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Sessió 11 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a les tres de la tarda i quatre minuts. 

Presideix Lluís Font i Espinós, acompanyat de la vicepresidenta, Concepción Abellán Car-

retero, i la secretària, Blanca Victoria Navarro Pacheco. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Su-

sana Beltrán García, Jorge Feijóo Suñol i Maialen Fernández Cabezas, pel G. P. de Ciuta-

dans; Montserrat Macià i Gou, Xavier Quinquillà Durich, Mònica Sales de la Cruz i Francesc 

Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Josep M. Jové i Lladó, M. 

Assumpció Laïlla i Jou i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà, i Rafel Bruguera 

Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Acadèmia Catalana de la Música, Gerard 

Quintana Rodeja, acompanyat de la coordinadora del Grup de Treball de Relació amb els 

Mitjans i secretària de la junta directiva, Eva Faustino Ribas; del coordinador de la Platafor-

ma Estatal per la Música i membre de la junta directiva, Guillem Arnedo Gaute, i del direc-

tor gerent, Manel Montañés Pons, i el director del Primavera Sound, Alberto Guijarro Rey, 

acompanyat de la responsable de premsa internacional, Marta Pallarès Olivares, i la coordi-

nadora del departament artístic i de l’acció «Nobody is Normal», Ainara González Marañón.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la 

Comissió de Cultura per a informar sobre diversos aspectes dels programes musicals de 

matinada de Televisió de Catalunya (tram. 357-00442/12). Comissió de Cultura. Comparei-

xença.

2. Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de 

Cultura per a explicar l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes i l’adhesió a la campa-

nya «No callem» (tram. 357-00443/12). Comissió de Cultura. Compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de  Cultura 

sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les institucions culturals 

(tram. 354-00180/12). Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la 

Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira 

de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers (tram. 356-00525/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura 

davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la fundació (tram. 

356-00530/12). Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga 

dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè 

informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris (tram. 356-00533/12). 

Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Historiadors de 

Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el dret 

dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure (tram. 356-

00568/12). Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de 

Cultura perquè informi sobre el funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 

(tram. 356-00574/12). Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.
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9. Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot (tram. 250-

00787/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 324, 25).

10. Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística (tram. 250-00874/12). Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 17; esmenes presentades: BOPC 425, 33).

El president

Bona tarda. Donem inici a la primera comissió d’aquest curs.
Fixeu-vos que hem demanat aquesta sala, no per casualitat. Els que vàrem assis-

tir a la sessió en què els responsables del MNAC van cedir unes obres al Parlament, 
entre altres els tres quadres tan bonics aquí exposats, vam acordar que almenys la 
primera reunió la faríem aquí, i no sé si en el futur també ho podríem fer. Per tant, 
no us estranyeu d’aquest canvi d’ubicació.

I a propòsit d’aquesta visita, el director del MNAC, el Pepe Serra, ens va pro-
posar de fer una visita als membres de la comissió que ho volguessin allà, que ens 
ensenyaria les entranyes del museu i ens explicaria el seu pla estratègic, que ens han 
fet arribar per correu i, per tant, si us semblés bé, jo us el facilitaria. Li he demanat 
a la secretària de la comissió si ella pot organitzar una visita, parlant amb el MNAC. 
Convindria que almenys una persona de cada grup pogués venir. Si d’un grup voleu 
venir tots, fantàstic, millor i a ell li agradarà, però almenys un de cada grup estaria 
bé per atenció a ells.

I crec que alguna altra institució cultural voldrà fer una cosa similar: invitar els 
membres de la comissió a fer una visita. Per tant, potser podríem inaugurar aquesta 
dinàmica, sense que això fos molt carregós, de grans equipaments culturals que vo-
len que la Comissió de Cultura, doncs, els tingui en compte i aprofiten per explicar 
una mica el que porten entre mans.

Per tant, provarem primer això del MNAC. Si és satisfactori per a tots, ho aniríem, 
a mesura que rebéssim sol·licituds, implementant.

Bé, vàrem rebre una sol·licitud de canvi de l’ordre del dia en un doble sentit. En 
primer lloc, de fer primer les votacions de les propostes de compareixença abans de 
la compareixença efectiva de les dues que havíem acordat per avui, que és Primavera 
Sound i Acadèmia de la Música. Per tant, hi ha un bloc de sol·licituds de compareixença.

Es poden votar totes en conjunt o s’han de disgregar? (Francesc Ten i Costa de-
mana per parlar.) Diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Per nosaltres es podria separar la d’Associació d’Historiadors de Catalunya - An-
toni de Capmany de la resta.

El president

Hi ha alguna sol·licitud de segregar-ne alguna? (Pausa.) Molt bé.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany perquè informi sobre 
el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, 
acadèmica i lliure 

356-00568/12

Començaríem per la sol·licitud de l’Associació d’Historiadors de Catalunya - An-
toni de Capmany. El diputat Martín Barra vol intervenir?

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Muy brevemente, creemos que es imprescindible que auténti-
cos historiadores, que profesionales de la historia vengan a este Parlament, cuenten la 
realidad de las historias y de la historia, y no lo que está ocurriendo con pseudohisto-
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riadores, con pseudoprofesionales, con pseudosujetos que están haciendo informacio-
nes realmente alucinantes, que están inventando sobre Cervantes, sobre Shakespeare, 
sobre Colón, sobre 1714, sobre multitud de historias; que creemos que es fundamen-
tal que aquí, en la Comisión de Cultura del Parlament, vengan profesionales –profe-
sionales– de este campo e informen.

Creemos que es necesario que en sede parlamentaria se dé una información real 
y correcta, cosa que por desgracia no ocurre en otros ámbitos. Nos parece funda-
mental. Lamentablemente, estamos viendo cosas que..., cualquier parecido con la 
historia no es ni coincidencia, es simplemente fantasía ridícula. Y creemos que de-
berían de venir.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat Martín Barra. Diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, senyor president. Bona tarda, diputades i diputats. Sense entrar en 
judicis de valor, nosaltres, com fem normalment, no tenim cap inconvenient que tot-
hom es pugui expressar a la cambra legislativa del seu país i, per tant, nosaltres vo-
tarem a favor d’aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Algú més vol intervenir? (Pausa.) Per tant, pro-
cediríem a la votació.

Vots a favor de la compareixença d’aquesta associació?
Són 9 vots, corresponents als grups de Ciutadans, de Socialistes i Units per Avan-

çar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots, corresponents al Grup Republicà i al Grup de Junts per Catalunya.
I no hi ha cap altre grup present, per tant no s’aprova aquesta compareixença.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença 
acumulades 

354-00180/12, 356-00525/12, 356-00530/12, 356-00533/12 i 356-00574/12

Anem ara pel bloc de la resta de compareixences, que serien amb la consellera de 
Cultura, punt número 3 de l’ordre del dia; amb el director de la Fira de Barcelona, 
punt número 4; amb un representant de la Fundació Catalunya Cultura, número 5; i 
el representant del Comitè de Vaga de Muntadors d’Escenaris de la Fira, número 6.

Algú vol intervenir en un sentit? (Veus de fons.) Perdó, perdó, i la 8, del secreta-
ri de Cultura, i prou. Algú vol intervenir en un sentit o altre? (Pausa.) Passem a la 
votació.

Vots a favor de les compareixences?
Per unanimitat, queden aprovades.
Abans de fer la compareixença del representant de l’Acadèmia Catalana de la 

Música, hi ha una proposta de modificació de l’ordre del dia, de treure dos punts, 
que serien els corresponents al número 9 i al número 10, que en tot cas els podríem 
incorporar a la propera sessió. Hi ha algú que tingui algun inconvenient de retirar 
aquests dos punts de l’ordre del dia? (Veus de fons.) Número 9 i número 10. Sembla 
bé? (Pausa.) Ho hem de votar? (Pausa.) 

Vots a favor?
Unanimitat dels presents.
Molt bé. Dit això, anem a buscar, doncs, als representants de l’Acadèmia Catala-

na de la Música.
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La sessió se suspèn a les tres de la tarda i onze minuts i es reprèn a les tres i catorze mi-

nuts.

El president

Molt bé.

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la 
Música per a informar sobre diversos aspectes dels programes musicals 
de matinada de Televisió de Catalunya

357-00442/12

Donem inici, doncs, a la compareixença de l’Acadèmia Catalana de la Música. 
Els deia a ells, acompanyant-nos a la sala, que per nosaltres també és un dia d’inau-
guració d’aquesta sala amb aquests quadres, i tot plegat em sembla que ens inspirarà.

Doncs, entre vint-i-cinc i mitja hora tenen d’intervenció i després els grups po-
dran fer la seva aportació, alguna qüestió, i després vostès podran tornar a respondre, 
si els sembla bé.

Molt bé, doncs tenen la paraula. Gràcies.

Gerard Quintana Rodeja (president de l’Acadèmia Catalana de la Música)

Hola, bona tarda. Soc Gerard Quintana, president de l’Acadèmia Catalana de la 
Música. Primer de tot, agrair-vos la vostra atenció. Per a qui desconegui, que és possi-
ble, la nostra entitat, faré una petita introducció. Ja vam comparèixer a la Comissió de 
Cultura del Parlament l’any 2012, al maig, concretament, ja fa més de set anys, junta-
ment amb dos músics més, en aquest cas vaig comparèixer amb Max Sunyer i Carles 
Vidal, explicant l’inici d’aquest projecte, després d’onze anys de gestació de la idea.

Han passat set anys, i els valors, els fonaments de l’acadèmia continuen sent els 
mateixos: aglutinar un sector atomitzat tradicionalment i, molt sovint, enfrontat entre 
ell; fer d’aixopluc també de tot el sector musical; dignificar, prestigiar la música; fer 
visible la força del sector també, i, bé, hem arribat a aquests set anys.

Sobretot és important remarcar el Pla integral de la música, amb el qual es va 
concloure el 2016 i amb les seves conclusions. La primera era un consens unànime 
de sector pel que fa a l’Acadèmia Catalana de la Música, una entitat que ens servís, 
més enllà d’aglutinador i d’aixopluc del sector, per tenir els nostres propis debats com 
a sector, per marcar el nostre projecte com a sector i per aclarir també les nostres 
diferències i arbitrar els possibles problemes dins del sector i arribar, d’aquesta ma-
nera, a interlocutar tant amb les institucions com amb els altres agents socials, amb 
unes conclusions i d’una manera més fèrtil i més productiva. Pel que fa al sector i pel 
que fa a l’ús social de la música, també.

Us he de dir que portem molts anys en aquest projecte, per tant, tenim una cons-
ciència clara que la música és, no només important, sinó que és molt important.

Coincidia la nostra primera compareixença, aquí, el 2012, amb el mateix mo-
ment en el que a Suïssa es modificava, es feia una reforma de la seva Constitució per 
incloure la música com un dels quatre pilars de la formació dels ciutadans d’aquell 
país, després d’un gran debat, d’una iniciativa de llei popular que va prosperar, i on 
es van mostrar les conclusions, també científiques, dels beneficis, no només lúdics, 
sinó formatius, pel que fa també a la inclusió, al treball en equip, l’aprenentatge no 
només de la tècnica musical, sinó el que aporta en el creixement i en la formació i en 
el procés de creixement d’un individu, no?

Aleshores, amb aquesta determinació, nosaltres hem seguit aquest projecte. Des 
del 2016, a partir del Pla integral de la música i del consens creat, es va professio-
nalitzar la gerència de l’Acadèmia Catalana de la Música. Vam engegar les nostres 
activitats. Estem a punt de fer el tercer fòrum de l’acadèmia. N’hem fet dos ja: el pri-
mer, dedicat al món de l’ensenyament i a la relació del món de la música amb el món 
municipal, un dels programadors majoritaris del nostre país, i l’any passat el tema de 
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la música a la transformació social. El balanç és molt bo, és creixent, en aquest sentit. 
Hi ha molta feina a fer, molt de valor invisible.

El sector de la música és un dels més potents del país en l’àmbit cultural. Ara 
mateix, l’acadèmia, entre els seus socis individuals i les entitats, que són ja quaranta, 
representa un univers de més de noranta mil persones. Tenim un moment de creati-
vitat excel·lent. Tenim cinc escoles de grau superior funcionant només a la ciutat de 
Barcelona, creant gent formada com no n’hi havia hagut mai en el nostre país, i amb 
un talent creixent. Això també està fent que, ràpidament, es transformi, en un món 
que també canvia i evoluciona molt ràpidament, i que des de la música, des dels anys 
noranta, amb la digitalització vam començar a percebre aquest canvi vertiginós.

I per nosaltres és una alegria, una felicitat, saber que el sector fa pinya per tenir 
eines i per tenir la força de la unitat, en aquest sentit, per afrontar tots aquests reptes 
de futur i per posar en valor el talent i l’excel·lència que ara mateix tenim.

L’acadèmia està estructurada amb un consell acadèmic, formada pels socis indi-
viduals, i un consell d’entitats, formada pels representants de les quaranta entitats. 
Després hi ha una junta. I després hi ha un munt de grups de treball que fan una tas-
ca específica: des del grup de dades; el grup de mitjans, del qual l’Eva n’és coordina-
dora; el grup del tema laboral, que és el que està treballant des d’un bon principi amb 
molta intensitat, amb contacte permanent amb el ministeri a Madrid, perquè tenim 
una vulnerabilitat, en aquest sentit, molt gran. Ens regim encara per una llei del 85 
que és obsoleta, i ens fa estar, diguéssim, vulnerables, en el sentit que gairebé tota 
la contractació que s’ha fet durant els darrers anys incomplia aquesta llei, des dels 
ajuntaments fins a qualsevol de les altres iniciatives privades, perquè era una llei que 
responia a un model que és obsolet també, no?

Aleshores s’està treballant. Vam impulsar, l’any passat, una plataforma estatal que 
està funcionant i que està tenint bons resultats en aquest sentit. I som optimistes, en 
el sentit de tenir una feina reconeguda i regulada, on no s’hagi d’actuar amb aquesta 
sensació de vulnerabilitat constant.

Venim avui a parlar d’un tema concret, que és el de la presència de la música i la 
manera de com està articulada en els mitjans de la corporació, TV3, concretament.

Teniu en la informació que us hem passat la nota de premsa, el manifest, el pro-
nunciament que va fer l’acadèmia fa uns mesos. Tenim l’Eva Faustino, com us deia, 
la coordinadora del grup de mitjans, que parlarà en primer lloc i us detallarà tot el 
que ampliarem a partir de la informació que teniu, en aquest sentit. I després el Gui-
llem Arnedo que també, pel que fa a la qüestió laboral, us farà una breu explicació.

Moltes gràcies.

Eva Faustino Ribas (coordinadora del Grup de Treball de Relació 
amb els Mitjans i secretària de la Junta Directiva de l’Acadèmia Catalana 
de la Música)

Hola, bona tarda. A veure, per començar, intentarem fer-ho molt..., o sigui, ex-
plicar-ho molt senzillament. Alguns suposo que sabeu el funcionament de les mati-
nades, però d’una forma molt senzilla. Quina és la dinàmica d’aquest programa que 
nosaltres considerem que perjudica els músics i els autors?

La dinàmica és que la corporació, pel sistema de pagaments de drets d’autor, 
paga anualment un tant, en funció d’unes tarifes, a l’SGAE. Llavors, d’aquest tant 
anual que paga la corporació per la utilització de música, en un escenari normal es 
repartiria entre la utilització de música que es faci en els mitjans de la corporació.

Què passa quan apareix el programa a les matinades? El que fa és distorsionar la 
forma de repartir aquests drets d’autor, que ha cobrat prèviament l’SGAE. I, de cop, 
en comptes que dels cent que pugui pagar la corporació arribi a cada autor del que 
ha sonat, se li retorna principalment a la corporació gran part del que haurien haver 
rebut els autors.

A veure, com ho fa? Com s’aconsegueix que d’aquests drets d’autor que paga la 
corporació se li retorni a TV3? TV3 fa signar als autors uns contractes de cessió de 
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drets editorials, amb la qual cosa ell paga cent i, quan es reparteixen els drets edito-
rials, en recupera setanta.

O sigui, aquesta dinàmica és una dinàmica que estan fent les televisions públi-
ques i les televisions privades i és tota aquesta polèmica que està sortint en els mit-
jans habitualment, de tot el problema aquest de la roda. De la roda que està fent 
Mediaset, que està fent Atresmedia. Considerem des de l’Acadèmia que no es pot 
tenir el mateix plantejament quan és una televisió privada que quan és una televisió 
pública. Entenent que si Televisió de Catalunya té..., si la corporació té un mandat 
de protegir la cultura, el que no pot fer és, per millorar el seu rendiment econòmic, 
debilitar o atemptar una de les recaptacions econòmiques que enforteix el teixit de 
creadors del nostre país.

Què ha passat amb el programa de les matinades? Que, davant la polèmica que 
ha existit a SGAE, la Llei de propietat intel·lectual ha inclòs una limitació del 20 per 
cent en el retorn de les televisions que fan aquest tipus de programes.

