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Legislació Vigent

“S’entén per relació especial de treball dels artistes en espectacles públics l’establerta
entre un organitzador d’espectacles públics o empresari i qui es dediqui voluntàriament a la prestació d’una activitat artística per compte, i dins de l’àmbit
d’organització i direcció d’aquells, a canvi d’una retribució.”
Art. 1.2 Reial Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial
dels artistes en espectacles públics.

JazzButlletí
Edició, redacció i coordinació Maria Gateu
Coordinació Anna Veiga
Comissió Editorial Albert Caire i Guillem Arnedo
Disseny i maquetació Mariana Milei
Correcció Marc Rovira
Dipòsit legal B-3.600/94
Imatge de la portada Pixabay
L'AMJM no s'identifica necessàriament amb la totalitat de les opinions
expressades en els articles de col·laboradors que recull aquesta publicació.

Junta Directiva
President Guillem Arnedo
Vicepresident Arecio Smith
Secretari Albert Caire
Tresorer Fran Suárez
Vocals Dani Morén, Gemma Plans, Ignasi Terraza
Sabina Witt, Mario Rossy i David García
Col·laborador especial Dick Them
Número de socis 300
Gerent Anna Veiga

“Resten incloses en l’àmbit d’aplicació del present Reial Decret totes les relacions
establertes per a l’execució d’activitats artístiques, en els termes descrits a
l’apartat anterior, desenvolupades directament davant de públic o destinades a la
gravació de qualsevol tipus per a la seva difusió entre el mateix, a mitjans com el
teatre, cine, radiodifusió, televisió, places de toros, instal·lacions esportives, circ, sales
de festa, discoteques, i, en general, qualsevol local destinat habitual o accidentalment
a espectacles públics, o a actuacions de tipus artístic o d’exhibició”.
Art. 1.3 Reial Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial
dels artistes en espectacles públics.
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Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous
de 9.30h a 14.30h
amjm@amjm.org · www.amjm.org
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Editorial

Estatut de l’artista
Per fi el Congrés dels Diputats ha entès que és necessari posar una
mica d’ordre en el desconcert generalitzat en el qual els artistes fem la
nostra tasca. Fa cosa de sis mesos va crear una subcomissió que té com
a finalitat redactar un estatut de l’artista. Ara com ara, per informacions que ens arriben de la subcomissió, encara estan debatent si ha de
ser un estatut de l’«artista creador» o de l’«artista treballador». Bé,
creiem que el nom és molt menys important que el contingut.
Posin el nom que posin, el que és clar és que el document que redacti
la subcomissió ha d’aportar solucions a la situació legal en què ens
trobem els músics professionals. Recordem que la nostra professió està
regulada per un decret llei del 1985. Aquest decret només reconeix la
nostra relació laboral per compte d’altri, és a dir, no ens reconeix com
a treballadors per compte propi i, per tant, la Seguretat Social no ens
contempla com a treballadors autònoms. A més, el Reial decret no es
compleix gairebé mai, sigui per ignorància, mala fe o en la majoria dels
casos perquè és molt difícil o a la pràctica impossible.
I, per acabar de rematar la qüestió, encara que el Reial decret es complís sempre i ens contractessin a cada bolo que fem segons la llei, què
passa amb la resta de dies que no estem de bolo? Doncs que estem
desprotegits. La legislació actual no contempla la intermitència de la
nostra feina, ja que és fruit d’una època en què la feina de músic era
diferent que la d’ara. Una època (abans del 1985) en la qual hi havia
formacions estables com orquestres i bandes de fires, de sales de ball,
de teatre, de televisió i radio, etc. Ara, en canvi, de formacions estables
que actuïn en un lloc determinat per un període llarg de temps, n’hi ha
ben poques. Han passat a ser l’excepció. Per tant, és crucial que el
futur Estatut de l’artista reconegui aquesta nova realitat.

La primera és la reforma de l’actual Reial decret 1435/1985 que regula la nostra professió. A més, posem com a exemple l’intent de reforma impulsat per la Unió de Músics del 2007, que va ser aprovat pel
Congrés, però que la Seguretat Social va tombar. Una derrota, però
alhora una gran victòria, ja que tant el Congrés com el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social van reconèixer que cal solucionar la
nostra problemàtica laboral. És per això que demanem que aquest cop
la reforma es faci conjuntament amb els ministeris pertinents, per no
perdre més temps ni esforços.
I la segona necessitat és reconèixer el dret dels músics que ho desitgin a ser treballadors per compte propi i poder estar, com a tals, al
Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA).
Encara tenim uns quants mesos al davant de feina intensa per poder
fer arribar aquest missatge a tots els membres de la subcomissió i,
ara com ara, podem dir que anem pel bon camí gràcies a la feina,
dedicació i compromís de les diferents associacions que estem juntes
en aquesta lluita.
Seguim!

Guillem Arnedo · President de l'AMJM

Les associacions de músics professionals que treballem plegades, és a
dir, FMJazz (amb Galícia, Canàries i Andalusia) més les associacions
catalanes AMT, ACIMC i Musicat, hem fet un front comú per arribar
directament a la subcomissió i poder expressar les necessitats específiques dels músics, que hem simplificat a dues.
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Reportatge

L’Estatut de l’Artista i del treballador de la cultura,
una ocasió històrica

La situació dels artistes i treballadors
de la cultura a l’Estat espanyol ha arribat a ser tan dramàtica que, des de fa
uns quants anys, s’han unit per lluitar a
favor dels seus drets i deures. Entre
aquests drets es troben la necessitat
d’una remuneració pel procés de creació i unes condicions de contractació
dignes, seguits d’un llarg etcètera.
D’aquesta manera també es busca canviar, de mica en mica, la concepció del
fet i l’obra artística, i de retruc, la forma
de concebre la cultura del país. No semblen uns objectius fàcils d’assolir ni
senzills de plantejar, però els professionals de la cultura ja són conscients
d’això i no volen aturar-se.
Text: Guillem Arnedo & Maria Gateu

Fruit de la pressió de diferents entitats, moltes formacions polítiques van integrar, als
seus respectius programes electorals, la
voluntat de redactar un estatut de l’artista
que recollís la realitat i aspiracions del sector artístic espanyol. Amb aquest objectiu, el
15 de febrer de 2017 es va crear una
subcomissió parlamentària per estudiar i
elaborar l’estatut durant un període
màxim d’un any.
6 Reportatge

Segons la Subcomissió:
«Para la realización del mencionado estudio,
la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise
de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las
Administraciones Públicas ante la misma, así como
de las autoridades, funcionarios públicos y la de
todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que permitan
a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles
medidas a plantear en el informe final».
En definitiva, aquesta subcomissió té el
poder de decidir qui dels interessats participarà en el projecte i quins dels punts
proposats són més convenients i rellevants per als objectius de la iniciativa. I,
així, mitjançant el criteri d’aquestes persones escollides per la Subcomissió, es procedirà a l’elaboració de l’Estatut.
«Objeto
Estudiar la elaboración de un Estatuto del
Artista y del Profesional de la Cultura, adaptado a las necesidades específicas del sector,
que contemple tanto a los y las trabajadores y
trabajadoras por cuenta ajena como a quienes
lo hacen por cuenta propia.

La Subcomisión analizará y estudiará la
manera de:
1- Ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de ingresos irregulares propias del sector.
2- Crear un régimen específico de la
seguridad social, tanto dentro del Régimen
General como del de Autónomos […]
3- Garantizar el efectivo derecho a estar
debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en
las negociaciones colectivas de su sector.
4- Garantizar que los trabajadores de la cultura ejerzan una función que implique un
contrato […] y acabar así con la figura del
“falso autónomo”.
5- Impulsar medidas contra la precarización de los servicios de orientación y
educación en nuestros espacios culturales.
6- Impulsar el fomento de la actividad
artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los
efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado [...]»
Els membres de la Subcomissió Parlamentària són els següents:
• «Grupo Popular: Mª José García Pelayo,
abogada no ejerciente. Pilar Rojo, arquitecta de
la Hacienda Pública del Estado. Miguel Lorenzo,
abogado y profesor universitario.

