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Editorial

Ara més que mai: en moviment

Sé que personalment això implica molta feina més per a mi, però no contem-
plo una altra opció. Jo soc músic professional, i com a tal sé perfectament 
les misèries que patim en termes laborals. Com he dit sempre, el panorama 
és absolutament desolador. Trobo que implicar-se a millorar la situació és una 
qüestió de responsabilitat personal i col·lectiva. Hem de fer un pas endavant 
i treballar per canviar la situació. Perquè el canvi és possible. 

Una altra conseqüència del panorama polític, social i mediàtic actual és que 
l’Estatuto del Artista que s’està elaborant a Madrid s’ha alentit una mica. Tot 
i això seguim de reunions amb els partits polítics que ens falten per visitar. I 
cal dir que ens reunirem amb tots els partits, sense cap excepció. Hem de 
saber separar els temes i deixar al marge tot allò que pugui obstaculitzar el 
diàleg per fer que el nostre missatge com a representants de totes les asso-
ciacions de músics pugui arribar amb claredat i sense interferències a totes 
les forces polítiques que col·laboren en la redacció de l’Estatuto del Artista.

D’aquí a poc es redactarà el primer esborrany de l’Estatuto del Artista i les nostres 
necessitats com a professionals de la música hi han de quedar reflectides.

D’altra banda, el pla sobre la música en directe a Barcelona impulsat per 
l’ICUB, i que compta amb el suport de l’AMJM, sembla que de moment queda 
en «stand by» a l’espera que la situació política s’aclareixi.

I, per últim, atès que la Generalitat ha estat intervinguda, no tenim ara per 
ara cap certesa que les ajudes econòmiques de què gaudeix el sector estiguin 
assegurades de cara a l’exercici vinent. 
Hem d’admetre que és un panorama força complex, tal com ho és el moment 
que estem vivint, i tot ens porta a concloure que passi el que passi, hem de 
seguir treballant, sense parar.
Ara més que mai.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM

Donada la situació política i social actual, ara mateix l’única cosa que veiem 
clara és que, sigui com sigui, tant l’Associació com tot el món associatiu 
cultural del nostre país hem de seguir treballant. Amb més força i energia. 
Perquè és el que el temps demana.

Els esdeveniments que tots bé coneixem han tingut una sèrie de conse-
qüències que afecten el sector cultural en general, i al de la música en 
concret de ple. El primer i més evident és que tota la feina feta al Pla 
Integral de la Música, en què l’AMJM ha treballat de valent, i la seva 
posada en pràctica, queden ara sota la direcció de l’Acadèmia Catalana de 
la Música. Des del Departament de Cultura de la Generalitat han tingut 
l’encert de passar la responsabilitat de pilotar el Pla a l’Acadèmia i han 
assegurat així que és el sector qui el durà a terme i no un Departament que 
davant la inestabilitat política té un marge d’acció reduït.

Això comporta que el món associatiu prengui la responsabilitat i una càrrega 
de feina extra. Ho farem, que no n’hi hagi cap dubte.

Una bona notícia al respecte és que des de l’Acadèmia s’ha volgut que 
l’AMJM formi part de la nova junta directiva, i jo hi aniré com a president 
de la nostra entitat. Més feina, però feina totalment necessària i vital per 
a la nostra professió. 

Treballant a l’Acadèmia tenim la possibilitat d’exposar directament a tot el sector 
(mànagers, discogràfiques, sales, festivals, escoles…) els problemes, necessi-
tats i propostes que com a professionals de la música creguem oportuns. Però 
no només això, el més important és que tenim l’oportunitat de fer pinya com a 
sector i sumar una força que mai fins ara havia tingut el món musical català.

Precisament un dels primers encàrrecs que hem rebut de l’Acadèmia és 
liderar i dirigir un grup de treball basat exclusivament en el tema laboral de 
la música en directe. El primer que farem serà reunirnos amb les sales 
(ASACC), els mànagers i representats (ARC) i les associacions de músics 
(Musicat, AMT i ACIMC) per veure com encarem el tema. El simple fet de fer 
una reunió de sector sobre la qüestió ja és un gran pas. 

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

Legislació Vigent

Art. 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals.

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la 
feina.

Aquest dret suposa l’existència d’un deure correlatiu de l’empresari de protecció dels 
treballadors davant els riscos laborals.

[...]

Els drets d’informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralitza-
ció de l’activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els 
termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció 
eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.

[...]

3. L’empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre preven-
ció de riscos laborals.

[...]

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut a la feina no haurà de recau-
re sobre els treballadors.

Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals
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Comunicado de la Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya en relación a los 
hechos ocurridos el 1 de Octubre de 2017

Desde la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 
(AMJM), y ante los gravísimos acontecimientos ocurridos el domingo 1 de 
Octubre, queremos expresar nuestro profundo rechazo y denuncia a la violen-
ta actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en sus labores para 
frenar el normal desarrollo del referéndum convocado para ese día.

Creemos que no existe justificación alguna, ni jurídica ni ética, para el 
uso de la fuerza en la represión del derecho de la ciudadanía a expresar-
se libremente.

Denunciamos asimismo las órdenes y acuerdos emanados de instancias 
políticas y judiciales que facultan a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado para realizar estas acciones violentas en contra de ciudadanas y ciu-
dadanos que se manifiestan pacíficamente.

Creemos que una democracia madura debe considerar prioritario el respeto a los 
derechos humanos bajo cualquier circunstancia, y las instituciones deben velar 
porque esto ocurra. Sin embargo, los hechos acontecidos en Catalunya el 1 de 
Octubre son además de vergonzosos y tristes, una flagrante violación de los dere-
chos humanos, en particular los referidos al respeto a la dignidad de la persona a 
su integridad física, moral y psíquica, y al respeto a la libertad de expresión.

Exigimos responsabilidades por todo lo anterior, y pedimos volver al diálogo 
democrático y detener la violencia de inmediato.

La AMJM se adhiere al paro de país convocado para el martes 3 de octubre 
como respuesta pacífica, contundente y democrática a los hechos denunciados.

Barcelona, a 2 de octubre de 2017

Comunicat de l’Associació de Músics de Jazz i 
Música Moderna de Catalunya en relació amb 
els fets de l’1 d’Octubre de 2017 

Des de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 
(AMJM), i davant els gravíssims fets del diumenge 1 d’octubre, volem 
expressar el nostre profund rebuig i denúncia a la violenta actuació de 
la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, per tal de frenar el normal 
desenvolupament del referèndum convocat per a aquell dia.

Creiem que no existeix justificació, ni jurídica ni ètica, per fer servir 
l’ús de la força en la repressió del dret de la ciutadania a expressar-se 
lliurement.

Denunciem també les ordres i acords sorgits d’instàncies polítiques i 
judicials que faculten a cossos i forces de seguretat de l’Estat per dur 
a terme aquestes accions violentes en contra de ciutadanes i ciutadans 
que es manifesten pacíficament.

Creiem que una democràcia madura ha de considerar prioritari el respecte 
als drets humans sota qualsevol circumstància, i les institucions han de 
vetllar perquè això passi. Els fets ocorreguts a Catalunya l’1 d’octubre són, 
a més de vergonyosos i tristos, una flagrant violació dels drets humans, en 
particular els referits al respecte a la dignitat de la persona, a la seva 
integritat física, moral i psíquica, i al respecte a la llibertat d’expressió.

Exigim responsabilitats per tot l’exposat anteriorment, i demanem tor-
nar al diàleg democràtic i aturar la violència immediatament.

L’AMJM s’adhereix a l’aturada de país convocada per al dimarts 3 d’octubre 
com a resposta pacífica, contundent i democràtica als fets denunciats.

Barcelona, a 2 d’octubre de 2017

Més de mig segle, dues sessions diàries, programació cada dia 
de l’any. Pocs clubs de jazz i, en general, poques sales de música 
en directe poden presentar un currículum com el del Jamboree. 
Més que un espai, és una institució dins del patrimoni cultural de 
Barcelona. Molts dels socis de l’AMJM han actuat al seu esce-
nari o assistit a algun dels concerts que ha acollit.

Ara podeu gaudir dels beneficis del VIP-MUSICS JAMBOREE (*)

•  Accés gratuït a les JAM SESSIONS per al titular (19.30 h - 00.30 h)
•  Descompte del 50% (dia del concert a taquilla per al titular)
•  Descompte de 5 € (compra anticipada a taquilla pel titular)
•  Accés gratuït a la DISCO per al titular i un acompanyant 
 (fins a les 2.30 h)

(*) No inclou esdeveniments especials (Cap d’Any, festes privades, etc.)

Per aconseguir aquestes condicions, poseu-vos en contacte 
amb l’oficina de l’AMJM.

https://www.masimas.com/es/jamboree

Un espai d'assaig / performance ideal per a jazz, música clàssi-
ca i tota mena de música acústica. 

L’estudi està situat al centre de Barcelona, al barri del Poble-
sec, metro Paral·lel, i nou línies d’autobusos disponibles. 
L’adreça exacta és Carrer de Cabanes, 38 bis, baixos dreta, a 150 
metres de la sala Apolo.