Amb això l’interès econòmic per fer aquest tipus de programes, evidentment, ha 
baixat, perquè ja no recuperaran mai més del 20 per cent. Però el sector no estem..., 
o sigui, venim aquí a explicar aquest tema, tot i que per la part de la Llei de propietat 
intel·lectual l’han pogut arreglar, ho venim a explicar perquè és un tema conceptual. 
Ara ho estan fent amb les televisions, però si la corporació no entén que, pel seu ren-
diment econòmic, no pot atemptar contra els drets dels creadors, acabarem tenint en 
mateix problema amb altres dinàmiques de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Llavors, per nosaltres és greu, perquè el sector cultural, i en especial el de la mú-
sica, és un sector amb certa precarietat, és un sector dèbil, i entenem que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals hauria de ser especialment sensible, hauria 
d’actuar com a soci i hauria de protegir d’alguna manera, amb tota la seva potència i 
accés al públic, hauria de protegir especialment els creadors, que són l’esglaó més fe-
ble d’aquesta cadena de valor.

No sé si me n’he sortit d’explicar-ho una mica clar, perquè després hi han un munt 
de percentatges i de «aquest es queda tant, aquest es queda...». O sigui, van canviant 
les condicions però, al final, el concepte és on estem en desacord.

Llavors, arran de tota aquesta problemàtica, l’acadèmia va emetre aquest posicio-
nament de consens, de consens entre tots els actors del sector musical, en el qual 
consideràvem que aquests programes estan en desacord perquè la seva motivació 
única és recaptatòria en detriment dels drets dels autors i de les editorials musicals. 
És a dir, els diners que Televisió de Catalunya recupera van directament a minvar el 
que recapten els autors i els editors. O sigui, aquests diners surten d’uns diners que 
pertanyerien al col·lectiu de compositores i autors.

No només no contribueix en absolut a la promoció de la música, perquè s’està 
emetent en uns horaris on l’audiència és molt baixa; no només això, sinó que, a més, 
debilita aquells actors que sí que actuen per promocionar la música. O sigui, en aquest 
tipus de dinàmiques l’únic que es vol fer és omplir un espai de poca audiència amb un 
programa que permet recuperar part del cost de proveïdors.

Gerard Quintana Rodeja

Sí, perdó. Potser seria important aclarir que els músics no tenen accés a anar a gra-
var aquestes matinades amb la producció pròpia, sinó que el que es demana són can-
çons noves que estiguin lliures de drets per poder reclamar els drets per part... O sigui, 
que és una música del silenci. No la podrem escoltar mai més enllà d’aquests espais de 
nit, de matinada. Amb la qual cosa, segurament, si s’hagués de contractar publicitat, 
veuríem quin és el valor real, no?, el que se li ha estat donant durant tots aquests anys, 
no? En el dossier que us hem passat també hi ha informació detallada de les quantitats.

Aleshores, està frenant la creació. Està demanant producció nova, lliure de drets, 
sovint aplicada a models d’estàndards, com un fil musical, diguéssim, música d’aero-
port, que podríem dir, de vegades, amb tot respecte a tots els músics i a tota la gent 
que hi participa.
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Però no és una eina, un altaveu per amplificar la feina que fa el creador i el sector, 
en principi. Sobretot tenint en compte que a la resta de la programació no trobem es-
pais per fer-ho tampoc, no? I que sovint, quan és hora de trobar un espai en els mit-
jans públics, en aquest sentit, a TV3, tampoc s’hi pot anar a fer producció pròpia, sinó 
que el que es demana és una versió, com pot passar amb La Marató, per exemple.

Moltes gràcies i disculpeu, eh?

Eva Faustino Ribas

Bé, en fi, entenem que des del Parlament se li hauria de requerir a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, no només que ajusti els seus pressupostos a 
les capacitats pressupostàries, sinó també que, en aquest ajust pressupostari, apliqui 
un criteri ètic en el qual protegeixi especialment els creadors musicals i els autors i 
compositores. I en cap cas prioritzar l’anàlisi financera de la seva activitat per sobre 
del seu objectiu principal, que és la promoció i l’accés al públic de la cultura catala-
na, i entre ella la cultura musical catalana.

I ja està. Des de la part de la cessió de drets, això és tot.

Guillem Arnedo i Gaute (coordinador de la Plataforma Estatal 
per la Música i membre de la Junta Directiva de l’Acadèmia Catalana 
de la Música)

Hola, bona tarda a tothom. Jo soc Guillem Arnedo, membre de la Junta de l’Aca-
dèmia Catalana de la Música, president de l’Associació de Músics de Jazz i Música 
Moderna i coordinador de la Plataforma Estatal per la Música, que abans n’ha fet 
esment en Gerard.

Vinc a parlar simplement del tema de la contractació de músics i bandes en 
aquests programes. Estem aquí per uns programes en concret, que són els que van 
motivar el manifest que vam treure des de l’acadèmia, que són els de Rumba i Folk a 
l’estudi, però –com ja suposo que sabreu– aquests programes venen de lluny. Hi han 
hagut d’altres programes, com Jazz a l’estudi o Blues a l’estudi, i cal diferenciar una 
mica entre els dos programes, perquè la diferència és que en els programes anteriors 
no hi havia cap crida pública on se sabessin quines eren les condicions de contracta-
ció, tant en matèria de drets d’autor com laborals, i en aquests sí.

És a dir, en els anteriors programes, en els quals jo vaig participar un cop com a 
músic, la retribució dels músics i el fet que els músics estiguessin assegurats dintre 
del règim corresponent a la Seguretat Social depenia de la voluntat de l’autor que 
firmava el contracte, és a dir, no hi havia cap control per part ni de la productora ni 
de TV3 de què cobraven els músics i si estaven assegurats o no, amb la qual cosa ens 
trobàvem els músics que depeníem, com he dit, de la voluntat de l’autor que firmava 
el contracte editorial de la nostra retribució i estar donats d’alta o no a la Seguretat 
Social.

Després, ja tenim la crida de què fem esment i es fa una primera convocatòria, 
que teniu en els documents annexos, i en tota la convocatòria no hi ha cap referència 
per part de la corporació a com han d’estar contractats els músics ni què han de re-
tribuir. Només hi ha un breu esment en una de les pàgines sobre que l’empresa que 
aconsegueixi la contractació ha de tenir les obligacions de la Seguretat Social cor-
responents, però no especifica ni dels músics ni de les bandes.

Davant d’aquest fet, vam treure el manifest, que ja n’hem fet esment, i en la part 
de la contractació dels músics des de l’Acadèmia vam considerar que la corporació 
havia de garantir que els músics participants havien de ser contractats i retribuïts de-
gudament per la seva actuació, punt u; i el segon punt és que aquesta retribució fos en 
consonància amb tots els assajos, desplaçaments, interpretacions enregistrades, emis-
sions i reemissions programades, perquè el que ens trobàvem és que mentre que un 
autor signa un contracte que equival a milers d’euros el músic potser està cobrant una 
part que no arriba ni a cent euros, que és el que ha passat a vegades. Llavors, tot això 
s’havia de regular d’alguna manera.
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Davant d’això, tenim una crida actual, que és un programa que ja està en vies d’e-
xecució, i en aquest aspecte, en un contracte que és el que firmen les bandes i músics, 
en sis pàgines només apareix una línia que fa referència a aquests dos aspectes i només 
es fa referència que l’empresa contractarà laboralment els músics o solistes que actuïn.

I això comporta dos problemes: el primer és que no especifica quant els pagarà; 
com que els estan contractant laboralment, hauran de tenir un salari, però no volen 
especificar què cobraran; i el segon és que això entra en contradicció amb que si una 
banda que es presenta té una entitat jurídica, és a dir, és una empresa, amb qualse-
vol de les seves fórmules, com el contractaran? Perquè estan dient que contractaran 
laboralment a tots els membres, però la contractació d’una banda amb personalitat 
jurídica ha de ser una contractació mercantil, i això no surt especificat. És a dir, se 
suposa que no es dona aquesta opció.

I llavors, arribat a aquest punt, la conclusió de l’acadèmia..., el que volíem demanar 
al Parlament és que tingués un control i exigís a la Corporació de Mitjans Audiovi-
suals que quan tinguin bandes contractades, si la contractació és laboral, de les ban-
des, sigui segons la legislació vigent, i quan la contractació sigui mercantil, seguint 
l’article 42 de l’Estatut dels treballadors, tinguin ple control sobre que tots els músics 
estan donats d’alta amb el règim que toca i que estan retribuïts, perquè a dia d’avui 
això no està passant, a TV3. Això és una cosa que considerem vital.

I, simplement..., d’aquest tema no hi ha més coses, simplement explicar..., ja 
que hi ha l’oportunitat un moment, el tema de la Plataforma Estatal per la Músi-
ca, que neix per dos motius bàsics: el primer és la situació de precarietat i inestabili-
tat en què està el món de la música, que és molt més greu que altres arts escèniques, 
i l’altre és l’informe de l’Estatut de l’artista, que ja coneixeu, que es va aprovar al 
Congrés dels Diputats. I la Plataforma Estatal per la Música és estatal, és a dir, 
ajunta músics, gairebé 6.600 músics de tot l’Estat i totes les associacions de promo-
tors, mànagers, representants, festivals, sales, i té el suport d’ajuntaments com el de 
Barcelona, de l’ICEC, de la FEM, perquè la situació realment és molt greu.

Els vostres grups parlamentaris, jo crec que tots ja..., si tenen representació a 
Madrid ja coneixen la plataforma, perquè ens hem presentat, però realment lo que 
estem discutint avui, més tot el tema laboral, és un símptoma que en el món de la 
música, de la música en viu en especial, la situació realment és molt precària i hi ha 
molta feina per fer.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies per la seva claredat expositiva. Jo crec que amb vint minuts hem 
aconseguit ubicar-nos bé.

Tocaria començar les intervencions per Catalunya en Comú Podem, però com 
que la Conchi és membre de la mesa, potser ho fem per ordre de grups parlamenta-
ris, si us sembla bé. Héctor? Té la paraula el diputat Héctor Amelló, en representació 
de Ciutadans, per un temps d’uns cinc minuts, però adaptable.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Quintana, señora Faustino, se-
ñor Arnedo y señor Montañés. Muchas gracias por asistir y por estas explicaciones 
que nos han dado.

Primeramente, me gustaría felicitarles y me gustaría felicitarles, porque hace 
apenas una semana entregaban ustedes los Premios Alícia. Sé que ha costado, sé 
que no ha sido un camino fácil para llegar allí, por lo tanto, así que felicidades por 
haber conseguido llegar a esa primera gala y haberla hecho posible..., creo que fue el 
sábado pasado, gala en la que estuvimos.

Pero igual que les felicito, por otra parte, les tengo que decir que esa tarde tam-
bién yo me fui decepcionado y me fui entristecido, y les tengo que explicar por qué, 
y lo quiero hacer con toda la cordialidad del mundo, y es que la Acadèmia Catalana 
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de la Música hizo suyas las tesis de los partidos nacionalistas, cosa que a nosotros 
nos entristece, nos entristeció escuchar según qué palabras en aquel discurso.

Y hacía solo unos días que nos habíamos reunido, nos reunimos con uno de sus 
miembros, y ustedes mismos nos decían que su colectivo es diverso y está formado 
por personas de ideología muy diversa. Y creo que el posicionamiento político que 
realizaron no respeta precisamente esa pluralidad ni respeta la opinión de la totali-
dad del sector musical.

Y, verá, es que les tengo que decir, porque me gustaría también poder exponer 
nuestra posición, que el nacionalismo separatista ahora hace precisamente dos años 
que dio un golpe de Estado, que vulneró los derechos de todos los diputados y que 
también vulneró los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. Y lo que hicieron 
los partidos independentistas fue poner en riesgo, precisamente, las libertades de to-
dos nosotros, las libertades de todos los catalanes. Y durante estos años han puesto en 
riesgo la convivencia y han fracturado la sociedad catalana. No solamente eso, sino 
que la semana pasada sus partidos cruzaron todas las líneas rojas existentes, cruzaron 
absolutamente todas las líneas que no se pueden cruzar en una democracia y se nega-
ron a condenar la violencia, dieron apoyo explícito a personas acusadas de terrorismo 
y, nuevamente, intentaron silenciar la voz de este partido mayoritario en la sala, que 
también les tengo que recordar fue el que ganó las últimas elecciones y por el que han 
apostado más de un millón de catalanes.

Cuando la academia se posiciona aceptando esas tesis también está silenciando 
las voces discrepantes que estamos defendiendo la libertad, que estamos defendien-
do la igualdad y que estamos defendiendo la unión de todos los españoles.

Y es que, miren, yo creo que la cultura lo que necesita para florecer es una so-
ciedad libre e igualitaria, que apueste por la diversidad y que apueste también por 
la pluralidad, y ese es el modelo por el que nosotros apostamos, por el que apuesta 
Ciudadanos, precisamente todo lo contrario del nacionalismo separatista, que para 
nosotros lo que practica es un fundamentalismo cultural, con su obsesión homoge-
neizadora que volatiliza la libertad, volatiliza la igualdad y volatiliza la diversidad.

Y dicho esto, me gustaría ya entrar en lo que realmente nos trae aquí, que pre-
cisamente es ese modelo de programas musicales pensados no para la difusión de 
artistas u obras musicales, sino que, desde nuestro punto de vista, está pensado para 
obtener la mayor recaudación posible y que incluso –podría ser este el caso– pensa-
do para sanear las cuentas y resultados de una televisión autonómica a costa de im-
poner posiblemente condiciones abusivas a artistas y músicos.

Yo cuando les he ido escuchando, y lo he hecho muy atentamente, no he podido 
dejar de pensar en casos similares, por ejemplo en el caso de la rueda, que fue una 
trama de recaudación millonaria por la explotación de derechos de autor en emisio-
nes televisivas que incluyen obras musicales, y es que ese tipo de programas desde 
nuestro punto de vista suponen un atentado contra las sociedades que gestionan de-
rechos de autor, contra los músicos y otros artistas y, en última instancia, para todos 
los creadores y defensores de la propiedad intelectual.

Ciertamente, el caso de programas como, por ejemplo, de los que estaban hablan-
do ustedes, que es Blues a l’estudi, Jazz a l’estudi o Ritmes a l’estudi, no parece de 
momento idéntico al caso de la rueda, pero sí que este modelo está importado con 
algunos matices.

Y corríjanme si me equivoco en lo que les voy a exponer, pueden corregirme lo 
que consideren. Primeramente, aquí se trata de una televisión pública, en este caso 
la Televisión de Cataluña, quien a través de una productora firma unas actuaciones 
que después son emitidas en un falso directo y estos programas son emitidos en ho-
rarios de madrugada, con una audiencia escasa, pero por el contrario reportan unos 
altos ingresos para la cadena en concepto de derechos de autor, ingresos que supe-
rarían con creces los cinco millones de euros, más o menos, calculando desde que 
empezó en el año 2011.
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Además, estos capítulos son emitidos y reemitidos constantemente, con lo que 
tienen un coste de producción relativamente bajo y consiguen una importantísima 
rentabilidad y se convierten en una fuente de ingresos para la televisión pública de 
Cataluña.

Todo apunta que el objetivo final de estos programas emitidos por Televisión de 
Cataluña no es otro que recuperar todo el dinero posible pagado a las sociedades que 
gestionan los derechos en concepto de derechos de autor.

¿Y cómo lo hacían? Pues, obligando a aquellos artistas que quieran aparecer en 
el programa a ceder hasta el 50 por ciento de sus derechos de autor a la editorial de 
la Televisión de Cataluña.

Si esto es así, y todo apunta a que sí, a que es así, sin duda la Televisión de Cata-
luña está impulsando lo que consideramos puede ser, desde nuestro punto de vista, 
una mala praxis o, como mínimo, tiene una actitud éticamente reprobable desde un 
punto de vista de la gestión pública, cosa que tampoco nos sorprende, viendo en qué 
se ha convertido precisamente durante los últimos años la Televisión de Cataluña con 
este gobierno.

Y es que una televisión pública o desde la Administración pública y los entes pú-
blicos, lo que nosotros consideramos que se debe impulsar es la defensa de los dere-
chos de la propiedad intelectual y exigir la máxima ejemplaridad en su gestión. Y es 
que este tipo de prácticas, donde parece que la Televisión de Cataluña impone una 
condición sine qua non que para salir en el programa el autor debe ceder casi el 50 
por ciento de derechos de propiedad intelectual a la editorial, pues, a nosotros nos 
parece sumamente abusivo.

Es una condición a los autores de «o lo tomas o lo dejas», y con un agravante, 
que lo realizas desde una posición de poder frente a los autores, y encima lo realizas 
desde una televisión pública. Y esta práctica para nosotros es inconcebible, porque 
precisamente yo creo que los entes públicos lo que deben proteger es precisamente a 
los autores y dedicarse a la difusión de la cultura.