• Grupo Socialista: José Andrés Torres
Mora, sociólogo. Mª del Mar Rominguera, abogada. Pere Joan Pons, licenciado en Ciencias
de la Información, licenciado en Derecho.
• Unidos Podemos -En Comú Podem- En
Marea: Eduardo Maura, filósofo y sociólogo.
Rosana Pastor, licenciada en Arte Dramático,
actriz, directora de teatro. Miguel Anzo Fernández
Bello, escritor, poeta, dramaturgo y editor.
• Ciudadanos: Féliz Álvarez Palleiro, actor.
Guillermo Díaz Gómez, gerente de complejos
de exhibición cinematográfica.
• Grupo Vasco: Joseba Agirretxea Urresti, profesional de la comunicación, radio y televisión.
• Esquerra Republicana: Xavier Eritja Ciuró,
licenciado en Historia, dinamizador cultural.
• Grupo Mixto (Partit Democràtic de
Catalunya): Sergi Miquel, Grado en diseño.
• Grupo Mixto (Compromís): Joan Baldoví,
maestro».
Un cop que la Subcomissió arribi a les seves
conclusions, redactarà un Estatut de l’Artista
que posteriorment haurà de ser votat i aprovat
al Congrés dels Diputats. El fet que a l’actual
congrés no hi hagi cap partit amb majoria absoluta facilita la possibilitat que el text sigui
aprovat. De fet, si s’aprovés, el text no tindria caràcter de llei, és a dir, no seria
d’obligatori compliment. No obstant això,
resultaria l’eina fonamental que manca al
sector per poder proposar els canvis legislatius que pretén l’Estatut.
Davant aquest fet històric, les associacions i entitats més presents a Madrid es van posicionar i
organitzar. Per una banda, es troba el Frente
Sindical, liderat per la Unión de Actores y
Actrices i format per les associacions Tace, Alma,
Apim, Arae i la recentment creada USM (Unión
Sindical de Músicos). Ells van fer la seva proposta,
redactada prèviament, de l’Estatut de l’artista.

Per l’altra, es troba la PDC (Plataforma de
Defensa de la Cultura), formada per Fema,
Conarte i altres associacions. En darrer lloc, el
tàndem format per la Plataforma Seguir
Creando i JAM també s’hi suma. Tots dos
són presents al procés d’elaboració d’una
proposta d’Estatut consensuat amb més de
cent associacions d’arreu de l’Estat.
Arribats a aquest punt l’AMJM vol aclarir
que la seva estratègia per col·laborar, influir
i intervenir a l’elaboració de l’Estatut és la de
col·laborar estretament i oberta amb tots
tres projectes.
Per aquest motiu hem volgut utilitzar tots els
nostres recursos i contactes per aglutinar la
major força possible, fent un front comú
amb les associacions de músics de
Catalunya (ACIMC, AMT i Musicat). També
amb la FMJazz, presidida per l’AMJM
(Promusic de Canarias, Músicos Ao Vivo de
Galícia i Andajazzpro de Andalucía) en coordinació amb el CoNCA. De fet, el CoNCA ha
estat pioner i far de moltes de les idees exposades gràcies a les seves 36 propostes per la
millora de la cultura. A més a més, estem
treballant en bloc amb la Plataforma Seguir
Creando i la JAM. La raó és consensuar les
demandes perquè tinguin el nostre suport a
l’hora de comparèixer davant de la Subcomissió
Parlamentària.
L’AMJM i moltes altres associacions han
participat activament en debats i reunions
per aconseguir una posició, un consens
comú per la compareixença de la Unión
Sindical de Músicos. Lamentablement aconseguir això no va ser possible. La Unión
Sindical de Músicos va apartar unilateralment a l’AMJM i a totes les associacions
de músics professionals que treballem
juntes en aquesta causa. Al nostre parer,
una trista i equivocada decisió.

Per aquest motiu, totes les associacions de músics
que treballem juntes hem optat per fer arribar les
nostres reivindicacions directament als diputats de
la Subcomissió. Creiem que és vital que la veu
dels més de 6.000 músics professionals que
representem sigui escoltada pels representants. Per tant, hem començat una ronda de contactes amb els diferents membres de la Subcomissió.
De la mateixa manera, des del JazzButlletí,
hem volgut donar a conèixer tant la iniciativa
de la Unión de Actrices com la de la Plataforma
Seguir Creando i JAM. Per això vam entrevistar
Patacho Recio, president de la JAM (Junta de
Autores de Música) i impulsor de la proposta en
què col·laboren amb Seguir Creando.
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Ha deixat clara la importància d’un Estatut de
l’artista per a regular la situació laboral i contributiva del sector. De fet, Patacho Recio ens
declarava això:
«Hisenda manté les sancions i els embargaments a molts autors per percebre drets d'autor
i pensions. Això està provocant situacions
realment dramàtiques, sobretot en el cas de les
pensions no contributives. Diferents informes
coincideixen a assenyalar que el 90% dels
músics, els actors i els artistes plàstics
estan per sota del salari mínim i no disposen de la protecció social convenient, ja
que és freqüent que cobrin en B».
La realitat laboral de molts artistes i professionals de la cultura és molt dura, però per això
mateix es necessita un document amb el qual
defensar i evidenciar el seu dia a dia. No obstant això, comencem pel principi.

El 90% dels músics,
els actors i els artistes
plàstics estàn per sota
del salari mínim i no
disposen de la protecció
social convenient.

Per un ofici digne i professionalitzat
La primera espurna va sorgir a Madrid per part
de la Unión de Actores y Actrices. Segons ells
mateixos expliquen:
«La Unión de Actores y Actrices inició a principios
de 2012 una línea de trabajo que busca recuperar
la iniciativa respecto a las políticas culturales. En
este desarrollo hemos entendido que el anterior
modelo no es replicable y que es necesario un
nuevo proyecto que ilusione al sector, lo dote de
un horizonte realista pero ambicioso y permita un
auge que aumente el empleo de calidad, desterrando la precariedad y el subempleo.
Impulsamos de este modo la idea del
Estatuto del Artista, que viene a recoger
los anhelos de la profesión artística en
toda su relación con el Estado, el sector
privado y la sociedad civil. Debe ser entendido como un gran complejo político-legislativo, que tiene como objetivos principales:
crear el debate sobre la centralidad productiva de la Cultura, resaltar su posición como
creadora de riqueza nacional (más allá de los
evidentes beneficios económicos que aporta)
y crear el marco legislativo para que se desarrolle de manera eficaz».
Al llarg de 2015 i 2016, la Unión de Actores
y Actrices reclamava no només l’aprovació
de l’Estatut de l’Artista que ells mateixos
van presentar al Govern, i també la baixada
de l’IVA cultural. Concretament, el 23 de
novembre del 2015, la Unión, representants
dels principals partits polítics espanyols i professionals del sector es van reunir al teatre
María Guerrero per debatre sobre l’aprovació i
formalització d’aquest estatut.
Aquella nit, els organitzadors de l’esdeveniment
-Ernesto Caballero, director del Centro Dramático
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Nacional, Magüi Mira, actriu i directora d’escena,
i Iñaki Guevara, secretari general de la Unión de
Actores- van fer avançar la causa. Segons explicava Iñaki Guevara, l’Estatut de l’Artista és un
document inspirat en la Conferència General de
la UNESCO a Belgrad (1980).
El que tots pretenen amb aquest document és
assegurar la llibertat del creador amb
garanties jurídiques, polítiques i socials,
iguals a la resta de treballadors i ciutadans. Els professionals i membres de la Unión
són conscients que no disposen d’aquestes
garanties perquè consten com a treballadors
intermitents. No obstant això, aquesta resulta
la seva condició natural i, per tant, no ha de ser
l'excusa o la raó d’un treball sense uns drets i
deures bàsics.

No tenim dret
a prestacions, ni
igualtat d’ingressos.
No podem no pagar,
sinó fer-ho en correspondència al nostre treball
irregular

Patacho Recio és molt clar quan parla dels
objectius del document:
«He de deixar clar que les exigències que
mantenim no poden considerar-se com a
demandes de privilegis, sinó d’un tracte just,
equitatiu i compensatori per la labor que
l’artista desenvolupa per la societat. Han de
tenir en compte que el col·lectiu de creadors i
artistes és l’únic col·lectiu que cedeix la seva

Per aquest motiu, els experts de les diferents
àrees implicades en el document han elaborat informes molt útils per elaborar el projecte. Amb ells, s’evidenciaran, es materialitzaran i
es faran públiques moltes dades i realitats que
fins ara només eren «suposicions».

obra, la seva herència, i els drets que aquesta
genera, al conjunt de la societat.
Mentre que la resta de treballadors poden
cedir el fruit del seu treball de generació en
generació, de fills a nets, els drets d’autor
s’extingeixen al cap de 70 anys de la mort
de l’autor. Les seves obres, doncs, passen a
ser de domini públic i es permet, a més a més,
que tercers realitzin modificacions sobre
aquesta obra lucrant-se del resultat.
En el cas dels músics la situació és especialment sagnant. La lliure explotació d'obres i els
enregistraments musicals són possibles a partir
dels cinquanta o setanta anys de la seva primera
edició, segons els casos, fins i tot en vida de
l'artista, sense que aquest ni els seus hereus
obtinguin ni royalties ni cap benefici per això».
Acció-reacció, els músics s’hi sumen
L’associació JAM (Junta de Autores de Música)
amb el suport de la SGAE, i la Plataforma
Seguir Creando, entre d’altres, estan coordinant l’elaboració del document base que servirà
per a redactar l’Estatut de l’Artista i el Creador.