La sala, de 30 m2, condicionada acústicament, box in a box, amb 
detalls de fusta, funciona molt bé com a espai per a fotos i 
vídeos de presentació, amb bona il·luminació natural.

Acollidora i íntima, amb una sensació d’amplitud i molt bona 
acústica, i capacitat per a 25 persones assegudes.

Compta amb:

• Piano vertical Yamaha U·3 afinat i en perfectes condicions 
 (so exquisit).
• Bateria Catalina Club de cinc cossos, un ride Istambul Agop  
 i parella xarles Paiste PST3 en perfecte estat.
• Opcions de microfonia, equipament i enginyer de so per  
 hores a part (demaneu informació suplementària).
• Altaveus Dynaudio BM5 i taula de so Yamaha de 12 canals,  
 i equipament per a cantants.

Les condicions per a socis de l'AMJM són 17 euros per hora de 
lloguer. Les jornades de dia sencer (de 10 a 14 h i 15 a 20 h) o les 
mitges jornades tindran un descompte del 10%.

http://octaviobugni.com/the-music-studio/

NOVETAT!
NOUS SERVEIS 
PER ALS SOCIS 

DE L'AMJM
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Crònica de l’Hora del Jazz 2017

Un any més, el públic no ha fallat i ha gaudit dels concerts a tots els 
espais del Festival. Des de la tradicional plaça de la Vila de Gràcia (on la 
calor, alguns dies, configurava una disposició interessant de les cadires) 
fins als diferents espais que han participat aquest any, a diverses pobla-
cions catalanes. Alguns ja coneguts, com l’Auditori del Vinseum, en 
col·laboració amb el Jazz Club de Vilafranca, o el Jamboree, recuperat 
d’antigues edicions. D’altres, espais nous en col·laboració que continua 
des de l’any passat, com a Bigues i Riells.

Però si hem de destacar el festival d’enguany per alguna raó, és clar que 
és l’expansió del festival a Girona i Tarragona. A Girona, amb la 
col·laboració del Sunset Jazz Club i el Jacophonic. A Tarragona, amb 
l’Associació de Músics de Tarragona. L’experiència, en tots dos casos, ha 
estat molt positiva, així que s’obre la porta a futures col·laboracions.

A tots els concerts s’ha aprofitat la plataforma que suposa un acte 
públic per donar a conèixer quines són les condicions en què treballa 
el músic professional, defensant la necessitat de complir la normativa 
vigent, pel que fa a contractació, tal com es fa des de l’AMJM. I 
aquest també ha estat el missatge que s’ha volgut transmetre a les 
entrevistes a mitjans de comunicació, posant en evidència una realitat 
desconeguda per a la gran majoria de gent. Fins i tot, per a professio-
nals del sector de la cultura.

Han estat tretze concerts d’estils molt diferents, propostes que han 
combinat músics de llarga trajectòria amb d’altres de més joves. La 
qualitat de tots ells, indiscutible, han fet palès l’alt nivell creatiu que hi 
ha al jazz català. Una mostra és l’interès del públic  per aconseguir discs 
dels grups que hi han actuat i la seva agenda de concerts per esdevenir-
ne seguidors.

Crear públic i donar a conèixer grups que sovint tenen difícil accedir als 
mitjans de comunicació generalistes: fites aconseguides. Seguirem el 
2018 amb el mateix esperit. I esperem comptar amb tots vosaltres.

El Memorial Tete Montoliu ha arribat a la seva edició número 
27. Aquest any es complien també 20 anys de la desaparició del 
que va ser president honorífic de l’entitat, així que no és casua-
litat que l’obertura del Festival anés a càrrec d’un pianista, Fran 
Suárez, liderant el seu trio.

Fotos: Oliver Adell (Barcelona -Plaça de la Vila i Jamboree-), Xavier Fernandez 
(Vilafranca del Penedès), Albert Caire (Girona i Bigues i Riells) i Joan Abella 
(ATF) (Tarragona).

A sobre: Dick Them presentant els concerts. A la dreta: Alguns dels assistens visitant la parada de l’AMJM a la Plaça de la Vila. A sota: El públic gaudint dels directes de L’Hora del Jazz 2017. 
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3 de Setembre, 12.00 h

Fran Suárez Trio
Fran Suárez, piano
Jordi Mestres, contrabaix
Jordi Herreros, bateria

El pianista Fran Suárez va inaugurar el festival amb el concert de pre-
sentació del seu nou disc Imaginario (Quadrant Records, 2017), acom-
panyat de Jordi Mestres al contrabaix i Jordi Herreros a la bateria.
La proposta del trio és una mirada personal a la forma tradicional i clàs-
sica d’un piano trio, aprofundint en la investigació mètrica i harmònica 
del jazz entès d’una nova manera, mesclant-lo amb nous ritmes. Des de 
melodies llatinoamericanes, exòtiques, fins a ritmes més propers al rock 
i al funk, el nou treball del trio és ampli i divers.
www.fransuarez.com

