català ha de treure profit de l'empenta que representa
Barcelona com a referent internacional de música moderna i de l'aposta de
l'Administració per impulsar mercats i festivals, així com de la inversió en
formació musical. Aquesta situació, unida a una oferta àmplia i plural a l'abast
del públic ha de donar els seus fruits en un futur, com ara l'augment de la
demanda i de la pràctica musical de la població.

També identifica una sèrie de reptes de la música:
- Facilitar formació i instruments financers als emprenedors musicals.
- Establir espais de trobada en els quals definir iniciatives comunes entre els
agents, els productes de la música en viu i la indústria discogràfica.
- Establir xarxes fortes de producció, distribució i difusió musical en el territori
català, en la línia del nou Circuit Català de Sales o el Circuit Ressons a
Catalunya.

2.7.6 Subvencions al rock català

El tema de les subvencions és un altre dels paradigmes del rock català. És un
dels arguments que utilitzen habitualment els detractors del rock català per
desacreditar-lo. Fins i tot, la deformació de la realitat pot arribar a fer creïble la
inimaginable idea que el govern de la Generalitat va pels pobles regalant
guitarres elèctriques als grups, a canvi que cantin en català . Actualment el
80% dels grups s han de pagar la totalitat de les seves noves produccions,
mentre que les companyies discogràfiques arrisquen cada cop menys capital
en nous grups. L aportació de l Administració no supera l 1% de la facturació de
la indústria musical, i la gran majoria dels grups de rock en català no viuen en
cap cas de les vendes dels seus discos, sinó de la contractació dels concerts, i
això sí que té una tendència a l alça, almenys els darrers anys.
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La postura actual de la indústria independent catalana és que, per sobreviure,
editarà només els grups altament rendibles per als quals l administració sí que
cedeix espais publicitaris a les ràdios i TV públiques , adquirirà més llicències
de productes estrangers per a l Estat espanyol i deixarà d apostar per nous
grups, de manera que la renovació musical del rock català no està garantida.

Les companyies independents tenen poc capital i, per tant, les seves inversions
sempre són d alt risc, i més si tenim en compte que el mercat musical català és
reduït. Ara per ara, les discogràfiques catalanes necessiten el suport
imprescindible dels ajuts de l Administració per assegurar la continuïtat de les
seves inversions, tot i que ja han plantejat algunes iniciatives sectorials. Per
exemple, s han posat d acord per anunciar la categoria de Disc d Or Català
quan les vendes arribin a les deu mil còpies. El barem és el mateix per a
qualsevol disc editat a l Estat espanyol, independentment de la llengua, i se
situa a partir de les cinquanta mil còpies. De fet, es tracta d una campanya
publicitària, i és una xifra arbitrària que la indústria discogràfica fixa a cada
estat en funció de la població potencialment consumidora. Una altra de les
armes d autopromoció sembla que passarà en complicitat amb el Departament
de Cultura per atorgar uns altres premis de la música en català, tal com a
escala estatal es donen els Premios Amigo, impulsats per la l Associació
d Editors Musicals Espanyols, uns guardons que són una plataforma
d autopromoció, però que tenen una baixa credibilitat.

Hi ha una notable inhibició de l Administració catalana respecte a la difusió i
promoció de la música en català, discogràfiques i premsa especialitzada
inclosa. Respecte a les discogràfiques sí que és veritat que des de fa uns anys
es destina una quantitat precària per promocionar i ajudar l edició d una vintena
de discos de rock, cançó i folk. Promocions que van dirigides pràcticament a
augmentar les campanyes que ja contracten les discogràfiques a TV3 o
Catalunya Ràdio, pensades només per a aquells productes musicals que tenen
assegurada una rendibilitat a curt termini. Els ajuts obvien expressament els
grups nous o les subvencions generalitzades a sales de concerts. L Espai, que
és l única sala pública i estable de concerts a tot Catalunya, gestionava 72.000
euros anuals només per programar concerts -no només d artistes catalans- o
per impulsar produccions pròpies.

En definitiva, la contribució directa del Departament de Cultura a la indústria
musical catalana equival aproximadament a l 1% de la facturació global
d aquest sector. I, en general, el Departament de Música destina prop del 90%
del seu pressupost a la música clàssica i a les seves infraestructures. El sector
de la indústria musical catalana genera, per tant, amb un ajut simbòlic, una
facturació prou alta que deixa, però, un marge de negoci net massa petit per
garantir un creixement continuat. De manera que tan sols amb una intervenció
de l Administració s aconseguiria rendibilitzar la seva eficàcia. El mateix Lluís
Llach reclamava, l any 1986, que les institucions han d arribar allà on no arriba
el mercat, fins aconseguir donar al públic el mecanisme d exercici de la
sobirania popular en qüestió artística . Si els discos no arriben a sonar mai a la
ràdio, ni les ràdios tenen coneixement de l existència dels llançaments de rock,
o de la música en català en general, difícilment els ciutadans podran conèixer
ni escoltar ni saber-ne l existència, i ni tan sols tindran dret a opinar sobre la
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qualitat o la transcendència del rock en català o de l estat de la música al nostre
país.

Eliminant el paper dels canals de difusió resulta totalment impossible fer difusió
i promoció del rock català amb la garantia d assegurar un relleu generacional, o
ja ni tan sols de donar a conèixer els nous treballs dels artistes que des de fa
anys publiquen gairebé de forma anònima o underground. En definitiva,
podríem arribar a la conclusió que majoritàriament el rock en català és, a
Catalunya, un producte alternatiu, tret d una vintena d artistes més populars.
Així, el fet que no soni música en català a la ràdio no és a causa de la
inexistència de produccions discogràfiques, sinó que és degut al fet que no hi
ha una clara voluntat política, tant de l Administració com dels mitjans.

Fa uns anys, un periodista musical català justificava la mínima difusió que es fa
de la música en català assenyalant que, tenint en compte la llengua
minoritzada i la població de Catalunya, els grups de rock en català estan
condemnats a anar en un sis-cents i que, per molt bons que siguin mai podran
aspirar a anar en Mercedes. Aquesta situació de determinisme era contestada
per un altre periodista, Jordi García-Soler, que assenyalava al seu llibre
Crònica apassionada que no es pot entendre la normalització lingüística i

cultural de Catalunya, ni del conjunt del territoris dels Països Catalans, sense la
plena normalització de la música i la cançó en català .

Sembla evident que la normalització passa per aplicar també a la música, i
concretament al rock català, mesures de discriminació positiva -igual com es fa
en altres sectors: literatura, cinema, teatre- per corregir les lleis del mercat. És
encara una assignatura pendent, tal com ho era als anys vuitanta i als noranta,
quan tant Llach com Raimon es lamentaven que la música en català no havia
tingut el mateix suport de l Administració catalana que altres manifestacions
artístiques.