A més a més, els testimonis personals i objectius de diferents artistes també tenen el seu
lloc i rellevància al document. El motiu es troba
en la necessitat de la visió humana, del testimoni personal, que la JAM i Seguir Creando
creuen que ha de ser present al document.
A l’entrevista amb Patacho Recio, president de
JAM, declara:
«El món laboral de l'Artista està poc regulat en
aquest país. De fet, l'única normativa estatal que
regula l'activitat dels artistes en espectacles públics
és un reial decret que data de 1985, que consta de
tan sols dotze articles, i encara que al seu moment
va ser important en reconèixer el caràcter especial
de les activitats artístiques, s'ha mostrat ineficaç per
resoldre els problemes i ha quedat totalment obsolet. La falta d'actualització de la normativa aplicable
als artistes és alarmant, i les incongruències,
discrepàncies i contradiccions en l'àmbit del
dret social dels artistes són nombroses.
Per això, es fa imprescindible el desenvolupament i regulació d'un Estatut de l'Artista, que
comprengui no només als artistes en espectacles públics -camp d'aplicació de l'esmentat
decret de 1985-, sinó també els creadors, els
intèrprets i el personal tècnic i auxiliar».
La sala Mompou de la seu de la SGAE a Catalunya
va ser l’escenari on el passat 30 de març van reunir-se els diversos professionals involucrats en
aquest projecte. L’objectiu de la cita era debatre i
concretar les bases de l’Estatut i del projecte.

Els àmbits que es volen tractar al document són, per
mencionar-ne alguns, la Seguretat Social, la fiscalitat i tributació, les relacions laborals i les malalties
professionals. I els implicats pertanyen tant a la
branca musical, com a la teatral i escenogràfica, plàstica, cinematogràfica i editorial.
Un cop s’ha analitzat la situació a través dels
informes, s’ha redactat un document que reflecteix les propostes i els suggeriments dels diferents àmbits. Aquest document s’ha enviat a
la Subcomissió Parlamentària constituïda
el 15 de febrer de 2017.

Es fa imprescindible
el desenvolupament i
regulació d'un Estatut
de l'Artista, que
comprengui els creadors,
els intèrprets i el
personal tècnic
i auxiliar.
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L'Associació dia a dia

Panoràmica

Crònica del Concert a l'Auditori ONCE

L’Ajuntament de Barcelona s’implica en el seguiment
del Manual de Bones Pràctiques dels músics

Ignasi Terraza

El passat 28 de març, coincidint amb el dia en què Tete Montoliu
hauria fet 84 anys, es va inaugurar «El racó d’en Tete» a la seu de
l’ONCE a Barcelona, a partir d’una iniciativa de fa més de deu anys,
però que, amb l’arribada de la crisi, s’havia convertit en assignatura pendent. En aquests dos darrers anys, però, gràcies a l’empenta
del delegat de l’ONCE Xavier Grau i la il·lusió i l’esforç posats per
l’equip de Lluís Tarragó, s’han pogut salvar els esculls pressupostaris per poder obrir-lo al públic coincidint amb el 20è aniversari de
la mort de l’artista.

cions desprèn, pugui esdevenir finalment una veritable plataforma
de promoció de la música que ell tant estimava.

En aquest espai s’exposen al públic objectes personals significatius –com ara l’esmòquing que va dur en el seu darrer concert
al Palau o la seva ràdio–, les 112 portades de la seva discografia
emmarcades, reconeixements múltiples –entre els quals destaquen la Creu de Sant Jordi o la insígnia d’or i diamants del
Barça–, obres dedicades –com ara dibuixos, caricatures i un
poema de Joan Brossa–, correspondència rellevant –com ara una
carta del seu pare a Xavier Cugat–, i el piano de mitja cua Kaway
que tenia a casa seva. Una pantalla de vídeo ens permet també
conèixer alguns enregistraments d’actuacions en directe rellevants. L’exposició té caràcter permanent i per tal de poder visitarla cal concertar l’hora prèviament a l’ONCE. És, en definitiva, un
espai ideal per conèixer més de prop la figura d’aquest músic
de jazz universal que va ser Tete Montoliu.

Acabat l’acte institucional d’inauguració, vaig tenir l’honor de
poder dedicar un concert al Mestre a l’auditori de l’ONCE, en
trio, juntament amb Horacio Fumero i Aldo Caviglia, que tants
escenaris havien compartit amb ell, i vam tenir també la sort de
comptar amb la commovedora veu de Sílvia Pérez Cruz, que va interpretar magníficament uns estàndards, uns emocionants boleros i el
«Paraules d’amor» de Serrat. Vam tancar la vetllada amb un altre
convidat d’honor, en Josep Maria Farràs, que va interpretar «Night
in Tunisia» amb la seva brillant trompeta.

A més, «El Racó d’en Tete» podrà acollir esdeveniments musicals amb una capacitat aproximada per a 100 o 150 persones.
Això sí, amb limitacions d’ús, perquè no està aïllat acústicament i
la seva refrigeració depèn de la general de tot l’edifici. Tot i així,
sembla que l’ONCE té la voluntat que s’hi puguin fer coses en el
futur. Esperem que aquest «Racó d’en Tete», que tan bones vibra10 Associació dia a dia

La inauguració d’«El Racó» va comptar amb la presència del conseller Santi Vila, alguns familiars de Montoliu –Montse García-Albea,
vídua del pianista; la filla Núria Montoliu, i el seu net Jordi
Montoliu–, directius de l’ONCE, Luís Cobos de l’AIE, Joan Manel
Serrat, Mayte Martín, Núria Feliu, Laura Simó, Francesc Burrull i
Joaquim Maria Puyal, entre d’altres.

Moments emotius, emocionants, de records compartits. I tot un
honor poder compartir-los amb tants amics, amb la música.

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar, el passat 24 d’abril, la moció
presentada per la CUP. Tots els grups polítics presents a l’hemicicle,
exceptuant Ciutadans i el Partit Popular, van dur a terme aquest fet
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Com ja s’ha comentat, la CUP va ser el partit encarregat de presentar la
moció a l’Ajuntament de la ciutat, amb el suport de l’SMAC! (Sindicat de
Músics Activistes de Catalunya), l’AMJM (Associació de Músics de Jazz
i Música Moderna de Catalunya) i el COS (Sindicat de la Música), el 18
d’abril de 2017.
Aquesta moció defensa i sol·licita que les parts implicades adoptin el
Manual de les Bones Pràctiques de contractació del sector musical com a
propi, aplicant-ho i defensant-ho. D’aquesta manera, tots els partits
implicats es comprometen a seguir aquestes bones pràctiques que,
de fet, ja recull la normativa estatal per decret, a tots els actes i espectacles que s’esdevinguin a festivitats locals i promogudes per l’Ajuntament.
Pep Tarradas, trompetista, professor, membre de l’SMAC i militant de la
CUP, va parlar amb el Jazz Butlletí per comentar, des de dintre, el com, el
què i el perquè. Quan se li preguntava sobre com van dur a terme, tots els
implicats, aquesta moció i amb quins objectius, ell responia el següent:
«Vam pensar que el lloc més lògic en què començar a implementar
aquest manual era a l’Administració Pública i per això vam redactar
una moció que tingués dues parts:
• La primera: de crítica a la situació precària que patim i presentant el
sindicat com a proposta de millora.
• La segona: la que fa referència a com implementar el manual com a
mesura de fre a la precarietat, a esperes d’una futura regulació del
sector molt més específica que es reculli en el futur Estatut de l’artista.
Cal destacar que tota aquesta feina prèvia la vam fer de manera consensuada amb el sindicat de la música (COS) i l'Associació de Músics de
Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), és a dir, els col·lectius de
caràcter sindical que actuen en l’àmbit del principat de Catalunya.»