3 de Setembre, 13.00 h

Ivó OIler Group
Ivó Oller, trompeta
Martí Serra, saxo tenor
Martí Ventura, piano
Josep «Pinyu» Martí, bateria
Bernat Guardia, baix

Ivó Oller, acompanyat de Martí Serra (saxo), Martí Ventura (piano), 
Pinyu (bateria) i Bernat Guardia (baix), va protagonitzar el segon con-
cert de L’Hora del Jazz 2017.
La plaça de la Vila de Gràcia va omplir-se amb les melodies i arranja-
ments del segon disc del trompetista: WAY. Els temes presents al disc 
són originals i propis de l’intèrpret, acompanyats d’alguna versió amb 
tocs més elèctrics, fet atípic en les composicions d’Oller.
Amb aquest disc, Oller busca plasmar totes aquelles influències, experièn-
cies compartides i anècdotes dels personatges que el músic ha anat tro-
bant «pel camí», per la seva trajectòria musical. Això va ser, sens dubte, el 
que els espectadors van poder viure el passat diumenge 3 de setembre.
www.ivo.cat

10 de Setembre, 12.00 h

Jordi Rossy Trio
Jordi Rossy, vibràfon
Guillem Arnedo, bateria
José López, contrabaix

Jordi Rossy confirma la seva fluïdesa interpretativa amb el vibràfon, un 
instrument complex i no gaire comú en formació amb contrabaix i 
bateria. El que va començar com un repte pel músic acaba en un pro-
jecte comú amb Guillem Arnedo (bateria) i José López (contrabaix).
La segona jornada de L’hora del Jazz 2017 va començar amb el concert 
d’aquest trio tan especial i característic. El públic assistent a la plaça 
de la Vila va viure de forma directa el viatge que aquests tres intèr-
prets projecten amb la seva música. Una odissea guiada, jazzística i 
plena de sonoritats diferents i molt atractives.
www.jorgerossy.com

Programació de dia 
_ PLAÇA DE LA VILA DE GRÀCIA, BARCELONA
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10 de Setembre, 13.00 h

Juan de Diego Trio
Juan de Diego, trompeta
Daniel Pérez, guitarra
Joe Smith, bateria

El Juan de Diego Trio va apoderar-se de l’escenari de l’Hora del Jazz 
2017 durant la segona jornada, just després del Jordi Rossy Trio. El 
projecte que van presentar aquests intèrprets és audaç i atrevit.
Els tres es llancen a la recerca de noves vies d’expressió en el jazz. 
El seu darrer disc no defrauda, amb extraordinaris contrastos que 
agiten, commouen, et propulsen i una gran màxima: el jazz és una 
música oberta a tot. 
www.juandediego.com

17 de Setembre, 12.00 h

Lluís Gómez Dotze contes 4tet
Lluís Gómez, banjo i mandolina
Oriol Saña, violí
Maribel Rivero, contrabaix i veu
Josep Traver, guitarra

Lluís Gómez és un banjista, violinista i mandolinista reconegut dins i fora 
del nostre país, director del Festival Al Ras i del Barcelona Bluegrass 
Camp, professor al prestigiós campus a Virton (Bèlgica), amb una llarga 
trajectòria als escenaris i a la difusió del banjo de cinc cordes.
El diumenge 17 de setembre va portar al festival un viatge al voltant 
de diverses músiques d’arrel nord-americana: bluegrass, swing, blues, 
folk... El resultat va ser un concert de música acústica en estat pur, en 
què els amants dels ritmes dels apalatxes van gaudir gratament.
www.lluisgomez.com

Panoràmica 11

17 de Setembre, 13.00 h

Rai Ferrer 5
Rubén Fernández, veu
Gabriel Amargant, saxos tenor i soprano
Andreu Zaragoza, guitarres elèctrica i acústica
Ramon Ángel Rey, bateria
Rai Ferrer, contrabaix

L’escenari de l’Hora del Jazz 2017 va servir a Rai Ferrer per presentar el 
seu nou projecte en què música i poesia tornen a formar un binomi.
Fernando Pessoa, José Agustín Goytisolo, Rafael Alberti i Pilar 
Pallarés són els cinc poetes dels quals el quintet Rai Ferrer 5 adapta 
l’obra. El resultat és una música emmarcada en l’actualitat amb 
influències que van des del jazz, en la seva accepció harmònica i rítmi-
ca més àmplia, fins al groove d’arrel més llatina.