En estos casos, creemos que se pone en tela de juicio que la Televisión de Ca-
taluña esté cumpliendo y velando precisamente por estos deberos, la protección de 
la propiedad intelectual, velar por el interés general, difundir la cultura, el talento 
emergente, poner a disposición de los creadores espacios de calidad, etcétera.

Yo tengo serias dudas de que la Televisión de Cataluña con estos tipos de progra-
mas por sus horarios de emisión, por las características de esta programación pre-
tenda la difusión de nuestros creadores, de nuestros autores, de nuestros músicos y 
de nuestros artistas, sino más bien que creo que su interés musical está relacionado 
más bien con su cuenta de resultados.

No apreciamos, por tanto, una motivación cultural, con un interés más bien me-
ramente económico camuflado dentro de un discurso cultural.

Yo no sé si la academia comparte esta opinión, pero también quisiera añadir algo 
más. Durante las últimas décadas han desaparecido –y esto sí que me gustaría hablar-
lo o que me lo pudiesen explicar más detenidamente– de las parrillas televisivas, no 
solamente de la Televisión de Cataluña, sino también de la Televisión Española y el 
resto de cadenas, esos programas musicales que promocionaban precisamente grupos 
o promocionaban artistas, unos programas que sí que difundían la música, unas veces 
en directo, otras veces en diferido, a veces a través de videoclips, otras veces hacían 
una especie de periodismo musical, hablaban de tendencias, hablaban de actualidad, 
que se metían en franjas horarias de interés para la ciudadanía. En definitiva, contri-
buían a la que consideramos que es la difusión musical, la difusión de nuevos talentos 
y también a la difusión de artistas consolidados.

Y creo que es muy necesario que las televisiones públicas, y en este caso la Tele-
visión de Cataluña, recupere ese tipo de espacios de auténtica difusión de la cultura. 
Creo que hay una diferencia sustancial entre ese tipo de programas que se emiten a 
altas horas, de baja audiencia, de altos ingresos, y que ponen unas condiciones durí-
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simas a los artistas, y este otro tipo de programas, que sí que están pensados preci-
samente para una difusión auténticamente cultural.

Yo no sé qué opinión pueden tener ustedes, la academia, sobre la desaparición 
de estos programas de contenido e interés cultural evidente y la sustitución por otros 
modelos que quizá tengan mayor rentabilidad para la cadena, pero que por su forma-
to y horario no están pensados precisamente para la difusión cultural.

Y algo más que me gustaría profundizar es ciertamente la opinión de la academia 
sobre este tipo de programas o estos programas que se realizan por la noche, conside-
ro que no es unánime, porque también he oído voces discrepantes de la opinión de la 
academia. Posiblemente, su opinión sí que es ampliamente compartida, pero hay algu-
nos artistas que hacen hincapié en que estos programas, estos programas que se hacen 
de madrugada, para ellos les ha supuesto una importante fuente de ingresos y les ha 
permitido dedicarse profesionalmente a la creación musical y han encontrado una pla-
taforma para darse a conocer que difícilmente habrían conseguido en otros espacios.

También debemos tener en cuenta que, a muchos artistas y músicos, en ocasiones 
por su estilo musical les es difícil acceder al gran público y este tipo de programas 
les permiten darse a conocer, acceder al gran público y además les reportan ingre-
sos, con los que pueden desarrollar su actividad profesional.

Entonces, mi pregunta es ¿cómo conseguir que estos músicos con talento también 
accedan a la televisión y al gran público sin verse eclipsados, por ejemplo, por artis-
tas más consolidados, como les podría pasar con otro tipo de emisiones? Sin duda, 
para muchos de ellos estos programas, a pesar de las condiciones que muchos pue-
den considerar abusivas, les suponen, por ejemplo, una gran oportunidad profesional.

Y esto me hace pensar en las dificultades que se encuentra una parte importante 
de artistas y de músicos para dar a conocer sus creaciones y que les impulsa a acep-
tar unes condiciones laborales realmente duras como las que impone la Televisión de 
Cataluña en este modelo de programa, pero también encuentran en estos espacios un 
lugar de difusión de estilos musicales más minoritarios o espacios que les permiten 
darse a conocer.

Y otra pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué políticas cree la Acadèmia que 
se podrían impulsar para evitar estas situaciones que pueden suponer una precari-
zación del sector? ¿Están bien articulados los circuitos musicales para que el talento 
pueda emerger? ¿Existen suficientes espacios de difusión para todos los estilos? ¿Está 
realmente la Televisión de Cataluña apostando por la difusión de la cultura musical? 
¿Existen espacios de calidad en la Televisión de Cataluña?

Miren, nosotros creemos que la protección de los creadores y las industrias cultu-
rales es crucial para preservar la cultura y es una columna vertebral de nuestra socie-
dad. Sin creadores, sin artistas no hay cultura, sin espacios de calidad para difundir 
sus creaciones nuestros creadores y nuestros artistas se quedan silenciados.

Y, por último, y ya para terminar, hay un aspecto también relacionado con la ges-
tión de derechos de autor sobre la que me gustaría conocer su opinión. Es la siguiente: 
vivimos en un mundo globalizado y es sumamente complejo defender con eficacia los 
derechos de propiedad intelectual. En cualquier parte del mundo se puede piratear a 
un artista, se le puede copiar una de sus creaciones o simplemente se pueden vulne-
rar sus derechos de autor.

Si ya es complejo para los artistas consolidados conseguir defender sus dere-
chos de autor, para los más modestos es una tarea imposible poder ir a defender sus 
dere chos cuando son vulnerados muy lejos de aquí. ¿Cómo velar a nivel global por 
los derechos de autor y cómo ayudar a nuestros creadores en la defensa de los dere-
chos sobre sus obras?

Resumiendo, desde nuestro punto de vista, la Televisión de Cataluña debe hacer 
mucho más por la difusión cultural, por preservar la diversidad y la pluralidad, tarea 
sumamente compleja cuando desde nuestro punto de vista se ha convertido en una 
correa de distribución ideológica de un gobierno cuya única prioridad es separarnos 
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del resto de españoles, y no consideramos que la Televisión de Cataluña sea una en-
tidad ejemplar en la gestión de contenidos y no creemos que en el caso de estos pro-
gramas musicales esté realizando una auténtica función de difusión cultural.

Creemos que se debe apostar por un modelo de programas que promocionen el 
talento, que claramente apuesten por la diversidad y la pluralidad cultural y que di-
fundan diferentes estilos musicales, y lo hagan en horarios mucho más acordes con 
la importancia que la cultura tiene como herramienta de potencial de transforma-
ción social.

Si pueden contestarme las diferentes preguntas que les he hecho en el tiempo que 
puedan y como consideren oportuno. Les reitero las gracias por asistir y agradecer 
muy profundamente que puedan contestarme a estas preguntas.

El president

Gràcies. La resposta serà global al final, com la tesi doctoral, que després fan un 
resum del que volen dir. Té la paraula el diputat Francesc Ten, en nom de Junts per 
Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies als membres de l’acadèmia que venen 
avui a fer aquesta compareixença.

Primer de tot, deixin-me –em sembla que és el lloc i el dia adequat– lamentar la 
mort del compositor Carles Guinovart, persona referent en la música contemporània 
a casa nostra.

Dit això, i fets els agraïments, jo també volia afegir-me, com ha fet el senyor Ame-
lló, a felicitar-los pels premis. Va ser una gala delicada, d’alta qualitat, molt ben pre-
sentada, moderna, contemporània i, a diferència del senyor Amelló, jo sí que li volia 
transmetre el compromís de l’Acadèmia amb la defensa dels drets polítics, civils i so-
cials a casa nostra, com es va fer palès en aquell acte. Ho deixaríem aquí, perquè no 
tocaria, no vull seguir el fil del senyor Amelló titllant quines línies vermelles hi ha, 
però si algunes vermelles hi ha és quan no es nega l’ús de la violència de l’Estat per 
impedir la nostra independència.

Però anem a la qüestió. Agreixo la seva explicació, ha sigut diàfana i claríssima 
en la praxis incorrecta que sembla que, o que des dels programes de matinades de 
Jazz a l’estudi i de Blues a l’estudi, i de Folk i rumba a l’estudi hi han hagut.

Jo els volia demanar si és que vostès han percebut un canvi, una millora en aques-
ta nova crida que ha fet la corporació per a nous artistes o per a noves produccions i 
nous programes en tot això.

Els volia demanar també si vostès estan en contacte amb la corporació –a mi em 
consta que sí– i si tenen no només contacte, sinó que estan en una taula de treball 
per mirar d’abordar, doncs, com solucionar aquest tema que ha sortit alguna vegada, 
i ja ho deuen saber vostès, i els diputats que m’acompanyen també, en alguna ses-
sió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, el fet és 
obert i n’hem parlat entre nosaltres i, per tant, jo volia saber això, si vostès hi estan 
en contacte, i no només en contacte sinó treballant per millorar això; si hi ha hagut 
diferències de model i, per tant, si ha disminuït la mala praxis entre les primeres pro-
duccions de Jazz a l’estudi o la de Folk a l’estudi, o en aquesta darrera crida, que em 
sembla que hi han tres nivells, no? La crida és la més immediata, el folk i rumba, i 
l’anterior, el primer, jazz i blues.

Possiblement, a mi m’agradaria pensar que si haguéssim fet aquesta comparei-
xença fa deu, dotze, catorze mesos la situació hauria sigut més furibunda, més cruel, 
més queixosa, perquè m’agradaria pensar que això està en certes vies de començar 
a parlar o de corregir-ho.

Deia el senyor Quintana que no troben espais. En aquesta taula de treball que 
vostès presumptament tenen o que a mi m’agradaria que tinguessin amb la corpo-
ració, no sé si allà s’ha tractat, més enllà del tema de la matinada, àmpliament la 
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promoció de la música a la corporació. I, doncs, si el resultat d’haver fet programes 
especials de festivals de musicals, emesos recentment, el Cruïlla i altres festivals, o 
l’emissió de concerts pel 33, o les petites accions que porta a terme iCat, la «Cançó 
iCat», la «Setmana iCat», un programa nou que em sembla que jo diria que iCat..., 
jo diria que és al setembre que havia d’iniciar-se; o bé tota la feina que ha fet en Ga-
valdà amb el Celobert per ràdio i el Celobert a la tele.

És a dir, volia contextualitzar això no només en el fet de les matinades, que és el 
que avui ens porta la compareixença, sinó emmarcar-ho en un context general amb 
la corporació de sensible millora, malgrat la situació espantosa econòmica que, mal-
auradament, viu aquest país per moltes raons, entre altres el dèficit fiscal. Aquest és 
una mica el meu plantejament: ser proactiu i si vostès ens poden explicar en quin 
punt estan, si realment això és susceptible de millora o que cal millorar.

I per acabar voldria fer meu el seu prec, en el sentit que des del Parlament cal que 
treballem perquè la televisió pública d’aquest país pugui fer la seva feina social amb 
els artistes, amb els creadors, defensar-los, remunerar-los amb el que toca, tant com 
toca, a ells, als creadors i a tot el conjunt, als seus assajos i en els detalls que vostès 
ens han explicat i que sembla que no s’estan duent a terme.

Per tant, per part del meu grup treballarem en la millora des del Parlament, i en 
els ponts i en els enllaços amb la corporació per tal que això sigui així.

Moltíssimes gràcies i endavant.

El president

Gràcies, diputat Ten. Té la paraula la diputada Jenn Díaz, en nom del Grup Re-
publicà.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bona tarda i moltes gràcies per la vostra compareixença. 
Avanço que seré molt breu, perquè quan els compareixents venen i tenen la raó la 
feina dels diputats és escoltar i, en tot cas, posar-nos a disposició. Després del meu 
company Ten, doncs, tinc la feina mig feta, diguem-ne. Subscric tot el que diu, m’ad-
hereixo a totes les seves paraules.

Aclarir que la Televisió de Catalunya és un ens independent i sobre aquesta qüestió 
n’hem parlat, com avançava, a la Comissió de la Corporació. Penso que fins i tot per 
part dels dos grups hem fet esment d’aquesta qüestió, precisament perquè ens preo-
cupa, doncs, aquesta problemàtica, i que la programació la decideixen, com és nor-
mal, els professionals de la casa; la nostra tasca diguem-ne que és una altra.

És important que la música i que la cultura tinguin cabuda a la televisió pública, 
al país, però no a qualsevol preu i no de qualsevol manera, i considerem que els hora-
ris, els formats i el tracte que donem als nostres creadors és també una altra manera 
de fer un país. Per tant, allà on posem la cultura, com la tractem i de quina mane-
ra volem que hi sigui, doncs, també diu molt, no?, de la importància que nosaltres 
l’hi vulguem donar i, en definitiva, dels futurs de les societats. En això, aquí ens hi 
trobarem; estem a la Comissió de Cultura, tots hi estem a favor. No ens han de con-
vèncer de res, diguem-ne.

Sobre els criteris de selecció, i ara, com dic, que seré molt breu perquè tenen la raó 
i, per tant, crec que nosaltres hem de fer un afegit o entrar en valor una altra sèrie de 
coses, des del Grup Republicà seguim pensant que els criteris, més enllà i entenent la 
cultura com un tot, no només la música..., en una estona vindran a fer una comparei-
xença uns companys del festival Primavera Sound i, per tant, incidir també en aquesta 
qüestió, que som una mica pesats en el tema, però és així, que els criteris, que la mú-
sica, que la cultura, que la televisió pública d’aquest país el que ha de fer és ser igua-
litària i ens hem de posar sempre aquestes ulleres liles que ja comencen a ser de tots 
els colors de tant fer-les servir, per justícia i per posar en valor el talent de les artistes.

Però dintre d’aquesta eterna invisibilització hi ha un altre focus, i jo avui parlo en 
nom del Grup Republicà, de les diputades que m’acompanyen, però també parlo com 
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a creadora. Ho deia la companya, que els creadors dintre de tota la cadena són la 
peça més fràgil i, per tant, l’únic que podem fer i, a més, sent diputats de dos grups 
parlamentaris que donen suport al Govern, l’únic que els vull dir –i amb això aca-
baré– és que ens posem a la seva disposició i que tenen la nostra paraula i el nostre 
compromís que intentarem revertir aquesta situació. Que als creadors i a les creado-
res els hem de protegir i que ens hi va un país també en això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera, en 
nom del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies. Bona tarda, president, diputades i diputats. També agrair enormement 
la vostra compareixença.

Jo crec que el fil d’un tema concret..., em sembla que per extensió hem tractat la 
punta de l’iceberg d’un problema molt més global i molt més general, eh? I és una 
mica la intervenció que jo voldria fer.

En primer lloc, respecte als programes de matinada, musicals de matinada. Efec-
tivament, sembla que la corporació, més enllà de la promoció, que no negaré que 
també es fa, d’una manera o d’una altra, de la música catalana i de la música en català 
i de la música que es fa a Catalunya, també sembla o a vegades ha semblat que al dar-
rere hi havia un afany recaptatori per treure’n beneficis per dedicar-los, diguem-ne, a 
altres programes que no tenen benefici, no? Això és així.

Jo crec que heu plantejat, o a mi almenys m’ha semblat entendre el plantejament, 
és a dir, quin és el problema, eh?, quin és el problema, que comparteixo –en tot cas, 
em comprometo a llegir-me els documents que ens heu passat–, però jo els voldria pre-
guntar, en aquest sentit, quina és l’alternativa. És a dir, si ens poguéssiu resumir què 
caldria fer? O, dit d’una altra manera: què creieu que el Parlament de Catalunya –no el 
Govern, estem al Parlament, el Parlament de Catalunya–; què creieu, en aquest sentit, 
que hauria de fer el Parlament de Catalunya o podria fer el Parlament de Catalunya per 
resoldre la problemàtica que heu plantejat?

I entro en el tema més global, eh? Perquè, en el fons –en el fons– no deixa de ser 
un exemple més. Evidentment, parlem de la corporació catalana, estem a la Comis-
sió de Cultura i, evidentment, tenim competències per parlar d’aquesta qüestió, però 
no podem oblidar també que hi ha una altra comissió que també en té, que és la Co-
missió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és una 
altra comissió d’aquesta casa, no?

Per tant, centrant-me més, potser, en el camp global de la cultura, a mi em sem-
bla que la vostra exposició..., i per tant m’agradaria saber, després del que explicaré, 
doncs, si vosaltres compartiu aquest plantejament –perquè per nosaltres és fonamen-
tal, pel nostre grup parlamentari, respecte a això, no?–, que deia que és la punta del 
iceberg d’un problema més global.

Per què? Perquè heu plantejat dues qüestions que em semblen cabdals. Una és el 
tema dels ensenyaments, els ensenyaments musicals. Deixeu-me que en digui ense-
nyaments artístics, eh?, i culturals, en global. Crec que aquesta és una assignatura 
pendent que tenim aquest país i el conjunt de l’Estat espanyol, eh?, no només a Ca-
talunya.