Així doncs, el procés ha estat i segueix sent el fruit d’un treball llarg, ple
de reunions, debats, canvis, avenços i, de vegades, fites més profitoses
que d’altres. Sigui com sigui, “l’aprovació del manual de bones pràctiques
de contractació en el sector musical a la comissió de drets socials de
l’Ajuntament de Barcelona segurament suposa una fita més simbòlica
que no pas objectiva”, segons confessa Pep Tarradas.
En relació amb això, s’hi troben les reaccions dels implicats després de confirmar-se l’aprovació de la moció per part de l’Ajuntament. Dit d’altra manera,
els membres de l’SMAC i de la junta directiva de l’AMJM, presents a ple del
dia 24 d’abril, van mostrar-se optimistes, per descomptat. No obstant
això, tots ells van lamentar que només es tractessin d’unes recomanacions i no d’unes obligacions de contractació. Per això mateix és
simbòlic, ja que l’aprovació d’aquest document s’ha fet de manera municipal,
des de l’oposició i no des del govern autonòmic o nacional. Aquesta naturalesa la converteix en una moció que no és d’obligat compliment.
Des de l’AMJM, aquest fet encara resulta més injust, ja que no és que només
sigui una cosa dictada per la mateixa llei, sinó que també és possible i factible
en el pla de l’empresa o institució. L’Hora del Jazz, el festival per
excel·lència de l’Associació, és un bon exemple d’això. Guillem Arnedo
va declarar a BTV: “Contractem, donem d'alta, assumim tots els riscos laborals i fem les coses d'acord amb la llei. És un exemple que es pot fer”.
Així doncs, tot i el pas endavant que això suposa, encara queda molta
feina per fer? Davant aquesta pregunta, Pep Tarradas respon:
Evidentment queda molta a feina a fer: L’Estatut de l’Artista, renegociacions
de convenis col·lectius, regulacions de subvencions per posar-hi al centre els
professionals del sector i no a la indústria, regular la presència de marques als
escenaris, reformar la llei de propietat intel·lectual, una reforma profunda de les
entitats de gestió (SGAE, AIE…) per evitar que la propietat intel·lectual estigui en
mans de grups amb interessos empresarials, trencar amb els rols de gènere dins
el sector, visibilitzar més la dona dins la música, conscienciar al sector de la importància d’autoorganitzar-se... És a dir, tot està per fer perquè tot és possible.
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Betevé Ràdio + Jazz = Jazz IT!
Maria Gateu
El jazz sempre ha estat
arrelat a la ciutat de
Barcelona de diverses
maneres i amb diferents noms. Com a
gènere urbà per
excel·lència, el jazz ha
viscut, ha crescut i ha
canviat a la capital catalana, els carrers de la qual han estat no només
l’escenari, també el context on milers d’històries
i anècdotes melòmanes s’han succeït.
Els carrers de Barcelona han destil·lat jazz
per tots els seus racons i han rebut les visites
de centenars d’intèrprets internacionals. I no
només això, també han vist néixer formacions,
músics i subgèneres que ara ja han quedat inscrits
permanentment a la història del jazz barceloní.
Per això no és estrany que els barcelonins i barcelonines coneguin el gènere i vulguin que sigui present a la seva ciutat. Bona mostra d’això són locals
com el Jamboree, La Cova del Drac (durant una
pila d'anys) i el JazzSí, on diverses generacions han
viscut i han interpretat estàndards jazzístics.
I què es pot dir de la ràdio? Aquest mitjà de
comunicació sembla el més relacionat amb el jazz ja
des dels seus inicis. Ja no només a Espanya i a
Catalunya, sinó al món sencer la radiofreqüència ha
allotjat un o més d’un programa dedicat al gènere en
la seva graella. Per aquest motiu, encara avui en
dia hi ha diverses emissores nacionals, autonòmiques i locals que ofereixen un temps de jazz.
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L’emissora Betevé Ràdio, abans BTV, és un bon
exemple d’aquest fet. Concretament el programa
Jazz IT!, presentat i coordinat per Jaume
Tauler, músic de Palamós, des de fa gairebé tres
anys. El primer programa va ser al 2015 i durant
dues temporades es va emetre a l'emissora BTV
Ràdio en proves. Enguany ha estrenat la tercera
temporada aprofitant la remodelació de la cadena.
Junt a programes com Bad music jazz
(d’ScannerFM), presentat i dirigit per Martí Farré, el
recentment finalitzat No sólo jazz (Contrabanda
FM) d’Antonio Narváez i un llarg etcètera, Jazz IT! fa
palès que el gènere encara té i tindrà adeptes. I no
només això. També, i per descomptat, que les melodies jazzístiques segueixen sent la veu de la ciutat.
Jazz IT!, el jazz radiofònic de Betevé
El Jazz Butlletí es va reunir amb Jaume Tauler
per parlar sobre l’estat actual del programa,
després del canvi gràfic i d’imatge de l’emissora
i cadena televisiva Betevé, i el resultat és
aquesta breu entrevista.
Bon dia, Jaume. Sabem que Jazz IT! és un
programa de ràdio centrat, com bé diu el
seu nom, en el gènere de grans com Duke
Ellintong o Charlie Parker. Fes-nos cinc
cèntims de la història del programa.
Jazz it! és un programa de ràdio que, en principi,
només pretén fer escoltar jazz, de totes les èpoques, de tots els estils i de totes les nacionalitats.
La selecció de peces es fa sobre un primer criteri de

seguir l'actualitat del jazz a la nostra ciutat, i procurant que hi hagi sempre presència catalana, però,
sobretot, és el resultat de l'experiència de programes fets en etapes anteriors en altres emissores.
El programa es va començar a emetre a la
ràdio de BTV el 15 de març de 2015. I ja hem
fet 104 programes en total. Durant aquests tres
anys, l’emissora ha tingut diversos noms abans
d'arribar a la forma definitiva actual: Betevé 91.0.
Quant al programa de ràdio, vam ser-hi uns vuit
o nou anys, en dues etapes diferents. Entre els
90 i els primers 2000, a ràdio Costa Brava que,
posteriorment, es va incloure dins del projecte
Ona Catalana i Ona Música. En aquella etapa
ens dèiem Jazzmania.
Jazz it! és l'evolució de jazzid, paraula sense
significat que vam utilitzar com a títol d'una
exposició que vam fer a Girona: “Jazzid - Història
del Jazz a les comarques de Girona”, l'any 2007,
organitzada i patrocinada per la Diputació de
Girona. Després de ser a la capital, va passar un
any en itinerància per diferents localitats
(Figueres, Palamós, Palafrugell, Amer, Anglès...).
Així doncs, Jazz IT! pretén ser una finestra
des d’on observar el jazz de la ciutat
comtal, o molt més que això?
Jazz it! és una cita amb el jazz, en general, vist
amb ulls barcelonins, o, si ho preferiu, escoltada amb orelles barcelonines.
El jazz a Barcelona ha estat una de les
bandes sonores de la ciutat, i s’ha constituït com el seu gènere per excel·lència des
de mitjan segle XX. Quina trobes que ha

estat l’evolució del gènere a la ciutat? O la
relació de l’urbs amb el gènere...
El jazz ha estat present a Barcelona des de
començaments dels anys 20, quan va arribar
a Europa. El festival de jazz de la ciutat ha fet
50 anys i alguns dels clubs on es programa jazz
gairebé diàriament es van inaugurar als anys
60. És cert que darrerament sembla que sigui la
banda sonora de bona part del nostre dia a dia,
però això no vol dir que no hagi estat sempre
amb nosaltres. El que succeeix és que sovint
queda amagat darrere l'espectacularitat
d'esdeveniments d'altres estils que mouen
masses, omplen el Sant Jordi o el Camp Nou,
però s'ha demostrat que aquests altres són
molt més efímers que el jazz.
I la teva relació amb el jazz? Com ha estat
al llarg d’aquests anys de trajectòria professional?
La meva relació amb el Jazz és exactament la
de tot bon aficionat. La de la persona que admira profundament els clàssics, que segueix els
seus músics preferits i que cerca noves propostes. Gràcies a la ràdio, tinc, a més a més, la
possibilitat de transferir aquest coneixement i
compartir aquesta afició i els sentiments que la
música em desperta, amb altres persones que
escolten el programa.
Amb la reformulació de BTV, ara Betevé, la
cadena ha canviat en l’àmbit gràfic i de
continguts. Aquests canvis també s’han
aplicat a Jazz IT!?
Sí. Segurament no es veuen tant pel que fa a
continguts, però són molt evidents quant a
presència al web de Betevé, a les xarxes i pel
que fa a promoció del programa en general.
Així doncs, ara Jazz IT! té un focus i un
públic objectiu molt més ampli. Això és
positiu. Seguint amb els canvis… en sentit

general i tenint en compte els nous
corrents, els nous talents i, fins i tot, els
nous discos dels ja «clàssics» del gènere,
creus que el jazz està canviant?
Més que canviar, el Jazz ha evolucionat sense
parar des del primer dia de la seva història.
Actualment, no és un estil musical, sinó, per
sobre de tot, una manera d'entendre i
d'interpretar la música.
Això ha estat possible, primer, perquè bona
part de la seva força la treu de la improvisació, però, a més a més, després de més de
100 anys, músics de tot arreu han aportat la
seva personalitat, la seva cultura i les seves
arrels per enriquir més i més el llenguatge
jazzístic. Avui, qualsevol músic del món, sigui
de l'origen que sigui, toca jazz amb tanta convicció i tanta autenticitat com un trompetista de
New Orleans el 1919.
Aquesta potser és una pregunta amb difícil
resposta, però de tots els programes de
Jazz IT! i de tots (o gairebé tots) els convidats, en recordes algun en especial?
El programa que recordem de manera
especial el vam fer el 17 d'abril passat i era
el número 100 de l'etapa a Betevé. Es diu
"Barcelona" i està format per 12 cançons, de
les quals 8 es titulen Barcelona. Dues porten el
nom de la ciutat en el títol i les altres dues
estan dedicades a les Rambles i l'altra a
Catalunya. Totes són de compositors estrangers
i l'únic músic català, concretament barceloní,
que intervé en una és Tete Montoliu.
Quant als convidats, perdoneu el tòpic, tots
són especials. Tenir un músic a l'estudi durant
una hora presentant la seva obra, explicant i
fent-nos escoltar, tant la seva música com la
dels seus referents, és un plaer i un luxe.
Amb això que comentes dels convidats,
tens raó. Sempre és un luxe escoltar les

paraules d’un artista i un jazzman. Bé, i el
futur? Com es presenta per Jazz IT?
El futur es presenta lluminós, sens dubte, i ple
de gran música!