24 de Setembre, 12.00 h

David Mengual Slow Quartet & Carme Canela
Carme Canela, veu
Dani Pérez, guitarra
Miguel «Pintxo» Villar, saxos
Oriol Roca, bateria
David Mengual, contrabaix

"Extraña alegría de vivir" és el disc que el David Mengual Slow 
Quartet i Carme Canela van oferir al públic del festival el diumenge 
18 de setembre. Aquest treball, el segon de la formació, es podria 
resumir en tres paraules: sinceritat, emoció i felicitat de trobar un 
espai de llibertat i expressió.
La música retratada en aquest disc vincula la poesia de Sandro Penna 
i Màrius Sampere amb el discurs instrumental dels músics que formen 
la banda. I sobretot Carme Canela, la vocalista, que té la personalitat, 
la trajectòria i la musicalitat que encaixen perfectament amb la inten-
ció del projecte.
www.bebyne.com
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24 de Setembre, 13.00 h

Amadeu Casas Quartet
Amadeu Casas, guitarra
Matías Míguez, baix
Arecio Smith, teclats
Eloi López Oltra, bateria

L’Amadeu Casas ens va proposar un viatge al blues, portant a 
l’equipatge el jazz, el funk i el rock, cosa ja habitual en els treballs 
d’aquest guitarrista català, però que no per això deixa de sorpren-
dre. Els músics que l’acompanyaven en el format quartet incorpo-
ren no només talent, també experiència i connexió amb Casas.
www.amadeucasas.cat 

24 de Setembre, 12.00 h

Xavier Pié i MACC / Connexions
Xavier Pié, saxo soprà
MACC, guitarres i Fx’s

Connexions, el nou treball del binomi format per Xavier Pié (saxo) i 
MACC (guitarres i Fx’s) va ser l’eix central del concert que van oferir el 
passat 24 de setembre. Ells van inaugurar l’espai Parc de Can Badell de 
Bigues i Riells, un altre entorn exterior on es desenvolupa el festival.
Amb aquest disc, els músics volen fer un salt endavant en la recerca 
d’un so propi, més contundent, que alterna el protagonisme dels ins-
truments amb acurats arranjaments que no deixen indiferent ningú.

_ PARC DE CAN BADELL. BIGUES I RIELLS _ SUNSET JAZZ CLUB, GIRONA

16 de Setembre, 20.30 h

Ortiz & Barenghi & Santana Trio
Carola Ortiz, veu i clarinet
Bartolomeo Barenghi, guitarres
Jurandir Santana, guitarres

Ortiz & Barenghi & Santana Trio van iniciar la programació nocturna de l’Hora del 
Jazz 2017. El Vinseum de Vilafranca del Penedès va ser l’escenari de la vetllada.
Els tres músics exploren un format molt peculiar, aprofitant tots els recursos 
que poden treure dels seus instruments. D’aquesta manera troben l’equilibri 
sonor i harmònic. L’univers musical d’aquest trio és el fruit de la trobada de 
tres països, cultures i experiències diferents que cada intèrpret porta al seu 
tarannà. No obstant això, el resultat segueix sent la passió comuna per tot 
el que és la música mediterrània, llatina i, per descomptat, el jazz!
bartolomeobarenghi.com / carolaortiz.com / jurandirsantana.com

23 de Setembre, 21.00 h

Àrid
Guillem Callejón, guitarra i pedal steel guitar
Ricard Parera, bateria i sintetitzadors
Jordi Mestres, baix, contrabaix i guitarra

Àrid va ser la banda encarregada de dirigir la nit al Sunset Jazz Club 
de Girona. Els intèrprets que componen aquest trio són d’aquí i 
d’allà, una mica com el seu so. Se’ls pot considerar una rara avis dins 
de l’escena jazzística i independent del nostre país.
El seu estil va d’una banda a l’altra de l’imaginari col·lectiu dels bons 
melòmans, amb sonoritats que ens recordaran des del jazz nòrdic 
més actual, als revisionistes de la música nord-americana com ara 
Calexico o Wilco. En definitiva, un concert inclassificable per a tot 
tipus d’amants de la música.
www.aridmusic.com

Programació de nit

_ AUDITORI DEL VINSEUM MUSEU DE LES CULTURES 
DEL VI, VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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Terror
Txema Riera
Underpool · Jazz

Txema Riera, hammond B3 / Dani Pérez, guitarra / Roger 
Gutiérrez, bateria

Txema Riera, organista català, s’estrena en el món discogràfic amb 
Terror, un treball resultat de la carta blanca de l’Estival de Jazz 2016 
d’Igualada. L’intèrpret ha format un trio amb Dani Pérez i Roger Gutiérrez, 
dos músics de diferents generacions i reconegut talent.
El resultat són nou temes amb essència jazzística i una bona base de 
blues, efluvis dels 70, gràcies al Hammond de Riera i molta elegància. 