I l’altra, en el fons molt lligada també a la vostra exposició, l’Estatut de l’artista. 
I en aquest sentit, jo sí que voldria dir que en el passat debat de política general de fa 
una setmana el nostre grup parlamentari va presentar una proposta de resolució sobre 
cultura amb cinc punts, dels quals dos eren precisament aquests: la incorporació dels 
ensenyaments artístics, també els musicals, evidentment, dins l’ensenyament obliga-
tori, per tant, una aposta clara per completar l’enorme tasca, com ha dit en Gerard 
que fan, que han fet i que continuaran fent els ens locals, els ajuntaments en aquest 
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sentit, que em sembla que és, en general, per alabar, eh?, tot el tema de les escoles de 
música municipals, etcètera –tenim un tema molt clar, que és aquest–, i l’altre, que 
també era una de les nostres propostes de resolució, era l’Estatut de l’artista, avançar 
en l’Estatut de l’artista.

Bé, malauradament, no es va aprovar, eh? Malauradament aquests punts el Ple els 
va rebutjar, però ja anuncio que els tornarem a presentar per separat a la Comissió 
de Cultura perquè siguin debatuts amb més extensió del que es va poder fer, lògi-
cament, en un debat de política general. Per tant, ja anuncio que en els propers dos, 
tres, quatre dies entrarem al Registre del Parlament aquesta mateixa proposta de re-
solució, similar, modificada una mica, que vàrem presentar en el Ple, perquè siguin 
debatudes aquestes propostes de resolució a la Comissió de Cultura del Parlament.

Respecte a l’Estatut de l’artista. És veritat que una part, potser la més important, 
correspon a competències estatals. També és cert que s’hi han començat a posar, eh? 
També és cert. I, en aquest sentit, em sembla que cal valorar-ho molt positivament. 
Ara bé, si ens remetem a l’informe del Conca sobre l’Estatut de l’artista, hi ha elements 
claríssims que, sense necessitat de regulació estatal, tenim suficients competències en 
el marc estatutari perquè puguem començar a caminar, en el marc d’un estatut català 
de l’artista o com se li’n vulgui dir, m’acabo d’inventar el nom, eh? És igual, el nom.

Per exemple –per exemple–, hi ha, de les trenta-sis propostes que en el seu mo-
ment va fer el Conca sobre ensenyaments, sobre l’Estatut de l’artista, n’hi ha bastan-
tes que es poden abordar també a Catalunya. Respecte a l’àmbit laboral, per citar-ne 
dos: potenciar la creació d’un sistema de representació sindical del sector cultural, 
que em sembla que, directament o indirecta, en Gerard també ho ha comentat; ela-
boració d’un cens de professionals adscrits als sectors culturals. I, per sobre de tot, 
jo diria, la voluntat d’autoregulació en alguns aspectes, que, si a Catalunya hi ha vo-
luntat, es pot fer, i que es tracta, per tant, de posar fil a l’agulla, es tracta de posar 
negre sobre blanc. Això en l’àmbit laboral.

En l’àmbit contractual; establir sistemes eficaços per controlar l’equilibri de les pres-
tacions en els contractes; implicació de l’Administració. Ens sembla importantíssim.

Protocols en l’entorn digital; implicació de les entitats de gestió en una major pro-
tecció dels drets d’autor d’artistes i de creadors. Això ho podem fer. No cal esperar. 
No tota la culpa del que passa a aquest país és d’Espanya i del Govern estatal. Algu-
nes coses sí, però d’altres..., ens hi podem posar al davant i podem fer autocrítica molt 
clarament.

I em sembla que en aquest tema, precisament, és on jo, nosaltres, el nostre grup 
parlamentari, demanaria que fóssiu decidits. És a dir, jo us demanaria que el sector... 
Mireu, ara es modificarà la llei de l’OSIC, molt probablement, al Parlament de Catalu-
nya. Si no s’hi hagués posat el sector, dubto, potser m’equivoco, però dubto que s’ha-
gués aconseguit.

Doncs, jo crec que també disposem d’un document importantíssim. El Conca va 
fer una feina magnifica en aquest sentit. I aquí hi ha un exmembre del Conca, al qual 
li vull agrair, i a més ell ho sap perfectament, que ho he fet en moltíssimes ocasions 
o sempre que en tinc ocasió. Però us hi heu d’implicar. És a dir, permeteu-me que 
també us posi deures, eh?, més enllà de preguntar-vos quins són els deures que ens 
poseu a nosaltres.

Per què? Perquè em sembla, i amb això ja acabo, president, que ja veig que em 
comença a mirar una mica malament, perquè estic convençut de que al sector de la 
cultura, que també necessita pressupost, per descomptat, eh? –i això ara no és avui el 
dia per parlar-ne, ni el moment, però, més enllà d’això–, també hi ha feina molt con-
creta i específica en la qual, amb voluntat política, em sembla –em sembla– que en 
aquesta casa seríem capaços de trobar el mínim comú denominador que ens perme-
tés avançar pensant, no en si TV3 és d’aquests o és dels altres, TV3 és del país –TV3 
és del país. Si ho fa malament, ja la criticarem. Però continua sent del país, encara 
que ho faci malament. I per tant, un dia ho farà bé, eh?



DSPC-C 342
2 d’octubre de 2019

Sessió 11 de la CC 18

És a dir, jo crec que sí que podem ser capaços d’avançar especialment i fonamen-
talment en el que a mi em sembla que són els dos temes nuclears que heu vingut a 
exposar aquí, més enllà del tema concret, eh?, que és el tema dels ensenyaments i el 
tema de l’Estatut de l’artista en un sentit ample.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Concha Abellán, del Grup 
de Catalunya en Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por poder explicarnos todas 
vuestras demandas y vuestra problemática. Nuestro grupo parlamentario recogió el 
manifiesto de sus demandas, lo llevamos a la Comissió de la Corporación Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, le preguntamos al director de TV3 y redujo el problema a 
algo anecdótico, y a un poco al aire.

Creemos que la función de una televisión pública ha de ser la de promocionar la 
creación artística, porque, además, aquí, en Cataluña, hay muchísimo talento musi-
cal y necesitan la proyección de una televisión para tener esa visibilidad. Eso sí, ga-
rantizando los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras y las artistas.

Así que tengo estas preguntas. ¿Cómo poder conseguir que todas las artistas y 
los artistas tengan las mismas facilidades de acceso? De las reuniones que mantie-
nen con la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, con TV3, ¿cuáles son 
las demandas que recogen y qué les han trasladado respecto a sus reivindicaciones? 

Y el señor Sanchis, dijo en este Parlament el pasado 15 de febrero que muchas 
de las reivindicaciones no eran asumibles por falta de ingresos suficientes de TV3. 
¿Habéis avanzado, se han avanzado en este posicionamiento cerrado que anunciaba 
el director de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. En deu minuts podem intentar fer una resposta 
integrant-ho tot? 

Gerard Quintana Rodeja

Sí, és un impossible, però mirarem de fer el màxim possible.
La Televisió de Catalunya és un ens independent, però no és un ens autosuficient. 

Aquest és el problema, no? I m’ha agradat molt el que has comentat, Jenn, suposo 
que també per l’empatia com a artista, no? És com imaginar-se que un escriptor per... 
O sigui, escriu un llibre, el vol donar a conèixer, se’n va a la televisió, li diuen: «No, 
vine, tu sortiràs a les quatre de la matinada. M’has d’escriure un llibre nou perquè el 
teu no m’interessa, i m’has de donar la meitat dels drets del teu nou llibre, no? I des-
prés et dono aquí mitja hora, de quatre de la matinada a dos quarts de cinc.» I te’n 
vas amb cara de «tonto», potser sí que amb uns ingressos, perquè allò t’ha generat 
alguna cosa.

Estem parlant de, com deia abans, de la baula més feble, no? És el creador. I, a 
més, en el món de la música, en el qual suposo que tampoc el sector durant molts anys 
no hem fet la feina suficient. Ara sí. I el manifest que us hem fet arribar no és una 
opinió parcial, sinó que és fruit d’una taula amb tota la diversitat del sector asseguda, 
amb afectats, amb gent que havia anat i que havia participat en aquests espais. I el 
reconeixement que sempre... Bé, partim d’una precarietat tan gran que acabem accep-
tant qualsevol cosa, perquè jo he d’arribar a fi de mes. Clar, evidentment, com a autor, 
com deia abans, com a autor em va bé, perquè em produeix uns ingressos. I en aquesta 
situació laboral en la que estic, estic parlant de l’autor que ha dit que a ell l’interessa, i 
hem parlat amb ells també, no? En aquesta situació que estic he de tirar endavant com 
sigui, no? Però, malgrat això, clar, no tenim una regulació laboral.
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O sigui, qualsevol... Diguéssim..., els malabarismes que ha de fer fins i tot l’Ajun-
tament de Barcelona, que en aquesta última Mercè ja era arribar al paroxisme per 
contractar els músics, eren increïbles, perquè les casuístiques són tan diverses.

I, segons la llei que ens regeix ara, la del 85, fins i tot la Beyoncé per venir aquí 
hauria de demanar un permís de treball i el que el contracti li hauria de pagar l’alta 
de la Seguretat Social, que no sé quant sortiria. Però no es correspon amb el model. 
El model de la llei del 85 s’adiu amb aquell model antic que hi havia de l’orquestra 
que feia diversos passis al dia, en una sala o on fos, i el músic estava a sou, cobrava 
un tant al mes i li deien com s’havia de vestir i quin repertori havia de fer.

És clar, tot ha evolucionat moltíssim. Aleshores, per això crec que és bo i era ne-
cessari que el sector s’unís en aquest repte de redefinir el paper de la música i de la 
cultura.

Nosaltres venim d’una crisi que és la de principis dels noranta, pel que fa a la 
música, en la qual la música deixa de ser, diguéssim, el producte cultural més venut 
i comencen a ser-ho els videojocs, coincideix amb la digitalització. Ens han passat 
per davant taxes de l’audiovisual, mentre nosaltres feia anys que vèiem el perjudici, 
quan encara la velocitat a internet no era tan gran per baixar-se pel·lícules senceres i 
la música sí. I ho hem anat encaixant d’alguna manera per la debilitat del sector, per 
l’atomització, per la transformació del concepte d’indústria, per l’erosió també de la 
indústria, la transformació en tot el fet d’internet.

Després hem passat per la crisi, com hem passat tots, no? I el 2013 vam patir una 
retallada, que més que una retallada era una mutilada, no?, gairebé, de la qual encara 
no ens hem pogut recuperar perquè estem heretant pressupostos prorrogats, i men-
trestant ens diuen que ja hem sortit de la crisi, però estem encara vivint en aquells 
conceptes de crisi pressupostàriament.

Vull dir que això en aquest sentit fa molt vulnerable al músic, que molt sovint 
està cobrant el mateix que cobrava fa vint-i-cinc anys, o sigui ens trobem en aquesta 
situació en la qual l’índex de preu del consum, el cost de la vida, puja fins a nivells 
desorbitats, estem al capdamunt del preu de la «vivenda», però hem retrocedit fins i 
tot en aquest sentit, no? I per això s’està fent tanta feina en aquest sentit.

Evidentment que la Televisió de Catalunya és un ens independent, però no és un 
ens autosuficient, i aquí crec que hi ha la clau de tot. Perquè és evident que nosaltres 
parlem amb la corporació; a partir d’aquest manifest que us hem facilitat vam tenir 
una reunió, una altra. Hi ha una voluntat de treballar, però sí que el topall de l’ofec 
pressupostari existeix, no? I fins i tot el reconeixement de que si no era una praxis 
bona aquesta de les nits també la direcció que hi ha ara se la va trobar, o sigui que ja 
és alguna cosa heretada, i que no és del que més s’enorgulleixen, però era la mane-
ra de fer alguna cosa, per dir-ho d’alguna manera, uns programes que si els hagués-
sim de valorar per la publicitat, si la televisió hagués de contractar una publicitat 
segurament a aquelles hores no la trobaria, vull dir que al final es fan amb el sou de 
l’autor, cosa que també desdibuixa una mica tot el fet.

Jo crec que de vegades..., i per això hi ha l’Acadèmia de la Música, i per això te-
nim ganes de seguir, d’anar creixent i d’impulsar fòrums en els quals, de sobte, arri-
ba el director de Música de l’Arts Council of England, el senyor Adam Jeanes, i ens 
diu que estan fent tot un treball des del 2012 per posar en contacte la música profes-
sional amb l’ensenyament musical, que té garantit tot ciutadà dels nou als onze anys, 
el domini d’un instrument, i després escollir si vol tirar cap aquí professionalment, 
o com a mínim ser un ciutadà amb un bagatge musical i criteri, no? O sigui, bon 
públic també, no? I com fan això per aconseguir conservar aquest lideratge musical 
mundial, per dir-ho d’alguna manera. I el primer que ens diu és: «Ah, i aquí cal sor-
tir de l’escola per estudiar música. I les matemàtiques també s’han d’estudiar fora de 
l’escola? I la literatura?» O sigui, és tan impensable per molta gent del nostre entorn 
del qual ens pensem que formem part, l’europeu, que tendim a pensar que nosaltres 
estem amb el normal, i la nostra situació és totalment anormal.
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De vegades, una petita quota o un petit moment musical, o un programa a dos 
quarts de dotze de la nit que fa referència a temes de fa anys i els torna a posar en 
via, fan una playlist, ens sembla ja que és suficient, no? I nosaltres estem aquí per 
mostrar lo complex, transversal i enorme que és el món de la música.

L’acadèmia conté tota aquesta complexitat del sector, conté tota la cadena d’en-
senyament des de les escoles municipals, escoles privades, conservatoris, escoles de 
grau superior, les entitats professionals, les entitats de músics, el músic que molt so-
vint no està segur ni de la seva professió, ni de que ell és allò. Potser en el seu petit 
cicle d’èxit, però molt sovint és com el món de l’esport, en el qual se li diu sovint: 
«Tingues una cosa a part, perquè l’èxit passa aviat i hauràs de viure d’alguna cosa, 
si vols tenir una família...»

O sigui, nosaltres pel que estem lluitant i pel que creiem, i el que intentem mos-
trar amb tot el que fem, en els fòrums, la transformació social, que va ser un èxit 
l’any passat i que mostra tot un panorama invisible perquè no és comercial ni és lú-
dic, sinó que és formatiu i que fa una feina bestial des de la gent de Xamfrà o la gent 
de Voces, d’inclusió, d’articulació, d’ajudar a integrar-se a molta gent, de fer coses 
que semblarien impossibles i de donar espai i visibilitat de tot això... No pensem no-
més que hi hagi d’haver una quota, sinó que la societat ha d’estar impregnada d’això, 
que ja ho està, de fet, perquè si apaguem la música..., si tinguéssim un poder que no 
tenim i desconnectéssim la música de tot arreu ens adonaríem..., des de l’informatiu, 
no seria ni tant impactant sense el ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan d’entrada, ni qualse-
vol..., un acte nacional tristíssim, sense un himne, tots en silenci mirant-nos els ulls: 
se sentirien massa els nostres pensaments, no?

Sí que és cert que els ensenyaments musicals són una mica la pota sobre la que 
nosaltres com a sector creiem, perquè és la base per fer una societat millor, no? La 
cultura és indispensable. Una persona que no tingui un bagatge cultural, que no tingui 
capacitat crítica és un esclau, està venut, no té llibertat, no?

Agraeixo també les felicitacions pel tema dels premis, que hem parlat abans. 
Nosaltres creiem que a part de considerar, doncs, això, els mitjans públics, la televi-
sió pública amb un criteri econòmic, amb un criteri de balanços econòmics, el que 
és molt important és anar més enllà d’això, és el servei que ofereix aquest mitjà. La 
formació, el prestigi, el coneixement..., va més enllà d’això.

Aquests dies ens trobem la Greta Thumberg dient precisament això, no? «El món 
ha de deixar de regir-se per balanços econòmics. I la gent, i les persones?» O sigui, 
estem dissociant una cosa que és l’economia, que hauria d’estar al servei de les per-
sones, i posant-nos al servei d’un absurd del creixement infinit, no?

A nosaltres en aquest sentit també ens agradaria dir això i donar també recolza-
ment als professionals de la Televisió de Catalunya, que han demostrat que són molt 
grans, que són capaços de fer líders d’audiència un programa de bolets, quan no hi 
ha res més avorrit que veure créixer un bolet, que és una humitat, gairebé, no? 

Aleshores, creiem que amb enginy som capaços de fer això. Sí que estem impreg-
nats d’una mena d’idea volàtil i comercial en la qual es premia molt l’intèrpret hereu 
d’una sèrie de programes concurs que supleixen la música, tot i que la contenen i que 
acaben buidant de contingut i fan una mena de món de la música com una mena de 
Disney, en el qual ets tocat d’una vareta i en tres mesos ets un artista mundial, no? 
Tota aquesta gent que fan això també necessiten autors, no?