BIO Jaume Tauler
Durant els anys 80 forma part de diferents grups de
pop i rock a les comarques de Girona. Als anys 90
gairebé abandona la seva activitat de baixista, per
dedicar-se a la fotografia, la ràdio i la premsa escrita.
Comença a dirigir i col·laborar a programes de
Ràdio Palamós, al programa Jazzmania a Ràdio
Costa Brava i a Ona Catalana, i fins i tot a
Catalunya Ràdio. En aquesta emissora, de fet, va
ser col·laborador amb secció fixa, “El pentagrama d’una nit d’estiu”, del programa Bombolles
d’estiu, amb Jordi González i Oscar Callau.
També s’ha dedicat a la crítica musical en diferents mitjans de comunicació i premsa escrita,
com el Diari de Girona i la revista Guitar Player.
A finals del 2001 torna als escenaris amb grups
com The Country Machine, Blues Connection,
Crazy Dreams, i Alfredo Cero y la vieja Magia.
Avui en dia està escrivint una història del jazz a les
comarques de Girona per a la col·lecció «Quaderns»
de la revista de la ciutat, editada per la Diputació
de Girona. A més a més, dirigeix, coordina i presenta el programa Jazz IT! a Betevé Ràdio (Barcelona).
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Asociaciones profesionales vs. Sindicatos
Nacho López Alonso, intèrpret i professor de música moderna

"La situación de los músicos es catastrófica"
"Cada vez vamos a peor"
"Esto ya es insostenible"

Derecho de Asociación», mientras que los sindicatos se regulan
mediante la «Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical» y el Estatuto de los Trabajadores.

Este tipo de comentarios hace ya años que parecen un mantra asociado a nuestra profesión, casi un tópico asumido, una especie de
terapia de desahogo colectivo. Situaciones y sensaciones que encontramos también en prácticamente cualquier ámbito de la cultura
(artes escénicas, artes figurativas, literatura y poesía, personal técnico…). Sin embargo, cada vez son más las voces de profesionales
de la cultura dispuestas a ir más allá de la queja patológica y a tomar
partido de forma activa para reivindicar derechos y mejoras laborales. En este sentido, podemos destacar las recientes huelgas de
figurantes, del personal de sala de importantes equipamientos culturales, (L'Auditori, Liceu) la huelga de los educadores del Museo
Guggenheim, el manifiesto de la PAAC (Plataforma Assembleària
d'Artistes de Catalunya) o la aparición de la Unión Estatal de
Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras.

Las asociaciones profesionales son agrupaciones formales (es decir,
constituidas jurídicamente) de personas unidas por una afinidad del
trabajo o profesión para la realización de fines relacionados con su
actividad profesional, independientemente de cómo ejerzan dicha profesión u oficio, es decir, de si actúan como empresarios o como trabajadores. Debido a esto, plantear un conflicto laboral desde una asociación profesional puede dar lugar situaciones de intereses contrapuestos o incluso enfrentados, ya que los intereses de un empresario y los
de un trabajador, obviamente, no siempre coinciden.

En este contexto, una de las dudas que se plantean consiste en determinar qué tipo de herramientas son más útiles para conseguir los
objetivos deseados. ¿Qué tipo de organización puede representar
mejor los intereses de las trabajadoras de la cultura? ¿Asociaciones
profesionales o sindicatos?

Los sindicatos, sin embargo, son asociaciones exclusivamente de trabajadores, entendidos estos como aquellos que sean sujetos de una
relación laboral así como aquellos que lo sean de una relación de
carácter administrativo o estatutario al servicio de las administraciones
públicas (todos los funcionarios a excepción de los miembros de las
Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar, jueces, magistrados y fiscales), así como los trabajadores por cuenta propia (autónomos) que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como
consecuencia de su incapacidad o jubilación.

Tanto las asociaciones profesionales como los sindicatos se basan en
el principio de libertad asociativa, derecho fundamental reconocido por
la Constitución en su artículo 22. Sin embargo, más allá de estos principios comunes, hay obviamente diferencias sustanciales a nivel jurídico. No en vano las asociaciones profesionales se rigen por lo dispuesto en la «Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del

Otra diferencia fundamental es que el Estado otorga a los sindicatos la capacidad exclusiva de representar a los trabajadores en
las negociaciones colectivas, cuyo resultado es la firma de convenios, mediante los cuales, y en su ámbito correspondiente, los
trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y
de productividad.
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Así pues, las asociaciones profesionales no pueden incidir en materias
de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las
asociaciones empresariales.
En este sentido, otra de las cuestiones que preocupan a los colectivos de artistas es como acceder a esos derechos de representación
colectiva de los que habla el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
de Libertad Sindical, teniendo en cuenta la eventualidad e intermitencia inherente a nuestra profesión que dificulta la creación de los
órganos de representación habituales, delegados de personal, comités de empresa y secciones sindicales. En esos casos, el Estado
confiere igualmente toda legitimidad a los sindicatos para representar a los trabajadores: «En aquellos sectores en los que no existan
órganos de representación de los trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma esté
integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal o de comunidad
autónoma» (Estatuto de los Trabajadores, Artículo 87).
Muchas veces se olvida, o no se tiene en cuenta al hablar de los
músicos profesionales, que muchos de nosotros nos dedicamos también a la docencia, ejerciendo en conservatorios o escuelas de música
tanto públicas como privadas, y es este un ámbito, el de la enseñanza
musical, que es y ha sido siempre totalmente natural para un músico
profesional. En esta faceta no encontramos la misma eventualidad e
intermitencia, lo cual permite ejercer una actividad sindical más convencional, por decirlo de alguna manera, participando en los diversos
órganos de representación sindical.

En cualquier caso, conviene recordar que los sindicatos y las
asociaciones profesionales no son entes autónomos gobernados
por fuerzas cósmicas. Son y serán aquello que los afiliados y
militantes queramos que sean. El estado de derecho otorga una
serie de herramientas a los ciudadanos para que reclamen y ejerzan sus derechos, pero también es nuestra responsabilidad hacer
uso de tales herramientas. La clase empresarial siempre ha
entendido esto a la perfección, están bien organizados y luchan
por defender sus intereses. Sin tregua. Los trabajadores quizás
llevamos demasiado tiempo delegando y confiando en la buena fe
de empresarios y políticos.

Referencias bibliográficas:
•
•
•

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Pero no olvidemos que ni la representación unitaria ni la negociación y
firma de convenios son las únicas herramientas de las que disponemos
para defender y dignificar nuestra profesión. Muy probablemente, la primera prioridad, no solo de los músicos, sino de la inmensa mayoría de los
profesionales del ámbito de la cultura en estos momentos, no debería ser
el desarrollo de nuevos convenios, estatutos o leyes. Más bien deberíamos preocuparnos por el cumplimiento de la legislación vigente. Y en
esta tarea, los sindicatos no tendrían que ser los únicos responsables; las
asociaciones profesionales deben también preocuparse e involucrarse en
la defensa de la legalidad y los derechos adquiridos por los trabajadores
a lo largo de años de lucha y actividad sindical.
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Agenda

16è Jaç a la Palla

10è Cicle de Jazz de Bolvir

Agenda d'esdeveniments musicals
Juliol / Agost 2017

4 i 5 d'agost de 2017
La Guàrdia Pilosa (Anoia), 23h
3€/dia

Del 2 al 30 d'agost 2017
Bolvir (Baixa Cerdanya),
21.30h / 22h
Gratuïts

Més informació:
jazzalapalla.files.wordpress.com

15è Festival de Blues de Barcelona

27è Festival Reus Blues&Jazz

Del 5 al 16 de juliol de 2017
Diferents espais (Barcelona), diversos horaris
Diversos preus

Del 6 al 16 de juliol de 2017
Reus (Baix Camp), diferents horaris
Diversos preus

Més informació:
festivalbluesbarcelona.com/ca

Més informació:
capitalcultura.reus.cat

Ray Gelato, un dels grans noms de l'Estartit.