Sacrilegis
Víctor Bocanegra
Godall edicions · Jazz 

Víctor Bocanegra, piano / Víctor Obiols, poesia / Iannis Obiols, piano / 
Eduard Iniesta, guitarres

La poesia i la música van agafades de la mà no només en l’art o, com en aquest 
cas, en el disc Sacrilegis, també hi van dintre del mateix autor d’aquest treball: 
Víctor Bocanegra, músic, pianista, i Víctor Obiols, poeta, són un i dos alhora.
L’artista bifront Bocanegra i Obiols ha escollit i musicat disset poemes 
d’autors i autores catalans, fet que ha donat fruit a un llibre-CD en què 
el jazz fa de fil conductor. Eduard Iniesta s’ha encarregat de la producció 
i Iannis Obiols hi col·labora amb el piano. 

Suite Salada
Albert Cirera & Tres Tambors
Underpool · Jazz fusió

Albert Cirera, saxo / Marco Mezquida, piano / Marko Lohikari, 
contrabaix / Oscar Domenech, bateria

El segon disc d’Albert Cirera & Tres Tambors destil·la terra, agua, vent i foc, 
deixa anar elements de la natura i el so d’una terra concreta però universal. 
Les etiquetes estilístiques no solen definir al cent per cent l’ànima d’un tre-
ball, com passa amb Suite Salada. 
L’etiqueta jazz fusió potser no acaba de fer justícia a l’ampli ventall 
d’energies, improvisacions i melodies dels sis temes de disc, que són molt 
més que això: una aventura sonora que els quatre intèrprets condueixen de 
forma magistral, sens dubte. 

Les cròniques
Albert Cirera
Olle Vikström - Ulrich Mitzlaff - Álvaro 
Rosso - Carlos Zíngaro
Discordian Records · Jazz experimental

Albert Cirera, saxo tenor i soprano / Carlos Zíngaro, violí / Olle 
Vikström, saxo baríton / Ulrich Mitzlaff, violoncel / Álvaro Rosso, 
contrabaix 

El saxofonista Albert Cirera ha unit forces amb quatre músics de proce-
dències diverses i amb un tarannà concret i especial. L’objectiu o, més 
ben dit, la raó s’han vist materialitzats en quatre discs molt particulars, 
plens de cos i essència.
Els discs són Cròniques 1, amb Olle Vikström; Cròniques 2, amb Ulrich 
Mitzlaff; Cròniques 3, amb Álvaro Rosso, i Cròniques 4, amb Carlos 
Zíngaro. Les melodies presents a cada treball transmeten l’ànima de 
Cirera especiada amb els tocs dels músics amb qui comparteix arranja-
ments. Sens dubte, uns treballs dignes de ser gaudits.

27 de Setembre, 20.00 h i 22.00 h

Rai Castells Quintet
Rai Castells, guitarra
Miguel Villar, saxo
Max Villavecchia, piano
Jordi Gaspar, contrabaix
Jordi Gardeñas, bateria

Rai Castells Quintet va presentar la seva nova proposta al Jamboree Jazz 
Club, un dels escenaris mítics i jazzístics del nostre país, dintre de la progra-
mació del festival. El seu concert va posar el punt final a l’edició del 2017 de 
l’Hora del Jazz. El projecte neix a Berklee College of Music de Boston, on Rai 
Castells es va graduar. De tornada a Catalunya ha començat a presentar un 
repertori original, modern i fresc, amb un ampli espectre de música improvi-
sada i jazz, amb clares influències de jazz modern, bop i jazz modal.

_ CAPSA DE MÚSICA, TARRAGONA

24 de Setembre, 20.00 h

Giulia Valle Ensemble
Giulia Valle, contrabaix i composició
David Pastor, trompeta
Martí Serra, saxo soprano i tenor
Miguel «Pintxo» Villar, saxo alt
Vicent Pérez, trombó i efectes
Roger Mas, piano
Dani Domínguez, bateria

Giulia Valle escriu música i lidera grups de forma continuada, obtenint sem-
pre el màxim feedback per part del públic. Així es va viure a la Capsa de 
Música de Tarragona el 24 de setembre. Acompanyada de grans músics, els 
mateixos que la van portar a l’escenari del Blue Note (NY), i amb la 
col·laboració de dues eminències de la música en aquest país, Giulia va 
presentar el projecte Giulia Valle Ensemble. Una música tant viva com crea-
tiva, que atrapa l’espectador, executada per instrumentistes molt reconeguts.
giuliavalle.com