Crec que en el model també institucional un exemple seria el Mercat de Música 
Viva de Vic, un encert i un projecte que va en progrés. N’és un símptoma també, no? 
El creador està oblidat. Un músic no pot anar al Mercat de Música Viva de Vic si no 
té un mànager, per exemple, no? Aquest punt de vista de mirar-ho tot a través de la 
indústria, que està bé també, fins i tot estem parlant de l’ICEC o ICIC abans, indús-
tries culturals, però i el creador? I al final queda com en una mena d’espai que no 
saps ni si és real o no, si al final ho farà una màquina o un robot també, i en el qual 
fins i tot sembla que la guerra o la batalla pels drets de propietat intel·lectual sembla 



DSPC-C 342
2 d’octubre de 2019

Sessió 11 de la CC 21 

que està perduda en funció d’aquesta globalitat, amb aquest govern mundial que ens 
governa, que és econòmic, però les persones no tenim paradisos ni tenim fronteres 
obertes, sinó que l’únic que tenim són impediments, no?

M’agradaria passar la paraula a l’Eva, per si en algun aspecte molt més jurídic 
i concret pot afinar-ho més. M’és molt difícil parlar amb tots. Sí que mantenim un 
contacte amb els mitjans i volem que sigui fructífer, i sí que hi ha molts obstacles i 
baules.

I gràcies per les felicitacions d’abans. Ho sento perquè us entristiu, però jo sem-
pre estaré al costat de la gent de la cultura. I vaig especificar molt més –molt bé, a 
més– en un moment del meu discurs que, «al meu parer», i vaig oferir una opinió, 
perquè sé que el sector de la música és molt divers, hi ha moltes mirades, però crec 
que sí que coincidim tots en el sector de la música que la gent de la cultura hem de 
fer pinya. I en aquest sentit vaig tenir un record pel Jordi Cuixart, que crec que és un 
referent de la lluita democràtica i de la no-violència.

Però, bé, hem de conviure tots i tant de bo ho puguem fer dialogadament i sense 
amenaces i sense escarafalls.

Gràcies.

Eva Faustino Ribas

Molt breu. Respecte a la millora o el canvi de les condicions que apuntava el Fran-
cesc Ten, hi ha hagut una modificació, una voluntat de rebaixar les condicions perquè 
fossin més favorables, però aquí el que voldríem posar de manifest és que, com dè-
iem al principi, el problema és conceptual. O sigui, el nostre problema, el que venim 
a comentar pot passar en les matinades o pot passar demà en els continguts digitals 
distribuïts en xarxa per la corporació, o pot passar...

Mentre no entenguem que els models de finançament de la corporació no poden 
valorar-se exclusivament amb paràmetres econòmics, sinó que s’ha de mirar quin 
impacte tenen aquests models de recaptació en els creadors i en les indústries crea-
tives i en tot allò que dona un teixit empresarial a la cultura, fins que no ho mirem 
des d’aquesta perspectiva podem anar modificant i millorant condicions, però con-
ceptualment estarem en desacord des del sector de l’acadèmia. Això d’una banda.

És cert que tenim una taula de treball amb la corporació, busquem programes 
que siguin de visibilitat de la música, programes que donin promoció musical, però 
hem vingut a la compareixença per parlar del programa de les matinades i de la re-
captació de la corporació en base a drets d’autor. O sigui, això és lo que venim a 
comentar.

Hi ha un treball molt més ampli dintre de la Comissió de Mitjans de Comunica-
ció, hi ha un treball..., no ens l’acabarem pas en mitja hora ni en deu minuts, i està 
en funcionament, això sí; però no vol dir que pel tema..., i que en aquest concepte no 
estiguem d’acord.

Aclarit això, recullo –no per comentar-ho ara, perquè no hi ha temps–, em sem-
bla molt interessant la mirada de com gestionar de forma global els drets de propietat 
intel·lectual. Sí que crec que hi ha un gran recorregut i hi han moltes coses a fer, i 
podem ser molt competitius. Sí que requereix una mirada global i de cooperació, tant 
entre els mitjans públics com entre el sector privat i en tots els seus rols.

Reitero, perquè em sembla important dir-ho, que els músics que participen en 
la Rumba o que participen en el Jazz, evidentment, estan contents, perquè els arre-
gla l’any, d’acord? El que passa és que arregla l’any a un músic. Llavors, nosaltres 
com a acadèmia, tenim l’obligació de pensar en un sector molt més ampli i a molt 
més llarg termini.

Llavors, en aquesta reunió, i ho dic perquè a mi em va emocionar especialment, 
hi havia músics que eren capaços d’entendre que per ells individualment participar 
a les matinades els havia canviat l’any, però eren capaços de dir-te que com a sec-
tor estaven d’acord amb nosaltres i ens donaven la representativitat que avui venim 
a dir aquí.
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Llavors, jo penso que és en clau d’això, que podem venir amb tota la tranquil·litat 
de dir que estem representant tot el sector, fins i tot el que hi participa, d’acord? Per-
què el que convé a tot el sector no és el que convé a un individu, de vegades. Llavors, 
simplement dir això.

I passo la paraula, molt breu, al Guillem, i ja està.

Guillem Arnedo Gaute

Sí, jo crec que amb un minut ja ho podem tenir. És fer referència a un parell de 
coses. La primera és si hi ha hagut algun canvi de les altres convocatòries a aquesta. 
La bàsica és que a les altres convocatòries no hi havia crida. A Jazz a l’estudi i Blues 
a l’estudi, no hi havia cap mena de constància de res.

En aquestes últimes sí que hem pogut tenir accés a la crida i és lo que teniu vos-
altres, i a partir d’aquí és on hem pogut establir aquest diàleg, que esperem que pugui 
seguir.

I l’altre és que s’ha fet referència al Conca, a l’Estatut de l’artista. A veure, l’As-
sociació de Músics de Jazz, igual que molts altres membres de l’associació, vam 
participar en la redacció de les propostes del Conca. I fa poc a l’Ajuntament de Bar-
celona, en un ple de cultura, també es va proposar una resolució, i es va aprovar gai-
rebé per unanimitat, per impulsar tots aquests aspectes. Però, clar, nosaltres el que 
vam comentar és que, a veure, el problema que tenim el sector de la música –i per 
això tenim aquesta plataforma estatal, que és un fet històric, que no havia passat mai 
a l’Estat espanyol, a Espanya– és que hi ha aquesta unió total del sector.

I el nostre problema, que encara no n’hi ha consciència general, depèn directa-
ment del Ministeri de Treball i Seguretat Social, Direcció General de Treball, Secre-
taria d’Estat de la Seguretat Social, Antifrau també, i després d’Hisenda.

Llavors, això realment donaria per a una altra compareixença, que estaríem en-
cantats de poder-la fer per parlar d’aquest tema, i nosaltres ja estem directament amb 
els ministeris i amb el Govern tractant tots aquests temes, però, clar, tenim la pro-
blemàtica que no tenim govern ara mateix, fins que no hi hagi un govern i congrés 
efectiu per començar a implementar les mesures. Però no tenim l’energia ni la força, 
com a sector, per començar totes les coses que han de ser autonòmiques, sinó que 
la nostra prioritat ara mateix és a Madrid. I és un fet. És a dir, fins que no arreglem 
tots aquests temes de Treball, Seguretat Social i Hisenda, realment no podem fer el 
següent pas, que és el que haurem de fer, de totes les coses que són competències 
autonòmiques.

El president

Moltes gràcies per la compareixença. Jo crec que ha estat molt interessant i es-
timulant. Heu pogut parlar amb claredat. Em sembla que els grups parlamentaris 
també s’han expressat i entenc que com a Comissió de Cultura entomem el tema que 
ens heu posat al damunt de la taula i haurem de pensar en quina mesura podem con-
tribuir a facilitar un arranjament, que mai és a curt termini, però que si la direcció és 
la correcta, que em sembla que sí, i hi ha un consens, tot resulta més fàcil.

Gràcies, doncs.

Gerard Quintana Rodeja

Gràcies a vosaltres.

El president

Parem tres minuts.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i es reprèn a dos quarts de cinc i cinc 

minuts.

El president

Molt bé, reprenem la sessió de la Comissió de Cultura.
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Compareixença de representants del festival Primavera Sound 
per a explicar l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes i l’adhesió 
a la campanya «No callem»

357-00443/12

Donem la benvinguda als responsables del Primavera Sound, del festival. Avui és 
un dia interessant i suggerent per a nosaltres, no sols perquè estrenem una sala amb 
pintures cedides pel MNAC, sinó perquè us ha precedit l’Acadèmia de la Música i ens 
ha situat en un conjunt de qüestions molt importants i transcendents, i han tingut la 
capacitat de ser molt concrets i precisos i us han posat el llistó una mica amunt, en el 
sentit que nosaltres som una comissió parlamentària amb molta representació, molta 
diversitat i potser el que és important és que ens fem el càrrec del que ens plantegeu 
i puguem una mica consensuar una visió conjunta.

Doncs, moltes gràcies i teniu uns vint-i-cinc minuts o màxim trenta.

Alberto Guijarro Rey (director del Primavera Sound)

Estem? Molt bé, doncs, moltes gràcies per convidar-nos. Més que fer una presen-
tació del Primavera Sound el que anirem a fer és una presentació de dues línies que 
hem portat aquest any que han cridat l’atenció arreu del món i jo crec que val la pena 
que una mica en parlem i les dues persones que han treballat en aquest tema ens ho 
presentin més a fons.

Des del començament, al festival sempre hem estat preocupats i se’ns coneix per 
tindre el que en diem una line-up, una programació molt acurada i que ha arribat més 
enllà de les nostres fronteres. Hem tingut reconeixements en aquest sentit, hem tingut 
diversos premis –precisament ahir ens en van donar un altre per la nostra programa-
ció–, i sempre hem treballat per aquesta singularitat. Aquesta singularitat moltes vega-
des no va només per al tema de programació, sinó també hi ha una implicació en temes 
socials o del nostre entorn.

Ja són vint anys d’història i som conscients que som un aparador i que en moltes 
de les noves idees que hem tingut hem estat inspiradors per a altres festivals d’aquí i de 
fora. Hi han articles al New York Times dient que hem posat el llistó molt alt, per exem-
ple, que els altres han de començar a prendre nota de com és un festival amb una idea 
completa i compromès i això, bé, ens força a nosaltres mateixos a anar més endavant i 
forçar aquesta màquina, no?

Aquest any hem fet un esforç..., bé, no sé si dir un esforç, però sí que hem hagut 
de fer una reflexió, que al final hem portat endavant, i era que en el món de la música 
feia ja molt temps que es parlava dels cartells paritaris, si era possible, si no era possi-
ble, que la música pop estava sobretot ocupada per homes i que era complicat arribar 
a aquesta paritat que tant se’n parla no només en la cultura, sinó evidentment en tota 
la nostra societat. I inclús hi havia un fons europeu on seixanta-vuit festivals, crec que 
eren, es van agafar per arribar a un compromís al 2022 de tindre aquesta paritat i va 
haver-hi un moment que nosaltres vam fer aquesta reflexió, que ja portàvem temps fent-
la, ja portàvem uns cartells del 25 per cent, cada any tendíem més a aquesta paritat i va 
haver-hi un moment que vam dir: «A veure, de veritat que no es pot fer ja avui en dia? 
Hem d’esperar al 2022?» Bé, i ens hi vam posar i sí, era possible. Vam estar per sobre 
del 50 per cent –després us ho diran–, però no només paritat, vam estar per sobre, i 
això ha estat un treball en què s’havien de tocar també temes de programació i noves 
tendències, i mirar una mica la fotografia de com és la nostra societat i la joventut, no?

I, bé, hi ha dues vies que vam treballar, i Marta Pallarès i Ainara us presentaran 
cada una d’aquestes vies. Una és el lema que vam fer com «The New Normal», que 
és prendre consciència que la nova normalitat ja ha de ser aquesta, no havíem d’espe-
rar més, i el «Nobody is normal», una mica també parlant també de tots els termes 
d’orientació sexual i de respecte per qualsevol tendència o orientació sexual i que la 
tinguéssim en compte dintre del nostre festival.

Llavors, us deixo... Marta?
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Marta Pallarès Olivares (responsable de premsa internacional 
del Primavera Sound)

La vostra companya està intentant obrir el pen drive i també el correu electrònic, 
perquè evidentment res no pot funcionar quan he de parlar jo (rialles), però bé, in-
tentarem tirar-ho endavant mentre la vostra companya... (Veus de fons.) Sí, m’acosto 
al micro.

Gràcies per treure la pressió sobre la meva persona. Ara que sé que es grava tot 
encara ho porto bé.

Doncs, com comentava l’Alberto, jo soc la Marta Pallarès, soc la responsable de 
premsa internacional del Primavera Sound, i per començar aquesta petita presentació 
m’agradaria fer un exercici d’imaginació i seria que tots i cadascun de vosaltres i ca-
dascuna de vosaltres penséssiu en l’últim concert que vau anar. Intenteu imaginar-vos 
quina va ser l’última vegada que vau veure música en directe, bé en un espai d’aquí 
de Barcelona, digues el Palau Sant Jordi, digues la Sala Apolo, o bé en un festival.

Si podeu imaginar-vos quin va ser aquest concert és molt possible que sigueu de 
la gran part de la població, que d’alguna manera s’està imaginant un artista sobre 
l’escenari, que estigui pensant en un home, perquè aquest no és un fenomen només 
del nostre país, és un fenomen que es dona arreu del món: la quantitat de dones que 
estan representades al damunt de l’escenari és molt inferior a la quantitat d’homes. 
Tot això ho tenia en uns gràfics molt meravellosos que no podem veure.

Si us ho dic de memòria, als Estats Units, aproximadament, al voltant del 68 per 
cent dels actes són masculins, i segons un estudi fet a Espanya l’any passat només el 
19,17 per cent d’artistes a festivals al nostre país eren dones.

Podríeu veure d’una manera molt visual tot de cartells que tenim, en els quals 
si eliminem els noms dels homes queda una proporció absolutament ridícula de do-
nes al damunt de l’escenari. És molt visual quan eliminem simplement els artistes 
masculins veure la quantitat de dones que hi queden. En el nostre cas això ens va 
fer reflexionar.

I, com bé comentava l’Alberto, el 2018 vam tenir un percentatge de dones que era 
aproximadament del 30 per cent. Com sempre ens agrada dir, no es tracta només de 
la quantitat de dones que hi tenim, sinó també com es troben representades, perquè 
seria molt fàcil falsejar les xifres i posar una gran quantitat de bandes femenines que 
estiguessin només a la banda baixa del cartell, evidentment igual de respectables i 
igualment vàlides com les grans caps de cartell, però això és fer trampa. Perquè si 
estem falsejant els números evidentment el que aconseguim és que la representativitat 
femenina sobre els escenaris no sigui la real.

El 2018, com us deia, nosaltres no vam arribar al 50 per cent, però sí que estàvem 
al voltant del 30 i el que sí que vam fer va ser un exercici de representativitat. Vam 
poder trobar dones a tots els escenaris, a totes les hores i en tots els gèneres, des de 
primeres hores de la tarda fins a tancar el festival, des d’artistes tirant a folk fins a 
trap o hip-hop, des de l’escenari més petit, dels quinze o setze que teníem l’any pas-
sat, fins al més gran. Això ens va fer adonar que es podia fer, que era possible i que 
no calia esperar al 2022 i sumar-nos a una iniciativa més gran. Que tant de bo que el 
2022 la veiem, però que no calia en el nostre cas esperar-nos.

Com us deia, aquesta responsabilitat que crec que tenim tots i totes com a expo-
nents de la indústria de la música..., es podrien fer moltes excuses. S’ha parlat amb 
molts programadors que diuen que és que no hi ha prou dones, que no hi ha prou 
talent femení, que és que encara no hi ha prou caps de cartell, i a mi això és una 
cosa que m’emprenyava profundament a nivell personal, perquè, com hem demostrat 
aquest any, sí que es podia fer; només s’havia de voler fer.

Com us comentava, segons un estudi de Mujeres en la Indústria de la Música, 
com a mitjana als festivals a Espanya compten amb un 19,17 per cent de dones als 
seus cartells. Comparativament és una bona notícia que això són sis punts percentu-
als més respecte de l’any passat, però segueix sent molt poc. I en alguns casos, com 
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alguns festivals més tendents al gènere rock, és que el 80 per cent de grups que hi 
ha són homes.

Llavors, nosaltres vam decidir llançar-nos a la piscina i intentar fer alguna cosa 
diferent. A veure, estan aquí els vostres companys amb el pen drive. (Veus de fons.) 
Moltes gràcies.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Un primer exercici de cara a poder preparar aquest cartell per al 2019 era re-
pensar què és un cap de cartell, si segueix sent només un grup d’homes blancs amb 
guitarres o si també una dona negra que fa hip-hop pot ser una cap de cartell; què 
és el que definim avui en dia com un artista que mereix estar en primera línia d’un 
festival com el nostre.

