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Legislació Vigent

JazzButlletí

Article 1. Règims d’integració.
1. S’integren al règim general de la Seguretat Social els règims especials següents: [...]

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 Antonio Narváez

d) D’Artistes [...]

L'AMJM no s'identifica necessàriament amb la totalitat de les opinions
expressades en els articles de col·laboradors que recull aquesta publicació.

Article 9. Consideració de dies cotitzats i en alta.
1. A efectes d’acreditació dels dies cotitzats dins de cada any natural, es regiran les
regles següents:
Primera.- Es dividirà entre 365 la suma de les bases per la qual hagi cotitzat que, en
cap cas, podrà superar el màxim anual de cotització corresponent a cada categoria professional. Si el quocient resultant és superior a la base mínima diària aplicable a la
respectiva categoria professional, es consideraran cotitzats tots els dies de l’any natural,
que serà la base de cotització diària, la qual sortirà efectes en ordre a les prestacions,
el quocient assenyalat.

Junta Directiva
President Guillem Arnedo
Vicepresident Arecio Smith
Secretari Albert Caire
Tresorer Fran Suárez
Vocals Dani Morén, Ignasi Terraza Sabina Witt,
Mario Rossy i David García
Col·laborador especial Dick Them
Número de socis 290
Gerent Anna Veiga

Arran de la celebració del Dia Mundial del Jazz el darrer 30 d’abril, crec que
és important fer una reflexió en veu alta sobre la contradicció que pateix el
sector del jazz a Catalunya i especialment a Barcelona.
Barcelona i Catalunya són indiscutiblement conegudes dins de l’escena
mundial del jazz en primer lloc per la gran quantitat de músics locals i
vinguts d’arreu del món que desenvolupen les seves carreres a la ciutat.
Des del gran Tete Montoliu ja són quatre generacions de prolífics músics
de jazz destacables no només per la seva quantitat i qualitat, sinó també
per les connexions internacionals, que avui dia estan més vives que mai.
Fruit d’aquest intercanvi internacional hi ha una llista innumerable
d’enregistraments que són mundialment admirats i que els podem trobar en
un gran nombre de segells de discogràfics, nous i antics, que durant el 2017
van editar uns 144 àlbums a Catalunya, i segons la revista Enderrock és
l’estil que més ha augmentat la producció discogràfica.

L'AMJM forma part de:

Reial Decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual s’integren els règims especials de la Seguretat Social de treballadors ferroviaris, jugadors de fútbol, representants de comerç, toreros i artistes al règim general, així com es procedeix
a la integració del règim d’escriptors de llibres en el RègimeEspecial de treballadors per compte propi o autònoms.
Passeig Colom, 6 · Local 4 · 08002 Barcelona
Tel.: 93 268 47 36
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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La contradicció del jazz a Catalunya

Col·laboren:

Segona.- En el supòsit que el quocient al qual es refereix la regla anterior sigui inferior
a la base mínima diària aplicable a cada categoria professional, es procedirà a dividir la
suma de les bases de cotització per la xifra corresponent a aquesta base mínima, i en
serà el resultat el nombre de dies que es consideraran cotitzats.
2. Amb independència de les situacions d’assimilació a l’alta que, per les diferents contingències i situacions, es preveuen al Règim General de la Seguretat Social, es consideraran assimilats a l’alta els dies que resultin cotitzats per aplicació de les regles contingudes als números
anteriors i que no es corresponguin amb els de prestació real de serveis.

Editorial

El jazz és una música viva que necessita inventar-se i tocar-se cada
dia. És per això que el dinamisme i l’ebullició que experimenta
Barcelona i Catalunya es du a terme diàriament a clubs, sales, locals,
associacions, centres cívics o cicles on es programen durant tot l’any
músics nacionals i internacionals. Una activitat diària complementada
pels grans festivals que desenvolupen la seva necessària activitat en
un període breu de l’any.
L’any vinent farà 30 anys d’ençà que els músics de jazz de Catalunya, Tete
Montoliu entre d’altres, van fundar a Barcelona l’Associació de Músics
de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Una associació professional
pionera no sols a l’estat espanyol, sinó internacionalment, que compta
amb uns 300 socis, que reflecteix la gran importància que té el jazz a la
ciutat i a Catalunya, i que lidera la recentment creada FMJAZZ,

