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                                           Conversa, 4 de desembre  del 2017 

 
La música i la seva gestió, amb 

Ramon Muntaner, autor, músic, i gestor de músiques i  
Josep Maria Francino, periodista i músic 
 

Parlarem de les seves cançons i de com es gestionen en els 

diversos entorns en els quals es mouen. 

Aquests dos vells amics músics de proximitat generacional, el 
respecte i l’estima per la seva professió  i després d'haver compartit 
cents de programes a la ràdio, primer ens han permès gaudir de la 
seva complicitat i després el que ens han aportat en els dos camps 
de la cançó i la seva regulació.  

Han repassat el moviment de la Nova Cançó, Ramon Muntaner com 
a reconegut compositor de música per a teatre i de bandes sonores  

les dues fotos: Esteve Ventayol                                                                                                                                                                                   

per a pel·lícules. Va musicar especialment poemes de Miquel Martí i 
Pol, Josep Maria de Segarra, Salvador Espriu, Pere Quart... Al seu 
últim disc hi posà música de textos de Vicenç Villatoro, i com a 
cantautor ens ha deixat una discografia importantíssima ja que 
durant uns anys ho va poder compaginar.  



Ramon Muntaner és una persona agraïda amb els seus coetanis, el 
seguien gent implicada que lluitava per aquella història que a l'any 
80 es va perdre.  

Va manifestar que tenia un caràcter molt pràctic, que s'adaptava a 
la realitat. Per tant voluntàriament un cop acaba la seva carrera de 
cantant es va fer càrrec de la programació de la sala L’Espai i això 
el va portar a treballar en la gestió.  

Des de 1996 és delegat general a Catalunya de l'SGAE. Muntaner 
responsable d’aquesta delegació l'any 2010 va fer unes 
declaracions sobre el funcionament d'aquest organisme quant al 
pagament del cànon com a obra protegida a tots els països, cosa 
que a Espanya hi va haver enrenou per la conseqüència del baix 
nivell cultural, en part pel franquisme.   

Els presents, una cinquantena, ens hem mantingut amb una 
atenció expectant, interessats en la conversa plàcida, tranquil·la i 
en directe, sobre unes informacions valuoses dels comentaris, 
crítics en molts moments, del que havia i és encara la seva 
dedicació. Finalment hi va haver l'obertura d'un torn de paraules. 

Aquesta acte ha estat fora de programa com fem gairebé cada any. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           foto: Esteve Ventayol 
 
http://elmon.cat/monterrassa/cultura/musica-seva-gestio-debat-terrassa 