Això ens va causar, efectivament, força controvèrsia com podreu veure. Aquests 
són alguns dels festivals, als quals podreu veure bàsicament res, que és el que queda si 
traiem els artistes masculins. Al Rock South no n’hi ha ni un de sol. Al Das, que és el 
que teniu a la dreta i és un festival d’electrònica, que és un gènere especialment com-
plicat, tampoc no n’hi ha cap. I realment així és com queda de desolador el panorama.

Aquest és el nostre. A l’esquerra el teniu si traiem els noms masculins, i a la dreta 
és el cartell complet. Efectivament, ni que sigui de manera visual, és molt fàcil veure 
que és força equilibrat.

Aquestes són les xifres de com està el panorama de festivals a Espanya, segons 
Mujeres en la Industria de la Música. I, com també és evident i s’ha de comentar, 
no és el mateix programar un festival en el qual hi hagi vint-i-cinc grups, i per tant 
n’hagis de trobar dotze i mig, si ho voleu fer així, de femenins i dotze i mig de mas-
culins, que programar-ne un com el nostre, que en té pràcticament tres-cents. Per 
això creiem que també l’esforç que es va fer des del Primavera Sound és especial-
ment ressenyable.

I així és com va quedar el Primavera Sound d’aquest passat maig i juny: el 50,77 
per cent de grups eren formats per dones; el 41,92, per homes. Teníem projectes mix-
tos, és a dir, que hi teníem músics d’ambdós sexes. I un 0,76 per cent d’artistes que 
no es defineixen per cap dels dos gèneres. És a dir, artistes no binaris.

Un cop dit això, sembla prou lògic pensar que estàvem fent alguna cosa, que era 
prou bona per a la nostra audiència, era bona per a la indústria en general, i nosaltres 
crèiem que sí, que per al nostre públic. Molta gent no va semblar estar-hi d’acord. 
Aquestes són algunes de les belleses que ens van dedicar per Twitter quan vam pre-
sentar el cartell. En són unes quantes a l’atzar. Us estalviaré els detalls, però aquestes 
em semblen especialment boniques. «Si us plau, ho podeu fer molt més bé que això. 
El 2018, la majoria dels principals actes no hi són. No hi ha ni un sol nom gran.» 
«Que Primavera Sound anunciï la Solange com una cap de cartell és extremadament 
decebedor.» «Com més em miro el cartell, més decebut estic.» I llavors, directa-
ment, insults que m’estalvio de reproduir.

Hi havia una persona que va fer un apunt força interessant, que deia que potser sí 
que estàvem portant «chonis poligoneras», però que potser estar titllant certs gèneres 
musicals com de «poligoneros» és que potser els altres són un pelet classistes. Això 
ens ho vam trobar una mica més endavant.

Per què us estic ensenyant això ara? Perquè és que ens vam trobar diversos usuaris 
i usuàries que ens deien que això no era la millor música que podíem portar el 2019. 
Nosaltres estàvem convençuts que sí, que això no es tractava només d’estar mirant 
les gònades de qui estàvem contractant, sinó que realment era la millor música que 
es podia portar en un cartell de música que viu en el seu dia a dia i en el seu temps, 
com és Primavera Sound.

El cartell el vam publicar el desembre. A les setmanes que ens van dur cap a fi-
nals d’any, van començar a sortir les llistes del millor de l’any. Pitchfork, pels que 
no hi estigueu familiaritzats i familiaritzades, és la bíblia de la música independent. 
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Deu ser que els vam comprar molt bé perquè, des de Kali Uchis, fins a Rosalía, o 
la Robyn, van considerar que era la millor música que s’havia fet aquest any. Totes 
aquestes són artistes que nosaltres vam contractar.

En el cas del número 1, la Mitski, en concret, la vam dur encara l’any anterior, 
perquè el disc l’estava presentant en aquell moment. Totes aquestes estan dintre de la 
llista dels cinquanta millors discos de l’any. Nosaltres les vam contractar.

Més llistes del millor de l’any. Aquí una llista de Spotify feta per The Guardian. 
Tenim Esquire... I aquestes petitones que trobeu pel mig estan fetes per una pàgina 
web que es diu Àlbum de l’any. Tots ells, de nou, destacant que dones com la Kali 
Uchis, com Christine and the Queens, eren de la millor collita del que s’havia fet 
aquell any.

I després d’això, la bogeria internacional. Van començar a caure les entrevistes 
per tot arreu i ens vam adonar que potser sí que estàvem fent alguna cosa que valia la 
pena. Ens van entrevistar de la BBC, vam tenir peces als Grammy, a la revista Forbes. 
Concretament, aquesta de la Forbes va ser una de les que va atreure més atenció inter-
nacional. Tot cal dir-ho, sobretot també un cartell que va cridar molt l’atenció interna-
cionalment, potser no tant a casa nostra, cosa que em congratula que estigui canviant, 
perquè estem avui convocades aquí. Així que moltes gràcies.

The Guardian, la revista Billboard, també amb edició en paper, com la que po-
deu veure a l’esquerra, que diuen: «Com de difícil pot ser tenir un cartell paritari? 
Tal com ho prova el Primavera Sound, no és difícil ni una mica. Això sí, s’ha de 
voler fer.»

Vam presentar el cartell, vam començar a rebre molta atenció a nivell internacio-
nal, però a mi, particularment, tot això em serveix de més aviat poc si s’ha de quedar 
dintre del palau de vidre. El que ens interessava a totes i a tots els que treballem a 
Primavera Sound... Un equip que, precisament, té dones tant dintre del departament 
de comunicació, com dintre del departament de contractació, com a producció i logís-
tica, que són departaments clàssicament masculins. Doncs, tots i totes el que volíem 
era veure què nassos passava quan estiguéssim al Parc del Fòrum. Nosaltres ens ho 
crèiem, però també feia falta veure si s’ho creien, els assistents i les assistents.

I aquest va ser el resultat. Ens van començar a ploure, en aquest cas no les críti-
ques, sinó els elogis. I jo, particularment, que a l’àmbit al que em dedico és de la co-
municació, doncs n’estic pendent, d’això. Has de fer una mica de pell gruixuda, però 
és bonic quan et trobes amb tantíssimes aportacions de persones amb sexualitats no 
normatives que diuen que per fi s’han pogut sentir segures en un festival –d’això us en 
parlarà l’Ainara–, de tantes noies joves que deien que mai s’havien pogut sentir repre-
sentades en un festival perquè, realment, amb la música que hi havia sobre l’escenari 
elles no hi tenien res a veure. De veure com, realment, des del que ha vingut al Prima-
vera Sound tota la vida fins al que hi venia per primer cop, ha pogut trobar un cartell 
paritari. Perquè «paritari» hem de recordar que és això, més drets per a mi no signifi-
quen menys drets per a tu. Això no és un pastís. Si me’n quedo jo un tros, no n’hi ha 
menys per a tu. I amb tres-cents artistes com tenim, crec que hi havia prou diversitat 
perquè tant el que vingués només pels grups de guitarres com qui no es volgués mou-
re de la part d’electrònica s’hi pogués trobar representat o representada.

Això va ser la reacció de part dels assistents. I tot just ahir ens va arribar un mis-
satge, que és que hem guanyat el premi de la pàgina Festileaks al millor cartell d’un 
festival internacional del 2019. És la prova que realment es podia fer, que es podia fer 
ara i que es podia fer bé, que no es tractava només d’això, de tenir una representativitat 
absolutament absurda, perquè no fa cap bé a les dones que ens dediquem a la música, 
tant darrere com davant dels escenaris, que estiguem contractant artistes que no tenen 
la qualitat suficient per ser-hi. Doncs, ahir ens van comunicar que hem guanyat aquest 
premi. Els premis, ja se sap, només ens els mirem quan ens toquen a nosaltres, si no 
sempre diem que ens importen més aviat poc. A mi em va fer il·lusió de rebre aquest 
correu.
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El 2020 el tenim a les... (Veus de fons.) D’acord. El 2020 el tenim a les portes i el 
que volem dir aquí és que això no va ser només una campanya, que nosaltres ens la 
crèiem. I que crec que també se l’han cregut moltíssimes altres persones. Ara queda 
demostrar que es pot seguir fent i, per part nostra, és tota la intenció que tenim, se-
guir intentant-ho tan bé com puguem.

Ainara González Marañón (coordinadora del departament artístic 
i de l’acció «Nobody is Normal» del Primavera Sound)

Nosotros solo somos un festival y somos parte de esta sociedad. Bueno, yo soy 
Ainara, soy coordinadora del departamento artístico del Primavera Sound y también 
soy coordinadora de «Nobody is Normal», que es la acción que se ha llevado a cabo 
este año y que forma parte, bueno, acoge el protocolo de «No callem» del Ayunta-
miento de Barcelona.

La noche y los espacios de ocio han sido y son todavía espacios de refugio para la 
transgresión y la creación de comunidades que, habitualmente, resultan incompren-
sibles en otros ámbitos, ¿no? Lamentablemente, no todo el mundo ha podido disfru-
tar de todos estos espacios en igualdad de condiciones. Mujeres, transexuales, cis, 
homosexuales, todos los colectivos no representados por la heteronormatividad han 
sido sujetos históricamente excluidos de la libertad para disfrutar de la vida pública 
con legitimidad, lo que les ha situado en una situación más vulnerable a sufrir vio-
lencias en diversos contextos. En Primavera Sound, como evento transformador de la 
ciudad de Barcelona, no podíamos hacer caso omiso de estas situaciones y decidimos 
acoger estas problemáticas o intentar hacer algo por ver qué pasaba con todo esto.

Yo voy a hablaros de lo que ha sido la implementación del protocolo de «No ca-
llem», la evolución que hemos hecho hasta llegar a la acción de «Nobody is Normal», 
lo cual recoge el protocolo y ahí se amplía la atención de cualquier discriminación 
por razón de expresión de género, y nuestra motivación para seguir trabajando desde 
dentro del festival en todo esto.

Bueno, pues, para abordar esta problemática no solo es necesario ser consciente 
de la problemática como tal, sino también hacerlo bajo un marco teórico y práctico. 
Para ello, cogimos el protocolo de «No callem», que fue generado por la Comisión 
de Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.

De este protocolo lo que nos llamó la atención es que se centra mucho en la vícti-
ma, en el soporte y en el apoyo, no así tanto como en una cuestión de simplemente ir 
en contra de la agresión, ¿no? Vamos a centrarnos en la persona, en la víctima que lo 
sufre.

El primer año fue un año piloto, en el que hicimos solamente..., centrarnos en 
el protocolo como tal, que era más hacia la agresión sexual. Esto lo hicimos porque 
reúne, no solamente lo que es lo formal de lo que es la agresión sexual, a nivel le-
gal, sino que también supone las intromisiones ilegítimas en la libertad sexual de las 
personas. O sea, no solamente nos vamos a basar en la ley, sino que vamos a ir un 
paso más allá, porque la ley acoge cierto tipo de agresiones sexuales, no todas las 
agresiones sexuales que existen en la sociedad.

Este protocolo se inició como una acción conjunta para promotores y trabajadores 
de salas, en principio, pero nosotros la quisimos llevar y trabajar con el ayuntamiento 
para el festival. Y, a partir de ahí, nos hemos unido muchos festivales de la ciudad.

Su implementación requiere de mucha implicación, y requiere de mucha impli-
cación por parte de todos, de los trabajadores y del propio festival. Y para ello hay 
que formarse, educarse, informar y empezar a sensibilizar, ¿no?, a todo el mundo que 
está alrededor.

La preparación para llevar a cabo el protocolo se hizo con cursos de cuatro horas 
a las personas que pudiesen..., bueno, a las personas más responsables, que fueron, 
desde los responsables de seguridad, a los servicios médicos, a los propios responsa-
bles de la organización, con formaciones de cuatro horas por formadores específicos 
en género del propio ayuntamiento. Luego se hicieron formaciones más abreviadas, 
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con información a los que serían más los responsables de barras y los responsables 
de accesos.

Y luego se hizo una difusión de todo el protocolo a todos los trabajadores del 
festival, desde gente que trabaja en accesos, camareros, gente que estuviese en todos 
los puestos de logística, recepción... Todo lo que sería el festival tenía que estar in-
formado de que este protocolo existía.

Bueno, pues para llevar esto a cabo, para implementar el protocolo de lo que es 
dentro del festival a nivel estructural, tuvimos que hacer dos cosas. Uno, pensarlo a 
nivel estructural dentro del propio festival y darle una difusión desde todos los lados. 
A nivel de campaña mediática, antes del festival, se hizo una campaña por radio, por 
nota de prensa, por web, por redes, newsletter, todo lo que podíamos. Comunicación 
dentro del festival: el libro oficial del festival, la app que tenemos del propio festival, 
programas de mano, pantallas, señaléticas, trípticos, flyers. O sea, que todo el mundo 
pudiese estar informado.

A nivel estructural, lo que hicimos fue poner dos estands con profesionales en 
género, formados en género, que de verdad supiesen tratar los temas. Y teníamos 
parejas itinerantes que fuesen informando, apoyando, viendo, detectando... Es muy 
importante la fase de detección dentro de todo esto. Y, bueno, y así hicimos todo lo 
que es el primer año, el protocolo piloto, y lo que también ha sido este año «Nobody 
is Normal».

Sin embargo, este año quisimos dar un paso más allá. Acogiéndonos a la defensa de 
la libertad sexual en la que se basa el protocolo, porque lo que hace sobre todo es ba-
sarse en la defensa de la libertad sexual de la persona, creamos esta acción, que es más 
una sensibilización y atención contra las agresiones y el acoso a aquellas personas que 
están dispuestas a desafiar las normas de género.

La violencia sexual es una de las violencias de género que se pueden dar en los 
espacios públicos. «Nobody is Normal» actúa no solo contra la violencia de género 
sino también contra la transfobia, la homofobia, la lesbofobia o cualquier otro inten-
to de perpetuar la distribución de funciones y comportamientos en relación con las 
estrictas normas de lo que es ser un hombre o una mujer. Todo aquello que suponga 
romper la norma de la heteronormatividad ya se pone en cuestión, y nosotros quere-
mos que esto deje de ser así.

Este año, durante el festival se ha tenido un impacto directo en más de dos mil 
personas; directo, no significa a nivel de difusión, solamente directo, a nivel de in-
formación, de sensibilización y de prevención.

Evidentemente, nuestro objetivo como festival es siempre llegar a más con este 
protocolo y que todo el mundo entienda cuáles son sus derechos y sentirse libre, ¿no? 
Pero el desafío real de esta acción, digamos así, es que deje de existir; no es tanto 
mantener la existencia sino más bien que deje de existir y que cada persona asistente 
al personal pueda marcar sus propias normas sin sentirse excluido ni agredido por 
decidir con libertad qué quiere ser.

No existe una normalidad, esto está claro. Existen infinitas, como personas hay 
en el mundo. Para nosotras esta edición ha sido muy simbólica, ha sido muy sim-
bólica porque hemos presentado una programación musical paritaria y además ha 
visibilizado como nunca antes cuerpos, representaciones estéticas, formas de exis-
tencia que van más allá de las convenciones. Nuestros esfuerzos se han dirigido a 
una apertura de miras que no podría solamente ceñirse a un cartel y por esto tenía-
mos que abrir esta acción.

Lo verdaderamente importante siempre va más allá del contenido y se convierte 
en el continente de todo, en lo que es el festival en sí, en la vivencia, en la experiencia, 
lo que ocurre en torno a él. Luego está lo musical, pero el festival, como espacio, es 
un espacio propicio para la transgresión y para que cada persona pueda vivir su ex-
presión de género como quiera, su propia sexualidad con plena libertad. Esto nunca 
puede ser motivo para sufrir cualquier tipo de violencia o de discriminación, al con-



DSPC-C 342
2 d’octubre de 2019

Sessió 11 de la CC 29 

trario: se han de generar espacios libres donde compartir todo aquello que nos hace 
ser lo que somos y que esto sea un derecho y no un privilegio.

Sin embargo, me gustaría recalcar que las agresiones sexuales, según la  encuesta 
de violencia machista en Cataluña, en 2017..., muestra que las agresiones sexuales 
hacia las mujeres por parte de conocidos o desconocidos se producen en diferen-
tes ámbitos. Esto quiere decir que no solamente ocurren en la mayoría en los espa-
cios nocturnos y de ocios, muy al contrario: el transporte, el espacio público, casas de 
amigos, centros deportivos..., en todos estos espacios se dan las agresiones sexuales.

De hecho, el análisis de los datos obtenidos en dicha encuesta..., los intentos de 
violación que se produjeron en casos de mujeres son un 56,69 por ciento de las viola-
ciones; en el espacio público, el 55,52 por ciento de los tocamientos sexuales con vio-
lencia, y en el espacio público el 29,9 por ciento de estos tocamientos también se dan 
en espacio de ocio. O sea, esto nos dice que el espacio nocturno no es especialmente 
peligroso en sí por ser un espacio nocturno, sino que esto se da en todos los ámbitos 
de nuestra vida constantemente.

