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Ens volem presentar com a 
nous inquilins de l’ApAR·
Tament. Som Orella Activa, 

una associació de Girona que promou la 
música. Sí, som aquells de l’infermera que 
demanava silenci, el nostre primer logo, 
una clara crítica a la política silenciadora 
de l’Ajuntament de Girona amb la músi·
ca popular. Des de fa 10 anys lluitem per 
defensar la dignitat del músic, per obrir 
més espais a la ciutat per a la música po·
pular i per crear consciència de la situació 
de l’escena musical gironina.

En aquest espai virtual estarem instal·
lats a la caravana on els amics de de 
l’ApARTament ens han acollit tot i que 
també ens podeu trobar en la nostra re·
sidència habitual a la xarxa a orellaactiva.
org, el nostre web, una plataforma musi·
cal i un espai que com l’ApARTament, ne·
cessita la col·laboració de tots els amants 
de la cultura i de la música.

Us preguntareu com promou la mú·
sica Orella Activa. Principalment des de 
dos altaveus: el web i l’Endoll, la revista 
de butxaca que podeu trobar en molts 

bars i comerços de les comarques de Gi·
rona, i també a través dels quatre concerts 
anuals que celebrem a la ciutat de Girona. 
Al web intentem recollir tota l’actualitat 
musical gironina i l’objectiu és que sigui 
una plataforma per a tots els agents musi·
cals: músics, programadors i públic.

L’Endoll es va crear com una agenda 
musical de butxaca i des de fa dos anys 
és una revista mensual que inclou entre·
vistes a grups, entrevistes a personatges 
il·lustres (hem aconseguit que Joan Roca, 
Berto Romero, Òscar Dalmau, entre d’al·
tres personatges «il·lustres» parlin de mú·
sica des de l’Endoll) i, per descomptat, 
la nostra editorial, on cada mes reflexem 
l’opinió de l’associació sobre temes d’ac·
tualitat a l’entorn de la música. I parlem 
clar i semse embuts: com a exemple, l’edi·
torial del mes de març es titulava «Em 
vaig follar la vostra mare», en referència 
a la frase pronunciada recentment per un 
músic gironí des de l’escenari de la Sala 
Tourmix per captar l’atenció d’un públic 
més que dispers.

Precisament, en el nostre 10è aniver·

Orella Activa, 
10 anys recla-
mant el que la 
música mereix
Alicia martínez
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per a la música, de mig format (amb ca·
pacitat per a 400 persones) i a prop del 
centre de Girona. Un equipament així és 
molt difícil d’aconseguir sense el suport 
de l’administració pel que per enèssima 
vegada (ara que hi haurà moviment a 
l’Ajuntament i a la Diputació), els recla·
mem aquesta ajuda per tirar·la endavant.

Altres associacions culturals gironines 
també reclamen espais per a la cultura 
popular. Per això, volem obrir un debat 
per aconseguir un espai que serveixi per 
cobrir les necessitats de la cultura de base 
de la ciutat pel que us convidem a tots a 
aportar les vostres iniciatives a través de 
l’ApARTament o d’orellaactiva.org.

Si voleu col·laborar o fer suggeriments 
a l’associació o si voleu escriure articles al 
nostre web, podeu contactar amb info@
orellaactiva.org.

Ah! I per celebrar el nostre 10è ani·
versari, us esperem al 10FESTIVAL 
D’ORELLA ACTIVA, el proper 21 
d’abril a La Mirona amb Berri Txarrak, 
Dr. Ring Ding, Aliment, Fi·Asko i The 
Dirty Club. No hi falteu!

sari Orella Activa vol crear consciència 
del respecte pel músic. Estem ultimant 
els detalls de la campanya «Silenci, es·
tan tocant» a través de la qual demanen 
al públic que escolti i respecti els músics 
durant els concerts. Una cosa tan simple 
però que, inexplicablement, sovint no 
es dóna a la ciutat de Girona. A Orella 
Activa tenim la nostra teoria: a Girona 
el públic no té hàbit d’anar a concerts ni 
d’escoltar perquè aquest hàbit no s’ha cre·
at i això passa perquè hi ha una manca 
històrica d’espais per a la música popular. 
El director de Temporada Alta, Salvador 
Sunyer, explicava en una entrevista a l’En·
doll que fa 10 anys a Girona tampoc hi 
havia hàbit d’anar a teatre però es va crear 
a còpia d’obrir espais i oferir bones pro·
gramacions.

Actualment, les nostres sales de con·
cert són bars, pubs o discoteques que amb 
molt bona voluntat per part de la iniciati·
va privada i cap suport de les institucions 
es converteixen en improvizats escenaris. 
Per això, des de fa 10 anys Orella Activa 
reclama una sala de concerts preparada 
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SILENCI
ESTAN
TOCANT
ESCOLTEU ELS MÚSICS
SEGUR QUE TENEN
MOLTES COSES PER DIR-VOS
orellaactiva.org