3r Jazz a la Fresca
Tots els dijous de juliol i agost 2017
Sunset Jazz Club (C/ Jaume Pons i Martí, 12),
21h
Entrada gratuïta
Més informació:
sunsetjazz-club.com

Vols assabentar-te dels concerts i festivals que s’esdevenen a Catalunya? Al
Jazz Butlletí t’oferim una agenda bimensual on trobaràs tant esdeveniments
puntuals com periòdics. Com sempre, si
vols que el teu concert o festival aparegui a l’agenda, adreça’t al correu electrònic de l’AMJM:
amjm@amjm.org

Jam Sessions

8 i 9 d’agost 2017
Altafulla (Tarragona), 21h
Diversos preus

Barcelona:

Més informació:
altafujazz.cat

4t Jazz Festival L'Estartit Costa
Brava
De l'17 de juliol al 12 d’agost de 2017
L’Estartit (Costa Brava), diversos horaris
Diversos preus
Més informació:
festivaldetorroella.cat
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Festival Altafujazz

Jazz al Blue Boite
Albert Marquès, un dels artistes del 3r Jazz a la Fresca.

Tots els dijous i dimarts
Blue Boite (antiga La Boite / Avda Diagonal,
477), 19.45h
Entrada gratuïta

• Dimecres #EsmucJam
Cafeteria La Llanterna de l’Auditori, 19h
• Dilluns, dimecres i divendres,
Robadors 23.20h
• Dimecres
Jazzsi Club, 19.45h
• Dijous
Soda Acústic, 22.30h
• 1er Dijous mensual vocal jam
Robadors 23.22h
• Divendres i Dissabte,
Big Band Bar, 21h

Més informació:
facebook.com/BlueBoiteBcn/
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L’Aurelio Santos, alma mater de les WTF Jam
Sessions, diu adeu al Jamboree
Maria Gateu

L’any 2001, concretament el 4 de juny, va
ser l’inici de les What the Fuck Jam
Sessions al Jamboree Jazz Club de
Barcelona, un dels locals amb més trajectòria i renom dins de l’escena jazzística de
la ciutat comtal. Aurelio Santos, programador de la sala des de fa 24 anys, també
se sumava al projecte coordinant unes
jams que es van acabar constituint com
tota una entitat a la ciutat.

Ell mateix comentava això al JazzButlletí quan
li preguntàvem sobre els inicis i l’ànima
d’aquestes jams:
«Durant els anys 90, jo només acordava actuacions a la sala ja no com a programador, això va
ser després, sinó com a director de sala. És a
dir, ja tenia una experiència prèvia treballant
amb l’equip del Jamboree i amb la Boîte.
De sobte, quan estava càrrec de les actuacions, em vaig adonar que no s'estava fent res
els dilluns. Precisament, també havia deixat
de fer les clàssiques, per a mi, festes del meu
aniversari a casa. Arran d'això, em va sorgir
una idea al cap, i encara no sabia molt bé com
la desenvoluparia.
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Vaig trigar uns mesos a tramar un esborrany
d'aquesta idea, el qual seria la primera jam
session, un 4 de juliol de 2001. Poc després,
al cap de dos mesos, les vaig batejar amb el
nom WTF Jam Sessions, un nom que escau
molt bé a les jams, perquè incorpora aquest
esperit tot terreny.
L'essència de les WTF és la d'una reunió
d'amics amb els quals celebrava el meu aniversari a casa amb menjar, beguda i alegria.
Gairebé tots ells eren músics, per això no va ser
gens difícil que toquessin durant aquestes nits.
Aquesta és la línia, l'ànima de les WTF: un punt
de trobada d’amics, músics i no músics. Una
festa sense flyers, sense els mètodes convencionals de promoció, tot orgànic.»

Al llarg d'aquests
16 anys molts van
comprendre la manera
de funcionar de les WTF,
però molts altres no.
La música és el
més important.

El passat dimecres 3 de maig, el públic de les
WTF rebia una trista notícia. L’Aurelio Santos
publicava un breu però directe comunicat al seu
compte de Facebook en què comentava que les
WTF Jam Sessions del Jamboree Jazz Club
deixaven de formar part de l’oferta i programació musical de Barcelona.
«Sin más rodeos os tengo que comunicar que
las What The Fuck Jam Sessions dejarán
de tener lugar en el Jamboree Jazz Club a
partir de Junio del presente año siendo el
29 de Mayo la última de las mismas, después de más de 800 actuaciones a nuestras
espaldas, miles de horas, miles de músicos,
miles de asistentes y millones de gotas de
sudor y lágrimas, de alegría, está claro...
Es una decisión personal y profundamente
meditada, dolorosa y también necesaria por
miles de razones, sin entrar en más detalles, por
innecesarios y aburridos seguramente.»
Les WTF Jam Sessions han acollit, dins de la
cova de la Plaça Reial i sobre el seu escenari,
milers d’intèrprets, tant nostrats com internacionals. No sembla atrevit afirmar que tots
ells, d’una manera o altra, hi han crescut
professionalment i personal. I de ben segur
que més d’un dels lectors d’aquest butlletí ha
assistit com a espectador o ha actuat a
l’escenari d’aquests jams.

Plogués, nevés, tronés i sense importar els festius, el Jamboree Jazz Club acollia les seves
WTF Jam Sessions cada dilluns amb ple
d’assistència. Programar un dia entre setmana
pot semblar un hàndicap, una bogeria per a qualsevol sala, però l’Aurelio ens tranquil·litza:
«No, al contrari. Cal tenir en compte que els
qui surten entre setmana saben a on van i
per què, si ho fan és per una aposta segura. Els
dies entre setmana són laborables, segueixes
treballant, estudiant... Per això has de saber
que si surts, valdrà la pena.
Per això el públic dels dilluns és tan especial per a nosaltres i exigent alhora. En les
WTF, els assistents repeteixen i han estat
capaços de resistir tot el torrent d’aquestes
jams, tota la seva dinàmica i la seva manera de
funcionar. Això també és positiu per als
músics, ja que també han d'estar a l'altura
d'aquest públic tan exigent.
El millor és que el públic mai sap què passarà en
concret, però sí que sap que alguna cosa bona
succeirà. Per això és especial: el públic de les WTF
està obert a tot, a flamenc, rock, jazz... el que sigui.
Ells volen bona música, no tenen prejudicis i estan
disposats a aprendre. Aquesta conjunció
d'elements fa que les WTF siguin perfectes tant
per a públic, com per als músics i la mateixa sala».

Qui surt entre setmana
sap el que fa i sap triar
bé. Per això el públic
dels dilluns és tan
especial per a nosaltres
i exigent alhora.

De fet, les WTF no només han estat una
cosa positiva per al públic i els músics;
també i òbviament, per a les sales i l’ambient
jazzístic barceloní. Així ens ho comentava
l’Aurelio Santos:
«Ha estat un alliberament per a molts propietaris
de clubs perquè han après que les jams poden
ser una mica més del que es creia fins llavors,
fins a l'inici de les WTF. Una jam session pot
ser rendible i això va ser una cosa que les
WTF es van encarregar de demostrar.
De per si, les jams mai han estat rendibles
perquè es caracteritzaven per ser un anar i venir
de músics, com una audició d'escola. Però amb
les WTF, hem demostrat que es pot fer un
espectacle molt potent, amb músics molt bons i
amb un caràcter únic.
El públic rep un resultat fresquíssim i primigeni. I els músics, per altra banda, s’emporten
cap a casa coses que posteriorment poden
treballar als estudis».
D’aquesta manera i amb tot el que comporta,
les WTF Jam Sessions es van acomiadar el
29 de maig del 2017 a la mateixa hora de
sempre, les 20.00 h; l’últim dilluns en què el
públic jazzístic de Barcelona va poder gaudir
d’una de les jams per excel·lència de la ciutat.
Lluny de preguntar a l’Aurelio Santos pels
motius concrets que el van portar a prendre
aquesta decisió, volem que ens parli sobre què
li va suposar donar per finalitzades les WTF
Jam Sessions. Ell ens respon:
«Un dolor profund i impossible de descriure, és una decisió terrible haver d'acabar
una cosa que no vols donar per finalitzada.
No obstant això, saps que fer-ho serà positiu
tant per al teu estat mental com per al físic.
La meva activitat amb el Jamboree va acabar

dilluns passat a la una de la nit. Jo ja no tinc
res a veure amb aquest local en el qual he
passat la meitat de la meva vida, i d’aquí la
duresa del procés… És dur tant professionalment com personalment.
Jo sempre he desenvolupat una labor de dia,
les WTF per a mi han estat una labor gegantesca i que mai m'ha deixat abaixar la guàrdia
durant els 16 anys que han durat. I tampoc
durant els 24 de tota la trajectòria al Jamboree.
A més a més, també he portat a terme labors
amb la música barcelonina en l’àmbit periodístic i fotogràfic. No és que em quedi sense
feina, però davant la teva pregunta: al meu
cap tinc moltes idees relacionades amb la
música, amb l'esport... Però vull deixar clar
que les WTF Jam Sessions no han acabat.
La passada nit vaig tenir la sensació que les
persones que van assistir a la darrera jam
estaven acudint a un enterrament.
Jo no he tancat cap cicle ni he donat per mort
res. Només he dit que jo i el nom han tancat la
seva etapa, però en un futur, amb professionals que em respectin i casem en les nostres
formes de pensar, tornarem a fundar, reformularem les WTF amb una volta de rosca completa. Mesurarem de manera molt més profunda
la música i el desenvolupament de connexions
en l’àmbit internacional, nacional i discogràfic. Estem recalculant el GPS, buscant
una millor ruta per poder treballar més i
arribar a un bon port».
Citant de nou les paraules, aquesta vegada
escrites al seu Facebook, de l’Aurelio:
¡Nos vemos por los clubes!
¡¡¡GRACIAS POR APOYAR LA MÚSICA EN
DIRECTO!!!
LOVE LIVE MUSIC!!!
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Novetats discogràfiques
Noninó
Food