El mensaje que buscamos transmitir es que, como agente cultural y transforma-
dor, a nivel local, pero también a nivel internacional –que no se nos olvide esto–, es 
que asumimos la responsabilidad social que tenemos. Intentamos aportar y trabajar 
contra las agresiones sexuales y las discriminaciones de género.

Sin embargo, tal y como he mencionado, las estadísticas de esta problemática 
van más allá de este ocio e implican todo el conjunto de la sociedad y para ello se 
necesita la implicación y el compromiso de todos los agentes que forman parte del 
festival y, por tanto, también de las instituciones, y para ello necesitamos entre todos 
construir una realidad igualitaria.

Evidentemente, a nosotros nos queda mucho camino y vamos a seguir trabajan-
do hasta que esto desaparezca, pero siempre buscando un apoyo. Hasta aquí hemos 
llegado.

Muchas gracias por la atención.

El president

Moltes gràcies per les seves intervencions. Té ara la paraula, per començar, la 
diputada Jenn Díaz, com a proposant de la compareixença. No sé si m’equivoco, però 
el que es deia em ressonava molt a l’experiència de Dones Visuals i de tot el seu tre-
ball en el camp de la comunicació, i potser vostè ja pensava fer-ne menció, però com 
que hem pogut i hem tingut ocasió de conèixer el seu treball, és bo que puguem rela-
cionar una cosa amb l’altra.

Té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

I tant! Gràcies, president. I ja li veia a la cara que estava gaudint, com quan venen 
les companyes de Dones Visuals.

Bé, moltíssimes gràcies. He de començar així, gràcies, per la feina que feu, per 
aquesta... Voldria començar així, però començaré així. Ara deia l’Ainara que assu-
miu la responsabilitat social que teniu com a festival i com a agent cultural i, per 
tant, gràcies per assumir aquesta responsabilitat, perquè de vegades sembla que di-
ferenciem la nostra tasca cultural de la tasca que arrossega el fet cultural, i gràcies 
per venir també al Parlament de Catalunya a explicar-ho.

Penso que aquesta campanya, això que heu fet amb el cartell, amb la programa-
ció, és un exemple de bones pràctiques i, de fet, comença molt bé, perquè quan li 
poseu el títol i dieu «The New Normal», no?, penso que això és el que necessitem.

Perquè molt sovint, i d’això en parlàvem amb les companyes de Dones Visuals i 
sempre acabem parlant de l’Anna Serner, etcètera, de l’Acadèmia de Cinema de Suè-
cia..., i sempre acabàvem parlant del mateix, que és una qüestió de quantitat i no tant 
de qualitat, i de vegades sembla que siguin incompatibles, no? Quan poses un títol i 
dius «The New Normal» estàs creant un precedent positiu.
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Molt sovint això de les quotes ens sembla que salta pels aires la meritocràcia, que 
llavors ja rebaixem el talent, que què se’n fa de tot això i, per tant, quan veiem això, 
amb aquest títol, hi ha una declaració d’intencions que penso que és positiu; a part 
de fer l’acció, vol dir que darrere hi ha persones que s’ho creuen i que ho defensaran 
fins a les últimes conseqüències.

La Marta deia: «No, a mi a nivell personal m’incomodava», i això es nota. Quan 
a nivell personal hi ha un interès, hi ha una sensibilitat especial es nota en el resultat. 
Aquest títol «The New Normal», amb aquestes campanyes, i «Nobody is Normal», 
de crear referents o precedents i acabar amb els perjudicis i crear bones pràctiques, 
perquè molt sovint..., i penso que aquest és el repte que tenim com a dones, com a 
moviment feminista, és que fins ara potser ens mancava molt tenir la diagnosi, però 
ara ja la tenim. Ja tenim les dades, ja tenim la diagnosi i penso que ara mateix, 2019, 
hem de passar a la següent fase: ja ens hem queixat, ja hem explicat que estem enfa-
dades, que n’estem fartes, que necessitem fer un pas més enllà, i ara el que necessi-
tem és que aquelles persones que tenen aquesta responsabilitat social i que ho poden 
fer, que ho facin.

Perquè un cop tenim la diagnosi, un cop tenim ja aquest 19,19 per cent, ja ho hem 
identificat, hem de passar a la següent fase, i el que ha fet el Primavera Sound és 
exactament això, passar a la següent fase i fer-ho en primícia, diguem-ne, no? Sense 
tenir referents i bones pràctiques al nostre entorn, crear aquest precedent. D’acord, 
aquest és el punt de partida, aquesta és la nova normalitat i a partir d’aquí treba-
llem-la, però tenim això.

Que ho faci el Primavera Sound, que és un festival d’èxit, encara ens dona més 
marge, perquè no ho estem fent a nivell local, a nivell petit, sinó que el ressò que te-
niu i la importància que teniu a nivell internacional penso que ens afavoreix a tots i 
que, de fet, posar-ho allà, davant de tothom, no?, doncs, és un mirall cap a la societat 
i cap als altres festivals. I ara estem parlant de música, però ho fem extensiu; que, 
de fet, amb Dones Visuals sempre diem: «Tant de bo al sector cultural tinguéssim 
dones visuals, dones de la música, dones del llibre, dones..., que hi haguessin dones 
a tot arreu». Doncs bé, no tenim dones de la música, però tenim el Primavera Sound 
creant aquestes bones pràctiques.

I, sobretot, insisteixo que les quotes, que sempre estan en el punt de mira i que 
sembla que les criminalitzem, i que sigui com..., que si entra la quota surt el talent, 
doncs, hem demostrat que no. Això ho podem dir moltes vegades, però el que heu fet 
no és dir-ho, sinó que ho heu fet, i per tant moltíssimes gràcies.

Tinc la sensació que a totes les comissions de Cultura acabem dient el mateix, 
però és que és la veritat, que a través de la cultura s’expliquen les societats i per això 
és tan important que en festivals així, com deia, amb aquest altaveu, comencem a 
fer aquesta feina.

També hem d’agrair, des del Grup Republicà, que no vulgueu caure en la tram-
pa, perquè és veritat que molt sovint tenim aquesta tendència: com que això és un 
repte i com que tothom ho fa malament, si nosaltres ho fem una miqueta bé ja tenim 
el reconeixement, i no voler caure en aquesta trampa que no fossin caps de cartell 
o que no estiguessin, que tinguessin..., que aquells noms fossin els noms justos, que 
no fos una manera de no ser rigorosos amb aquest cartell i amb aquesta paritat, 
que sigui real, que és el que com a consumidors de cultura ens mereixem, que no 
ens enganyin, i que no ens facin creure que una programació és paritària, quan no 
ho és.

El següent pas ja és la perspectiva de gènere, que penso que això encara és el 
repte, que és la perspectiva de gènere quan entrem en el contingut, però ja no dema-
nem tant.

Com deia, tinc la sensació que fins ara el que ens hem trobat al davant –i parlo en 
plural, com a moviment feminista– és que tothom intentava defugir de la seva respon-
sabilitat, no? «No hi ha prou dones.» «D’acord, és que ens costa trobar-les.» I ja no 
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parlo del sector cultural, parlo en tots els àmbits; des de l’ICD comencen a fer aquest 
cercador d’expertes, perquè hi som, només les hem de buscar, hem de tenir aquesta 
voluntat de trobar-les.

Llavors, el 2019, que ja no necessitem excuses, que ja no necessitem més profes-
sionals que intenten defugir les responsabilitats, el llistat de culpables, de com hem 
arribat a aquesta situació el tenim molt clar. Ja sabem que és un sistema, ja sabem que 
és el patriarcat, ja sabem que és l’heteronorma, els culpables ja els tenim, i penso 
que ara el repte justament és fer aquest pas endavant, que un cop detectat quins són 
els culpables, què és el que ens ho fa difícil, doncs, que nosaltres siguem proactius. 
Com dic, eh? La llista dels culpables és llarguíssima, però és que és un luxe que ja 
no ens podem permetre, perquè som al 2019 i ja fa uns anys que ho tenim detectat, 
doncs, anem endavant.

Transformar la societat a través de la cultura també és això i passo a la següent 
part de la intervenció, de l’Ainara.

Per una banda, s’acaba amb els prejudicis, i ho diré així, eh?, amb les fake mas-
clistes news, que són tots aquests comentaris que fan crear com una mena d’opinió 
pública que sembla que llavors el Primavera Sound ja no és el que era, però apoderar 
les dones vol dir això, que les tenim als cartells, que les tenim als escenaris, però 
és que immediatament això el que provoca és que canvien les dinàmiques dalt de 
l’escenari, però també canvien al públic. I aquí entra la següent fase, que és que en 
el moment en què hi ha una sensibilitat des del contingut, des de les quotes, des de 
com presentem aquest festival, immediatament estem modificant la societat, totes les 
persones que hi van i també, penso, el públic, no?

Quan et planteges anar a un lloc o a un altre i t’estan presentant això, jo sincera-
ment tinc una tendència natural a anar a veure dones, però si ens ho poden fer atrac-
tiu, si ens poden fer veure que això no és un estigma, que el fet que sigui un cartell o 
un festival paritari no vol dir absolutament res, sinó –com deia l’Anna Serner– al re-
vés: els homes mediocres salten i les dones amb talent tenen aquest espai, no?, doncs, 
el que heu fet amb aquest protocol, basant-vos en aquest protocol de l’Ajuntament de 
Barcelona i en aquest compromís del festival, que va més enllà dels professionals en 
espais específics, sinó que ho envaeixi tot, és fer un canvi de paradigma.

I amb aquest canvi de paradigma, que no siguin només els professionals, sinó 
que la resta de treballadors i treballadores, que tothom es faci seu aquest lema, no 
només en el contingut cultural, sinó en el que hi ha darrere, en tot allò que no veiem 
els que hi anem a escoltar la música; això ens garanteix que puguem tenir espais més 
segurs, espais més amables i que, finalment, això no és una qüestió de dones cap a 
dones, sinó que el Primavera Sound, que es dirigeix ja no només a la ciutat de Barce-
lona, sinó al món sencer, ens està creant aquesta nova normalitat que de veritat que, 
tant de bo, el vostre exemple, doncs, tothom se’l vulgui fer seu i, realment, tinguem 
aquesta nova normalitat.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula la diputada Susana Beltrán, en 
nom de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Sí, gràcies per comparèixer. La veritat és que ens ha agradat molt escoltar-vos. 
Potser algun dia podríem fer també una compareixença per parlar només del festival 
Primavera Sound, perquè aquí s’han tocat temes puntuals que ens hagués agradat, 
potser, aprofundir més, però també parlar del Primavera Sound com a festival.

Felicitacions també pels premis rebuts. No s’ha de fer cas a Twitter. Twitter és 
la selva i crec que, al final, doncs, aquesta recopilació de premis i, sobretot, el pú-
blic assistent cada any, no?, és la prova de que és un festival estimat per moltes per-
sones.
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Al meu grup tot el que sigui llibertat ens va. I si aquesta llibertat va acompanyada 
de respecte a aquesta diversitat, doncs encara més. Per tant, nosaltres el que podem 
fer és animar-vos a que seguiu.

Sí que tinc una pregunta per a la Marta. El cartell de 2020, i el 2020, pots avan-
çar-nos alguna cosa? Què serà aquest plus, no?, o aquesta cosa diferent, respecte del 
2019? Si és que ens podeu explicar alguna cosa, però... (Remor de veus.) Sí, és una 
pregunta oberta.

També li volia preguntar a l’Ainara, quan has parlat de que el 2018 va ser l’expe-
riència pilot, i llavors aquest any sigut com el primer any després, quina rebuda ha 
tingut aquest protocol en el públic assistent, no? És a dir, has parlat d’aquest protocol, 
de formació, entre les sales i el personal al servei, però entre el públic quin impacte 
ha tingut i si s’ha notat, s’ha notat en benefici doncs d’aquest respecte.

Quant a les dones, no? També molts ànims per continuar endavant. Ho heu dit 
vosaltres mateixos, el Primavera Sound no deia de ser reflex del que és també la so-
cietat. I a la societat també ens trobem que fan falta dones i quan trobem les dones 
cal que aquestes dones també estiguin presents en primeres línies, no? És igual si és 
en l’àmbit de la música o l’àmbit de la política o l’àmbit de l’empresa o l’àmbit que 
sigui.

I això també ens interpel·la a nosaltres, per seguir avançant i per seguir sent trans-
gressores. Jo no puc imaginar un món transgressor o un món diferent sense l’aporta-
ció de les dones. I aleshores, des d’aquest sentit, el meu grup us anima a seguir i poc 
més, perquè ara només ens cal anar al 2020 (l’oradora riu), a veure quin és aquest 
plus diferent. Però felicitats i endavant.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Susana Beltrán. Té la paraula el diputat Francesc Ten, 
en nom del Grup Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president, i agrair als compareixents també l’explicació i la passió amb 
què ho han fet.

Mirin, jo començaré per les preguntes, perquè no voldria..., tampoc faria moltes 
més disquisicions més enllà. Però a mi em sembla que els preguntaria a vostès o a 
vosaltres què creieu i com un altre tipus de festival que vulgui començar a treballar 
o que ja hauria d’estar treballant..., què hauria de fer.

Dit d’una altra manera, no sé si Primavera Sound pot oferir-se com a exemple de 
laboratori de bones pràctiques per a altres festivals, per a altres programadors, per a 
altres programacions, per a altres consistoris, eh? Perquè a mi em sembla que això 
també seria socialitzar molt una feina que ha pogut capitanejar i liderar el Primavera 
Sound.

No sé si creieu que ho teníeu més difícil en música que en altres disciplines, fins i 
tot. I aquí els meus elogis, és a dir, el salt brutal que del 2018 al 2019 s’ha pogut fer, 
no? Del 30 al 50 per cent. Això no és una quantitat menyspreable, és altíssim aquest 
20 per cent de diferència. I que, a més a més, potser en música, hagi estat més difí-
cil que fer-ho. No vull posar exemples perquè després sembla que ets titllat de no sé 
què, no? Però... O al revés, que potser perquè la mitjana d’edat del festival és molt 
més baixa, doncs, hagi estat més fàcil que no pas si ho haguéssim de fer al món de 
la clàssica, ja per anar a un extrem, no?

I a mi em sembla que són preguntes que jo em faig que potser s’han de socialitzar 
i que el retorn social de la cultura també passa per qüestions com aquesta.

A mi em sembla que no esteu fent només una acció sobre la paritat, això és l’ar-
rencada, però ja heu expressat que voleu trencar la norma de l’heteronormativitat, no? 
I, aleshores, això és simbòlic, això té un retorn social, segurament, perquè interpel-
la molta gent que potser fins ara no havia estat prou interpel·lada o que s’identifica 
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amb grups, amb el festival, i això genera doncs... La cultura és molt interessant quan, 
en boca d’un altre, t’identifiques en allò que està passant, no? I a mi em sembla que 
aquesta connexió és interessantíssima.

També vosaltres vau fer, i això no és nou, programar actes paral·lels, sobre vio-
lència masclista, debat, patriarcat, etcètera, etcètera. I això em porta també a pensar 
que no estem parlant només de paritat, i no estem parlant potser només de gènere, 
sinó que hi ha tot un altre vector que es creua aquí al mig, que són els continguts. 
No sempre, potser un descobreix que no sempre gènere i una manera de tractar els 
continguts, o al revés, van de costat. Aleshores això també és un debat interessantís-
sim, a mi em sembla, eh?

M’afegeixo al que ha dit la companya Jenn sobre com després es traspassa de dalt 
de l’escenari a baix de l’escenari i a un cert treball de canvi de paradigma. Passant, 
sobretot, per una disminució d’assetjament sexual i de masclisme.

Heu estat molt valents, o potser senzillament heu estat en el camí que creieu que 
heu d’estar, no? L’heroi no és aquell que és heroi per no sé què, sinó que fa el que creu 
que ha de fer. Aleshores, potser això lliga una mica, de dir: a Barcelona, a Catalunya, 
en el panorama, el pas lògic del Primavera Sound ha sigut anar cap a aquí, i cap a on 
més després potser ha d’anar o consolidar això.

I ja per acabar, ho esmentava el president, l’amic Lluís Font, com això lliga amb 
el treball pioner de Dones Visuals, com això lliga o bé genera debat amb temes de 
quotes o bé altres sistemes de treball, que no són de quotes, però que també tenen 
uns resultats possiblement prou efectius, però no fan, en canvi, aquest debat més fort, 
aquest trencament de la norma, aquesta responsabilitat social, aquest debat sobre la 
paritat, etcètera.

Bé, moltes gràcies, sinceres.

El president

Moltes gràcies, diputat Ten. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera, en nom del 
Grup Socialistes i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla 

Gràcies, president. També agrair la vostra compareixença i felicitar-vos per la 
feina que feu.