_ JAMBOREE JAZZ CLUB, BARCELONA
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Storytellers
Bernat Font Trio
Swit Records · Jazz

Bernat Font, piano / Joan Motera, contrabaix / Martí Elias, bateria

El segell Swit Records sempre ens ofereix treballs en què la cosa clàs-
sica i la moderna es conjuguen en un binomi perfecte. Aquest és el cas 
de Storytellers, la nova proposta de Bernat Font Trio. 
Els onze temes del disc compleixen amb el títol que els presideix: 
Storytellers, ‘narradors’ en anglès. Tots ells, gràcies al llenguatge que 
els atorguen els seus intèrprets, endinsen els oients en històries carac-
terístiques, especials. 

Play the music of Harold Arlen
Rossy & Kanan Quartet
Swit Records · Jazz

Putter Smith, contrabaix / Jimmy Wormworth, bateria / Michael 
Kanan, piano / Jorge Rossy, vibràfon i marimba

El jazz i la tradició musical nord-americana bateguen en aquest disc, 
en què el Rossy & Kanan Quartet ha recuperat el repertori de Harold 
Arlen. Aquest compositor nord-americà va ser un dels responsables 
del que avui dia es coneix com “The Great American Songbook”.
Els intèrprets han seleccionat nou peces del famós compositor i les han 
adaptat al seu caràcter sense que perdin l’essència d’Arlen. Els clàssics 
són eterns, com se sol dir, i aquí en tenim una mostra.  

Codi personal
Joan Sanmartí
Jazz Granollers Records · Jazz

Joan Sanmartí, guitarra, sintetitzadors digitals / Roger Santacana, 
piano i vibràfon / Marc Cuevas, contrabaix, baix i sintetitzadors 
analògics / Joan Vidal, bateria i piano de joguina / Marc Miralta, 
palmes
  
Joan Sanmartí, ofereix un nou disc en què els camins nous, les 
opcions diferents i, sobretot, noves, són el millor bitllet per a un 
viatge musical.
Aquesta definició, extreta de les paraules del mateix Sanmartí, con-
corda perfectament amb el títol «Codi personal». Un músic -un com-
positor- sempre intenta trobar el seu llenguatge i el seu camí musi-
cals en les obres que crea. Això han aconseguit el guitarrista i els 
intèrprets que l’acompanyen en aquest disc.

Songs for midnight dancers
Joel Moreno Codinachs
Underpool · Jazz

Joel Moreno Codinachs, guitarra / Jordi Santanach, saxo / 
Alejandro di Costanzo, piano / Oriol Roca, contrabaix / Santi 
Colomer, bateria
 
El guitarrista barceloní Joel Moreno Codinachs presenta un treball en 
què el groove és el codi predominant. Les melodies que deixa anar el 
disc després de pitjar el play evoquen emocions i sensacions plenes 
de matisos per als oients.
Les peces que aquí es troben tenen la guitarra com a instrument 
protagonista, amb molta llum i frescor. La resta d’instruments aparei-
xen per donar context i tocs de gènere: des del blues, passant pel 
rock i el swing, la pluralitat és total en aquest disc. 
 

Notes

Roger Blàvia (Barcelona, 1963) va morir el 
passat 3 de novembre. La percussió i, en 
concret, la bateria van ser els canals amb què 
l’intèrpret va projectar i desenvolupar tota la 
seva obra i carrera musical.
Blàvia sempre ha estat considerat un 
dels pilars del jazz català recent i actual. 
La raó d’això no radica només en el seu talent 
i destresa interpretativa, també en els noms i 
figures amb qui ha actuat i s’ha rodejat. 

Alguns d’ells són Joan Manuel Serrat, 
Santiago Auserón i Maria del Mar Bonet. 
Fins i tot el bateria va col·laborar amb la Fura 
dels Baus a finals dels anys 70. Sense deixar 
de banda, per descomptat, els seus projectes 
i formacions, els quals el van mantenir actiu 
fins poc temps abans de la seva mort.
Totes aquestes fites el fan mereixedor del 
respecte, admiració i gran valoració que 
tant públic com companys de professió li 

han expressat en moltes ocasions. Un bon 
exemple d’això són els premis que va rebre 
per part de l’AMJM: Percussionista de l'any 
al 2001 i al 2002.
Per aquest motiu, des de l’Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 
volem expressar el nostre condol i afecte a la 
família i amics del músic. 