Duot & Andy Moor
Free Jazz, Jazz fusió · Repetidor

Doin’ the Thing

Carra, Arnedo y Campos
Jazz · Rizoma Records

Ramón Prats, bateria / Andy Moor, guitarra / Albert Cirera, saxo

Guillem Arnedo, bateria / Jose Carra, piano / Pedro Campos, baix

El duet català Duot ha unit forces amb Andy Moor, el guitarrista de la mítica
banda dels 90 The Ex. El resultat són set peces molt més que lliures i desimboltes, molt més que atrevides. Les composicions es podria dir que naveguen
entre el free jazz i el jazz avantguardista, però classificar-les sempre resulta
una limitació. L’oient s’hi ha d’apropar lliure de prejudicis, obert a escoltar
unes peces impetuoses en què les impros no només són la base, també la
seva estructura. Sens dubte, és un disc que no deixa indiferent.

L'Albert Bover comenta al llibret del disc que el trio d'Arnedo, Carra i
Campos forma part d’una segona tendència del jazz actual. Està més
arrelada a la tradició jazzística, al mainstream, i es contraposa a una altra
tendència connectada amb un gènere més avantguardista i eclèctic.
Efectivament, Bover té raó: el disc conté versions d’estàndards com “Just
One of Those Things” de Cole Porter o “You’ll Never Walk Alone” de Rodgers
i Hammerstein. Totes elles interpretades d’una manera atrevida i un xic
canalla, però sempre respectant l’origen i el swing dels seus creadors.

Let’s Sing O. Hammerstein II

Guillem Arnedo Band & Celeste Alías
featuring Michael Kanan
Swing, Jazz · Swit Records

Toni Vaquer, piano / Joan Mas, saxo alt / Miguel Villar, saxo tenor /
Dani Pérez, guitarra / David Mengual, contrabaix / Ramon Prats,
bateria
El pianista Toni Vaquer ofereix un disc format per un total de set temes
curulls de força interpretativa. Enregistrat en directe a l’Estival de Jazz
d’Igualada del 2015, Noninó és un treball compost, cent per cent, pel
pianista just només un mes abans de la seva gravació.
Temes inèdits i pensats, especialment, per als músics que els tocarien.
De fet, aquests intèrprets són un sextet amb noms molt importants dintre
de l’escena catalana i nacional. Com ja s’ha comentat, l’oient es trobarà
davant un disc vital, enèrgic i passional, però també coherent amb el
caràcter de qui l’interpreta i de qui el compon.

Underpool 5

Underpool
Jazz · Underpool Records

Celeste Alías, veu / Guillem Arnedo, bateria / Michael Kanan,
piano / Jaume Llombart, guitarra / Jorge Rossy, vibràfon i marimba / Dee Jay Foster, baix

Gorka Benítez, saxo i veu / Roger Mas, piano / Martín Leiton,
contrabaix / Ramon Prats, bateria

Oscar Hammerstein II, lletrista d’algunes de les melodies més conegudes
dels musicals de Broadway i nascut a Nova York el 1895, ha esdevingut la
inspiració i la raó d’aquest disc. De fet, les peces, escollides per Guillem
Arnedo, que formen el present treball provenen dels musicals Showboat
(1927), Oklahoma! (1943), South Pacific (1949) i The King and I (1951).
Segons el que el mateix bateria comenta al llibret del disc, aquests musicals
són els que més l’han emocionat, no només per les seves cançons, també per
les històries que narren i la poètica mitjançant la qual s’expliquen. Així doncs,
ens trobem davant catorze temes tractats amb elegància, molt de sentiment
i, sobretot, l’emoció que els seus intèrprets ja van captar en conèixer-los.

El segell català Underpool ens torna a sorprendre amb Underpool 5, la
cinquena entrega de les seves sèries numerades. En aquests treballs, el
segell convoca un seguit de músics de diferents naturaleses interpretatives però amb el jazz com a matriu generadora de sinergies. Cada músic
aporta una o unes composicions inèdites i fetes especialment per
l’ocasió, per fer-les créixer a l’estudi i als assajos abans de gravar-les.
El resultat són tretze temes vibrants, amb diferents tonalitats anímiques
i melòdiques, dotats de l’ànima i savoir faire de cada intèrpret que participa en la seva execució. En definitiva, un disc plural, però harmònic al
mateix temps, ben conjugat i tramat, en el qual no sobra ni falta res.
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Toni Vaquer
Jazz · Underpool Records

Our Voint of Piew
Threejay
Jazz · Taller de Músics

Before the Silence

Albert Cirera Lisbon Trio + Agustí
Fernández
Free Jazz · No Business Records
Albert Cirera, saxo tenor i soprano / Hernâni Faustino, baix /
Gabriel Ferrandini, bateria / Agustí Fernández, piano
Des del segell lituà No Business Records, un quartet de casa nostra format
per saxo, piano, baix i bateria ens presenta un treball en què el free jazz és la
base de les composicions. Amb aquest disc, els intèrprets presenten composicions que abasten les escenes jazzístiques de Lisboa i Barcelona.
Enregistrat al directe que la formació va dur a terme a la Jazz Cava de Vic
el 9 de maig del 2015, el disc gaudeix de la naturalesa clàssica del gènere en què s’encaixa, nodrint-se d’improvisacions de llibertat “controlada”. Unes melodies compactes i airejades alhora, robustes i lleugeres,
tots uns parells de contraris molt ben construïts.

Motion

David Pastor & Nu-Roots
Jazz fusió · Dot Time Records

Josep Colls, baix / Joan Solana, piano / Joan Carles Marí, bateria

David Pastor, trompeta, flugelhorn / Jose Luis Guart, teclats / Pere
Foved, bateria

Amb temes plens d’aire, de llum i, per què no dir-ho, amb una portada una
mica postmoderna i eclèctica, el trio Threejay torna a sorprendre’ns amb el
seu nou àlbum. Segons ells mateixos afirmen, aquest disc representa
l’evolució del trio al llarg dels seus tres anys de trajectòria professional.
Al llarg d’aquest temps, els intèrprets han jugat, han descobert nous i
trepidants camins sonors i, en definitiva, han continuat perfilant el que
pretenen que sigui el so característic de la formació. Els deu temes que
componen aquest treball conjuguen valentia i caràcter amb un jazz
modern, jove i, sobretot, amb molt de talent.

David Pastor torna acompanyat pel seu incondicional trio Nu-Roots. La banda ens
ofereix un treball que parteix del jazz per endinsar-se en territoris més experimentals. Des de sons més elèctrics, passant pel rock, el funk, el soul i la música brasilera, Motion està format per nou temes plens de tradició i novetat a parts igual.
Tant el disc com Nu-Roots tenen la idea del moviment com a estendard.
Pastor va afirmar que aquesta idea defineix el moment en què la banda es
troba actualment. L’estil de la Nu-Roots ja està definit, però sempre segueix
transformant-se i enriquint-se. I d’aquí ve el títol del disc, Motion, ‘moviment’
en anglès, un mot concís però molt esclaridor del que és el projecte.
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Empreses en conveni
Assessorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL.
• 6 hores d'assessorament anual gratuït.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos).
• Assessorament legal (propietat intel·lectual,
contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresarial i/o societària (productors, estudis de gravació,
promotors, etc.).
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

Botigues de discos
Disco 100
• Descompte del 5% en tots els productes.
93 284 09 04
Jazz Messengers
• Subscripció anual gratuïta a la revista mensual
de Jazz Messengers. Demanar l'oferta a la botiga al
fer una compra mínima de 30 euros.
93 215 88 46 · info@jazzmessengers.com

Botigues d'instruments
Unió musical
• Descompte preferencial en la compra de productes.
93 200 81 00 · muntaner-info@umusical.com
Art Guinardó
• Informàtica musical.
• Descompte del 18% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra
de pianos. 93 347 81 10 · musica@artguinardo.com
New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instruments musicals i accessoris (no s'efectuarà descompte en les ofertes) · 93 315 13 61
newphono@newphono.com
Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus
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d'instruments i accessoris.
93 455 92 58 · www.musicalfuste.com
Pianos Mas
• Descompte mínim del 10% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra de
pianos, depenent del tipus i model. 93 232 64 57.