La primera cosa que voldria dir és que la lluita que vosaltres feu per la paritat, 
per la perspectiva de gènere i que fan altres col·lectius –aquí s’ha esmentat Dones 
Visuals, que coneixem força, perquè són bastant assídues no només en actes oficials, 
diguem-ne, de comissions formals al Parlament, sinó també de reunions de treball, 
d’aquestes que no surten als mitjans de comunicació ni surten a les actes–, aques-
ta feina, aquesta lluita, aquest compromís no és només la lluita de les dones. O no 
només hauria de ser la lluita d’un sector de la societat. Per què? Per raons bastant 
òbvies. També hauria de ser la nostra, la dels homes. Per què? Precisament, doncs, 
perquè és una feina i és un procés de canvi de la societat que o en bona part el fem 
plegats o coixejarà d’alguna cosa.

Per tant, jo crec que, en aquest sentit, i faig autocrítica, nosaltres som els primers 
que hem d’entendre que la lluita per la paritat, per la igualtat, és també una lluita 
nostra i no una lluita en contra nostra. Em sembla que això és bàsic i és fonamental.

En segon lloc. Evidentment, felicitar-vos també pel que significa de compromís, 
de bones pràctiques. Jo diria «bones pràctiques» versus «pràctiques justes», eh? No 
sé si m’explico, el que vull dir, però em sembla que està molt bé el concepte de «bo-
nes pràctiques», però en alguns casos hauríem d’anar una mica més enllà, potser, i 
parlar de «pràctiques justes».

Vosaltres heu dit: «No és una campanya, ens ho creiem.» I jo hi afegeixo: «I si fos 
una campanya, què?» No sé si també continuo expressant el que vull dir. Bé, doncs 
molt bé. Suposant que només, que no, però suposant que fos una campanya, també 
us felicitaria.
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I entrant ja més com a curiositat, eh?, com a curiositat masculina, diguem-ne. El 
fet d’haver fet un gir en un, dos anys, al Primavera Sound respecte als temes que 
heu comentat, a mi se’m plantegen algunes petites preguntes que com a curiositat us 
voldria fer, a veure si me les podeu explicar. Suposo que els assistents a Primavera 
Sound s’han diversificat, m’imagino. Heu entrat en públics nous, públics més trans-
versals. Si teniu estadístiques, si teniu dades respecte a l’any anterior, per exemple, 
l’any passat.

En segon lloc, respecte dels números. En definitiva, el festival s’ha de sustentar 
econòmicament. Per tant, el fet d’haver incorporat tota aquesta filosofia d’una mane-
ra volguda i d’una manera profunda us ha generat algun tipus de distorsió econòmica 
respecte d’anys anteriors o, ben al contrari –i me n’alegraria molt–, precisament el 
fet d’obrir mercat, d’obrir espais, d’obrir perspectives de gènere, per obrir pluralitat 
i transversalitat, això ha fet no només augmentar els públics, des del punt de vista 
qualitatiu, que segur que sí, sinó si també ho ha fet des del punt de vista quantitatiu 
i, per tant, des del punt de vista del resultat final, que en definitiva, doncs, també és 
important per la subsistència d’un festival tan important a nivell nacional i interna-
cional com és Primavera Sound.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Rafel Bruguera. Té la paraula la diputada Concha Abellán, de 
Catalunya en Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Hola, buenas tardes, president, muchas gracias. Pues la verdad es que poco más 
que añadir ya a lo que han dicho compañeros y compañeras.

Sobre todo, daros las gracias por venir aquí, pero sobre todo por estar haciendo 
todo el trabajo que estáis haciendo, por poner en el centro la necesidad de que se plan-
tea el debate sobre esto porque se pone y se habla un poco con la boca muy cerrada, 
que lo hemos hablado algunas veces, cuando hablamos de perspectiva de género, ha-
blamos de que no hay cuotas suficientes y que no se está valorando el trabajo que rea-
lizan las mujeres. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta y, sobre todo, un 
festival, como es el Primavera Sound, que tiene reconocimiento a nivel internacional, 
pues, es bueno que ya lo pongáis encima de la mesa, porque además no solo se habla 
aquí en España, en Twitter, sobre todo, no se habla en Twitter solo, sino que además 
ya va mucho más allá.

Incidir también en lo de «No callem». Yo creo que es muy bueno tener un espacio 
y un estand donde haya personas formadas para atender a las víctimas y que también 
estén muy pendientes de cómo está el ambiente. Así que, nada, daros la enhorabuena 
por todo el trabajo que hacéis, tanto con el «No callem» como con también el tema 
de la mujer y la participación en los escenarios.

Así que: gracias.

El president

Moltes gràcies. És el torn de poder respondre amb deu minuts o un quart d’hora, 
si és factible, i integrarlo todo. Endavant.

Marta Pallarès i Olivares

Doncs, gràcies per l’interès i per les aportacions. Jo no sé gairebé com ho veu 
això habitualment, així que jo aniré responent de tirada les que em corresponguin a 
mi, si us sembla bé, i després els meus companys i companyes respondran a la resta.

A la Susana, sobre el cartell del 2020. El que es diu habitualment és que hi ha cer-
tes persones, certs festivals, certes posicions que tenen un cert caràcter de represen-
tativitat, un caràcter de capital performatiu. Nosaltres sabem perfectament que no és 
el mateix si surt la Beyoncé a dir alguna cosa que surti jo al costat, encara que sigui 
a la mateixa hora i a través del mateix canal.
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Sabem que ens miren, és una frase que s’ha fet famosa darrerament, sabem que 
ens miren, i això podria significar un tret al peu, perquè, com hem estat reflexionant 
darrerament se’ns podria acusar, havent fet molt més que cap d’altres si l’any vinent 
féssim encara més que tots els altres, però una miqueta menys. No sé si m’explico? 
Així que la responsabilitat i el repte és seguir essent coherents amb el que hem enge-
gat i el camí que portem fent des del 2018 i especialment aquest 2019.

La nova normalitat..., entenem que aquest és el primer i darrer any que n’hem de 
parlar, perquè la normalitat és poder passejar pel parc del Fòrum i que ni te n’adonis, 
si són homes o si són dones el que hi ha sobre l’escenari. Jo no et puc dir ara mateix 
si seran cent cinquanta grups femenins i cent cinquanta-un masculins. El que crec 
que puc assegurar és que a ningú que vagi l’any vinent –el nostre vintè aniversari, a 
més a més– al Parc del Fòrum li xoqui l’absència de dones sobre l’escenari o l’absèn-
cia d’homes. Potser serà un 40-60, poder serà un 45-65 i qui sap cap a quin dels dos 
costats, però jo crec que la línia engegada ja no té retorn.

A en Francesc, que ens preguntava com de difícil és fer-ho en el món de la música, 
jo crec que és més senzill que no pas en altres indústries culturals que depenen d’una 
infraestructura molt més gran per tal de dur-les a terme. Podem veure, per exemple, 
festivals de cinema, com el Festival de Cannes, que té tradicionalment una gran ab-
sència de dones, per exemple, en el seu jurat. Per desgràcia, la indústria del cinema 
requereix molts més diners i, per tant, una infraestructura molt més poderosa a deci-
dir qui posa al capdavant de cada projecte. Nosaltres aquest any hem tingut moltís-
simes artistes que van començar enregistrant les seves cançons a casa seva i que han 
acabat tocant a Primavera Sound.

Crec que, afortunadament, és una expressió artística que requereix molts menys di-
ners, cosa que significa que sigui molt més fàcil que hi hagi tantes dones com homes 
que s’hi vulguin dedicar. En indústries que sí que depenen, això, d’una infraestructura, 
encara hi ha moltíssim més a fer. Crec que en el cas de la música és força més fàcil.

Al senyor Bruguera, que preguntava per xifres, doncs, afortunadament, i mal-
grat tots els que deien que aquest cartell era una autèntica porqueria i no en parlaven 
només pel fet que hi hagi tantes dones, també per la inclusió de nous gèneres musi-
cals, casual ment el dissabte 1 de juny, dia en el qual tocava J Balvin, el gran rei del 
reggae ton –que en vam haver de sentir a parlar, i força–, i la Rosalía, una dona, i 
molt jove, va ser el dia que vam batre el rècord històric d’assistència al Parc del Fò-
rum, van ser 64.500 persones que van venir, cosa que també d’alguna manera ens 
va refermar en la idea que crèiem que ho estàvem fent prou bé. Juntament amb ells 
dos, teníem James Blake, que aquest sí que era un home blanc fent una música que 
es podria considerar una mica més respectable que no pas els ritmes llatins. Però sí, 
efectivament, aquell dia vam tenir 64.500 persones al Parc del Fòrum.

Sobre el que suposa això a nivell econòmic, el que sí que sabem és que hem con-
tinuat creixent pel que fa a l’impacte econòmic a la ciutat de Barcelona. Es va situar 
l’any passat –no aquest, perquè encara no tenim les dades de l’estudi encarregat– en 
138 milions d’euros, que suposa un impacte econòmic a la ciutat.

Jo no m’encarrego dels números, afortunadament pel festival –perquè sinó l’any 
vinent no el celebraríem–, però si les xifres d’assistència, que són les que sí que sé, 
corresponen a entrades venudes, efectivament, no ens n’hem hagut de ressentir. Van 
venir-hi 23.000 persones el dimecres, que és el dia gratuït, obert a la ciutat de Barce-
lona i a tothom que vulgui venir; 53.000 el dijous, que és tradicionalment el dia un pèl 
més fluix; 60.000 el divendres i 64.500 el dissabte, cosa que suposa més de 220.000 
persones. Així que crec que també a nivell econòmic ens va acompanyar força l’aven-
tura.

I em penso que, per part meva, això seria tot.

Ainara González Marañón

Bueno, pues, de mi parte, para Susana, ¿qué impacto ha tenido el hecho de tener 
un protocolo como el «No callem» en el público del festival? Pues, el primer año es-
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tábamos..., la verdad es que era abrir un melón, porque al final, cuando uno visibiliza 
un problema, se encuentra que hay más problema que el problema que creía. O de re-
pente no es que haya más problema, es que simplemente ve que el problema está ahí.

Sabíamos que iba a ser abrir un melón y necesitábamos estar preparados para ello. 
La verdad es que a nivel de lo que nos ha pasado, los casos en que nos hemos encon-
trado, pudimos dar cabida a todos. No tuvimos un caso más allá de lo grave o de lo 
penal, no tuvimos que ir hasta allí, pero bueno, tuvimos un impacto en el público y 
empezaba a darse a conocer el protocolo y todo el mundo empezó a entender, nues-
tro público que estaba ahí; nos hicimos responsables de que esto se hiciese conocido 
antes de que el público pudiese llegar al festival y luego, pues, que todo el mundo su-
piese que tenía un sitio, en el caso de que pasase algo, al que acudir, incluso informar-
se, incluso para contar sus experiencias. Mucha gente cuando encuentra que tiene un 
espacio donde poder hablar necesita hablar y lo echa de menos yo creo que en todos 
los espacios de ocio por parte de todas las agentes sociales y por parte de las institu-
ciones. A veces no queremos ver realidades que existen y cuando abres ese melón de 
esas realidades que hasta ahora no se veían todo el mundo quiere poder hablar de eso.

La verdad es que el impacto ha sido muy bueno, porque no solamente es una 
cuestión con el público, es una cuestión hacia nosotros. La autocrítica en este caso es 
muy importante. Cuando tú generas, empiezas a cuestionar toda una cuestión de pa-
ridad de género, nosotros mismos nos empezamos a cuestionar todo esto y nosotros 
mismos incluso hemos hecho cursos de género dentro de la propia empresa, con lo 
cual ya generas una conciencia que va más allá solamente del público.

Porque, como decía ella, no se puede quedar en... Esto no es una cuestión de un 
cartel que te vendan, o que te engañen en un hecho de la paridad, sino que hay que 
creer en la paridad para realmente llevar un proyecto que vaya más allá de todo esto, 
que no sea un año, sino que es en lo que creemos, es lo que queremos que pase, como 
bien ha dicho mi compañera Marta: que tú vayas por el festival y no te des cuenta si 
estás escuchando a un hombre o a una mujer, e igualmente que vayas por el festival y 
da igual como vayas vestido, cual sea tu sexualidad, como quieras vivir tu realidad, 
que tengas la capacidad de poder hacerlo con todo el respeto del mundo. Esto es lo 
que queremos que pase.

Con respecto al señor Bruguera, que me ha preguntado lo de acogernos al pro-
tocolo, un poco el significado que tiene el «No callem». Nosotros nos acogimos al 
protocolo «No callem» precisamente, bueno, con la responsabilidad... El protocolo 
se llama «No callem» porque hace responsables a todos. No solamente es una cues-
tión de les dones, es una cuestión de todos. Es una cuestión de que el público entien-
da que no tenemos por qué quedarnos callados frente a una realidad, que el espacio 
sea respetuoso tanto entre el público como los agentes, como los responsables, como 
los trabajadores.

Nosotros solo somos un festival parte de una sociedad. Es una cuestión de todos 
que esto se lleve a cabo, porque sin la ayuda del público y sin la ayuda de los agentes 
externos nosotros no somos nadie. O sea, podemos querer pintar la realidad como 
queramos, pero es la que es, y gracias a ellos construimos cosas mejores, tanto el pú-
blico, como los artistas, como el equipo del que formamos parte. Pero no solamente 
es una cuestión de agresiones sexuales hacia las mujeres, es una cuestión de que hay 
muchas realidades y estas realidades también tienen que sentirse identificadas, por-
que no puedes darle la espalda.

Por mucho que queramos, pensemos como pensemos, quieras o no hay una reali-
dad que es esa, y nosotros somos un festival que necesitamos acoger al público y que 
el público se sienta acogido porque es lo que queremos. Y para ello hay que hacerle 
frente de todos, con el apoyo de todos y bajo la responsabilidad de todos.

Y eso es todo. No sé si he respondido a todos, espero que sí.

Alberto Guijarro Rey

Molt bé, m’heu deixat sense paraules. Han dit..., tot el que tenia apuntat ja està dit.
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Bé, la veritat és que, tal com deia l’Ainara, i abans dèiem com ha de començar 
una empresa que vulgui..., preguntava el Francesc com ho ha de fer una empresa, 
doncs el que deia l’Ainara: primer, s’ho ha de creure.

Nosaltres abans havíem debatut molt, parlàvem molt, estàvem en molts fòrums 
sentint les idees i era com..., com passàvem a l’acció. I quan volíem passar a l’acció 
i volíem fer «The New Normal», ens vam adonar que primer havíem de començar 
dintre de casa i vam fer aquestes formacions..., que vam obligar, bé, no es va haver 
d’obligar, però tothom hi havia d’anar, i vam aprendre molt. Inclús els que crèiem que 
ho teníem tot clar quan anàvem allà, al final et feien reflexionar, i la veritat és que ha 
funcionat molt bé a l’hora de que el protocol i tot aquest «New Normal» i «Nobody 
is Normal» es pogués desenvolupar. És per això que primer s’ho ha de creure l’em-
presa pròpia i tothom.

I sí que nosaltres..., encantats de socialitzar, d’expandir en si. Estem en moltes 
xerrades parlant d’aquest tema, d’altres del Primavera, en universitats, presentacions, 
debats... D’aquí a poc, Marta Pallarès, per tots els festivals d’Europa també que ens 
ho han demanat. Ara hi ha una reunió de tots els festivals d’Europa i estan també 
molt ansiosos de com ha funcionat tot això i s’ho estan mirant amb sorpresa, no? 
Doncs anirem a explicar com ha estat tot aquest procés.

És a dir, bé, ja ens agrada fer aquest paper d’ambaixadors també, que al final jo 
també crec que és una mica aquesta forma de fer que tenim a Barcelona, a Catalunya, 
i fer d’ambaixadors i anar fent. Doncs, bé, és un paper que també assumim.

També assumim que no sempre tot el procés està fet. Amb lo que hem fet aquest 
any, nosaltres veiem que hi han errors, que hi han forats, els hem de millorar, i al fi-
nal som conscients que això és un camí que hem començat i que encara hi ha camí 
per fer.

El president

Molt bé. Moltes gràcies per la compareixença. Jo crec que ens ha fascinat un tri-
angle virtuós que heu plantejat: d’una banda, l’emergència dels talents, en plural, i 
per tant no es tracta només d’un tema de quotes, sinó d’uns talents diversos, feme-
nins o diferents, que emergeixen amb tota l’exigència. D’altra banda, el conreu d’uns 
valors, una societat que volem diferent, respectuosa amb la singularitat de cadascú. 
I, d’altra banda, la viabilitat d’un projecte que, si més no, ha de ser una empresa que 
funcioni i que tiri endavant per garantir que tot això que abans hem dit pugui fer-se 
realitat.

I després, una petita broma. Si la Marta aconsegueix, parlant de quotes, plantejar 
el 45-65, heu aconseguit un autèntic miracle.

Marta Pallarès Olivares

Ja t’he dit que jo els números... (Rialles).

El president

Molt bé. Moltes gràcies i felicitats en nom de tots, i benvinguts al Parlament, que 
és casa vostra.

Alberto Guijarro Rey

Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda.
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