Un novembre gris per al flamenc i el jazz: fins aviat, Roger Blàvia
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Mostra de Jazz de Sant Boi
Del 10 al 26 de novembre

Més informació: www.facebook.com/
MostraJazzSantBoi

Festival Django L'Hospitalet
Del 20 al 26 de novembre

Més informació: festivaldjangolh.albert-
bello.com/el-festival

2n Cicle MUSICA'T: Soul, Jazz i blues
17 de desembre
Centre Cívic Can Castelló, Barcelona
De 19 h a 20.30 h
Gratuït

Més informació: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello

Notes 2120 Notes

45è cicle  Jazz al Casino (Jazz Granollers)
Del 22 de setembre al 29 de desembre

Més informació: jazzgranollers.com  

49 Voll-Damm Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona
Del 17 d’octubre al 15 de desembre

Més informació: www.jazz.barcelona

L’Acadèmia Catalana 
de la Música ha orga-
nitzat el seu primer 
esdeveniment obert al 
públic general, el 1r 
Fòrum de l'Acadèmia 
Catalana de la 
Música, al Centre de 
Dones Francesca 
Bonnemaison de 
Barcelona, el dijous 

23 de novembre, de 16.00h a 22.30h.
L’organització pretén que aquest fòrum es 
converteixi en un esdeveniment anual en 
què el públic pugui conèixer els elements 
que conformen la cadena de valor de la 
música: des de l'educació fins al desenvolu-
pament de públics per a la música; sense 
deixar de banda la voluntat de crear un 
espai de networking i unes sinergies entre 
els diversos professionals del sector, que en 
ocasions resulta complicat que puguin con-
viure en un mateix espai per dialogar.
El Fòrum acollirà la presentació i sessió de 

debat ‘Educació musical i projecció pro-
fessional’, amb una xerrada sobre el UK 
National Plan a càrrec d'Adam Jeanes, 
director de música de l’Arts Council England.
També acollirà la sessió 'La Música i el 
món municipal: mercat, valors culturals i 
gratuïtat', amb una presentació a càrrec 
del periodista musical Xavier Cervantes i 
un debat moderat per Eduard Iniesta.
El Fòrum clourà amb un concert dirigit per 
Xavi Lloses que retrà homenatge als 
músics fundadors de l’Acadèmia Catalana 
de la Música i al patrimoni musical laietà, 
amb David Soler, Oriol Roca i Miquel 
Sospedra, i la col·laboració de Za, Bikimel, 
Xarim Aresté, Raynald Colom, Núria Graham, 
Ernest Crusats, Nico Roig, David Alegret, la 
Federació Catalana de Societats Musicals i 
la Federació d’Entitats Corals.
Una trobada del tot recomanable per als 
interessats en la indústria musical de casa 
nostra. Per a més informació, consulteu el 
web de l’Acadèmia Catalana de la Música: 
www.activitatsacademiamusica.cat.

Cicles i festivals 1r Fòrum de l’Acadèmia Catalana de la Música, una cita molt interessant

Cicle Liceu Jazz
Del 19 d'octubre al 12 de desembre
Conservatori del Liceu

Més informació: 
www.conservatoriliceu.es

Els socis de l'AMJM tenen descompte en les 
masterclass. S’ha de contactar amb l’oficina de 
l’associació per fer-lo efectiu.

Cicle Blues Jam Sessions
Tots els dijous de novembre
Pipa Club, Barcelona
5 €, consumició mínima
22.30h

Més informació: bpipaclub.wixsite.com

Festival de Jazz de Madrid
Del 2 al 30 de novembre

Més informació: 
www.festivaldejazzmadrid.com

Festival de Jazz de Lleida JazzTardor
Del 3 al 26 de novembre

Més informació: 
www.quadrantcorner.com/jazztardor
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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 mes-
cles 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

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 empresa-
rial 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'instru-
ments musicals i accessoris (no s'efectuarà des-
compte en les ofertes) · 93 315 13 61 
newphono@newphono.com
Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus 

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
• Consulteu el descompte a la pàgina 7 d'aquest 
JazzButlletí.
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, excep-
tuant 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 organitza-
des 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, furgone-
tes, 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 descomp-
te 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.

22 Serveis



Per què? 

Inscripció: 7,71 € • Quota bimestral: 27 € • Menors de 25: 15,42 €

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

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.

+ 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

Fes-te soci!
Podràs 

accedir a    
informació 

 sobre ofertes 
  de feina, beques, 

subvencions, 
convocatòries...

Tens una 
oportunitat

real de 
millorar la 

teva professió

Estàs representat 
davant de polítics, 

institucions, 
empreses i 

associacions

Perquè formes 
part d'un col·lectiu 

que defensa els 
teus drets laborals 

i professionals

Associem-nos i millorem 
la nostra professió