Gestió
Els petits encàrrecs
• Empresa de gestió de tràmits diversos.
• Descompte del 15% en els serveis realitzats.
644 34 74 55 · www.elspetitsencarrecs.com

Sales i clubs
Artte
• Preu especial de l'entrada dels concerts:
8€ per als concerts que valen 10€
10€ per als concerts que valen 15€
93 454 90 48 · www.artte.es
Cafè del Teatre (Escorxador Lleida)
• Descompte d'un 25% en el preu de l'entrada
a concerts.
97 327 93 56 · www.cafedelteatre.com
Cicle Contrabaix
• Descompte 20% en els concerts del cicle
Christian@contrabaix.com
93 685 32 42 · www.contrabaix.com
Jamboree
• Descompte de 3 euros en l'entrada, al comprar-la
en el mateix local.
93 301 75 64
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, exceptuant aquells en els que el promotor sigui aliè.
93 209 77 11 · www.luzdegas.com
Nova Jazz Cava (Terrassa)
• Descompte del 20% en totes les activitats organitzades per Jazz Terrassa - Club de Jazz d'Amics de les Arts
i Joventuts Musicals de Terrassa, dins la temporada

estable de jazz de la Nova Jazz Cava i del Festival de
Jazz de Terrassa · 93 780 50 12 · www.jazzterrassa.org
Sala Monasterio
• 20% de descompte a les consumicions durant tota
la setmana · www.salamonasterio.com

Comunicació
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
Comunicart
• Empresa de serveis de comunicació de la cultura
• 15% de descompte en tots els serveis.
609 658 766 · www.comunicart.info
Rosazul Promo
• 10% descompte en els serveis de promoció de música.
93 224 01 17 · 655 170 854 · www.rosazulpromo.com
La Costa Comunicació
• 15 % descompte en serveis de comunicació cultural
93 310 38 88 · www.lacosta.cat

Lloguer de cotxes
Tot Car
• 20% de descompte en cotxes de lloguer, furgonetes, tot-terrenys i minibusos.
93 405 34 33 · mail@totcar.es · www.totcar.es
Begocar Rent a car, S.L.
• El soci, o familiar directe, tindrà un 15% de descompte calculat sobre el preu de tarifa de cotxes i accessoris
publicada a la pàgina Serveis de la web.
Rambla de Catalunya, 38, 8º (Cacplus)
08007 Barcelona · www.begocar.com · 660 657 919
bgomez@begocar.es

Estudis de gravació i sonorització
Aclam Records
• Preu hora: 20€ • Preu dia: 160€ • Pack gravació
superior a 3 dies: 150€ /dia. • 20% descompte en
totes les tarifes.

Consell de Cent, 215 08011 Barcelona
93 487 20 45 · www.aguitarclub.cat
Carles Dénia, producció musical i estudi de
gravació
• 25% de descompte
C/ Colón, 50 · 03700 Dénia (Alacant).
663 730 499 · 600 638 942 · info@carlesdenia.com
http://vimeo.com/58428202
https://www.dropbox.com/sh/7zd5r375a4qifk6/
nQ-UllkdJC
Estudis 44.1
• 10% de descompte a les tarifes d’hores d’estudi.
972 39 45 46 · www.44.1estudidegravacio.com
KitfluSound
• Descompte 25% sobre els preus. 607 764 728
kitflus@kitflusound.com · www.kitflusound.com
Mars Musical Audio Recording Studio
• 15% de descompte sobre les tarifes actuals
652 828 140 · www.marsstudio.audio
MordiscoRecords
• 10% de descompte en gravació en alta fidelitat
amb equip mòbil, d'altíssima qualitat, en qualsevol
lloc i circumstància.
653 862 323 · igor.binsbergen@gmail.com
www.mordiscorecords.com
Nómada 57 (estudi de gravació i postproducció
audiovisual)

• 10% de descompte en serveis de gravació i mescles en estudi · 93 303 40 35
Rosazul
• 10% de descompte en tots els serveis.
93 224 01 17 · www.rosazul.com
Rulot
Sonoritzacions i il·luminacions d'actes, lloguer de
material, bucs d'assaig, edicions de CD, K7, vinils i
DVD, fabricació de flight cases, estudi de gravació i
sala de concerts. Descomptes segons producte.
93 278 81 02 · www.larulot.com
Sonostudi
• Descompte del 25% en el lloguer de material.

• Equip de so de 500w complert 8ch. Inclou PA, taula
i microfonia 135€, més IVA (21%).
• Equip de so de 1000w complert 8ch. Inclou PA,
taula i microfonia 165€, més IVA (21%).
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

Equips i suports
AmplisBarry
• 10% de descompte.
Font Florida, 10 · 08004 · Barcelona
934 254 781· genibarry@yahoo.es
Delta-Pro
• Descompte sobre els preus de tarifa.
93 210 58 85 · info@delta-pro.com.
www.delta-pro.com
RB Audio Technology
• Audio, micros, amplificació, més alta qualitat
93 319 53 58 · www.rbaudiotec.com

Salut
Josefina Llargués (psicopedagoga, logopeda,
homeòpata i naturòpata)
• 15% de descompte en tots els serveis.
http://josefina-llargues-terapies-naturals.cat
607969939 · josefinallargues@hotmail.com
Kenzen Pilates Studio
• Classe de prova gratuïta i 20% de descompte en
la quota mensual. Muntaner 81, sobre-àtic, 1a.
08011 Barcelona. 93 453 86 05 · 686 006 920
www.kenzenpilates.com
KOS Fisioterapeutes
• 10% de descompte en totes les sessions.
93 412 06 27 · www.kosfisioterapeutes.com
info@kosfisioterapeutes.com
Marta Pugès (fisioterapeuta)
• Primera visita gratuïta i un 15% de descompte en la
resta de sessions · 669 94 63 85 (horas convingudes).
Visites a Tona i Barcelona.
Susana Ramon Mètode Feldenkrais
Educació somàtica per a músics

• 10 % de descompte en sessions individuals i tallers
col·lectius. Art, Moviment & Expressió. 670 343 627
contact@susanaramon.com · www.susanaramon.com

Producció, comunicació i management
Neway Comanagament
Management per a artistes
• 18% de descompte en tots els seus serveis
93 222 23 54 · www.newaymusic.com
Produccions Jazzenviu
• 10% de descompte en els serveis que ofereixen.
Oriol Jubany 639 764 268
www.produccionsjazzenviu.com/jazzenviu-records/
Coaching
Coaching per a músics
InPuls Art Coaching. Susana Ramon
• 10% de descompte · 670 343 627
contact@susanaramon.com
www.metodofeldenkrais.com
Hotels
Hotel Nouvel
• Descompte mínim del 10% al preu de l'habitació
sobre la millor tarifa disponible a la web de l'hotel
+34 93 301 82 74 · www.hotelnouvel.com
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Fes-te soci!
Per què?

Tens una
Estàs representat
oportunitat
Podràs
davant de polítics,
real de
accedir a
Perquè formes
institucions,
millorar la
informació
part d'un col·lectiu
empreses i
teva
professió sobre ofertes
que defensa els
associacions
de feina, beques,
teus drets laborals
subvencions,
i professionals
convocatòries...

Associem-nos i millorem
la nostra professió

L’ Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) és una entitat cultural, democràtica
i de caràcter sindical creada l’any 1989 amb la finalitat de representar el col·lectiu de músics professionals i
aconseguir millores culturals, socials i econòmiques. L’ AMJM forma part de la Acadèmia Catalana de la
Música i altres entitats en defensa del sector.

Els nostres objectius:
| Defensar els interessos del músic professional | Ser l’interlocutor legitimat davant les institucions | Divulgar la
música i les activitats dels socis

Els nostres serveis:
| Assessorament jurídic | Descomptes i ofertes en empreses del sector
| Informació regular i actualitzada de tot allò relacionat amb el jazz i la música moderna (convocatòries, ajudes,
beques, concursos, etc.)

Les nostres eines de promoció:
| Jazz Butlletí | Festival l’Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu | CD promocional “Jazz from Catalonia” | Cicles
organitzats en col·laboració amb altres entitats | Web de l’AMJM

Inscripció: 7,71 € • Quota bimestral: 27 € • Menors de 25: 15,42 €
+ Informació:
Passeig Colom, 6 local 4 (Barcelona) • Tel: 93 268 47 36 • amjm@amjm.org
Horari: de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h • www.amjm.org