Federación Estatal de Músicos Profesionales de Jazz y Músicas
Improvisadas del Estado Español, fundada també a Barcelona.
Tot i així, és necessari, i més en una ocasió com el dia internacional del
jazz, donar a conèixer al públic la gran contradicció en què viu el món del
jazz al nostre país.
Avui en dia les condicions laborals en les quals la música en viu es desenvolupa són absolutament precàries i injustes. Exercir de músic és no només
complicat de per si, sinó que com més fem la nostra feina més clar ens
queda que no la desenvolupem en un marc sostenible ni digne. Però ens
equivoquem si pensem que aquesta situació només afecta els músics: el
sector sencer està en fals, així com sona. La situació és molt greu.
També cal evidenciar que la gran majoria de programació del país tira
endavant amb molt pocs recursos econòmics i humans, compensats per una
gran il·lusió i amor per la música.
Arran de l’Estatut de l’artista que s’està redactant al Congrés dels Diputats
a Madrid, els músics estem liderant un gran moviment de canvi per crear
un marc laboral i fiscal sostenible i just per al sector. En aquest camí per
dignificar la nostra professió estem en contacte constant amb parlamentaris, institucions, grans sindicats, patronals, Seguretat Social, Treball,
Hisenda, associacions i federacions.
Per tant, necessitem prendre consciència com a col·lectiu de la situació i
que des dels mitjans de comunicació se’ns ajudi a comunicar a la societat
la precarietat de la situació actual dels que fem possible que el jazz soni
diàriament tant a Barcelona com a qualsevol racó del país.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM
Editorial 5

El Vermut Jazz 2018 està a punt de començar!
L’Auditori de Barcelona presenta la nova edició del Vermut Jazz, un
festival que és sinònim de bon temps, alegria i bona música.
L’espai exterior de l’Auditori de Barcelona és l’escenari on sis
formacions catalanes oferiran el seu repertori a tot el públic que
vulgui apropar-se als seus concerts. De fet, tots els espectacles
seran gratuïts i tindran lloc els diumenges de maig i els dos primers de juny al migdia, l’hora clàssica i típica del vermut estiuenc.
L’AMJM ha col·laborat, com ja és tradició, en l’elaboració de la
graella del festival. La majoria dels músics que hi actuen són membres de l’Associació i pertanyen a diferents estils provinents del
jazz. D’aquesta manera el Vermut Jazz s’estableix com bona mostra del panorama jazzístic català i barceloní de l’actualitat.

Programació Vermut Jazz 2018

La música de Terraza es caracteritza per ser un jazz mediterrani, extravertit
i còmplice. Ens recorda el swing d’Oscar Peterson, la sensibilitat de Bill
Evans i la saviesa de Tete Montoliu. Els seus sis treballs publicats en trio
en els últims quinze anys ens permeten descobrir un so molt personal que
aborda un variat repertori de diferents estils. El trio es completa amb el
conegut contrabaixista Horacio Fumero i el brillant bateria Jorge Rossy.

magistralment interpretada per la reconeguda cantant Celeste Alías, i deixa els
espais justos per la improvisació, sempre entesa com a part orgànica del tema.

DE DIEGO BROTHERS
13 de maig • 12.45 h • Exterior de l’Auditori. Gratuït.
Juan de Diego, trompeta / Víctor de Diego, saxo / Abel Boquera,
orgue / Carlos Falanga, bateria

SABINA WITT

La seva música es basa en composicions d’artistes com Lee Morgan, Horace
Silver o Joe Henderson. Un aire blue note, amb tocs de funk i boogaloo. Després
de dos discos i un munt de festivals, gires i clubs i després de dos anys en què
Víctor i Juan han liderat els seus propis grups i han treballat en una infinitat de
projectes, tornen a l’estudi. Presentaran un nou disc de composicions originals
i com no, conservant l’essència de De Diego Brothers: jazz directe, calent i fresc.

Sabina Witt, veu, piano i composicions / Manel Fortià, contrabaix i
percussió / Pau Domènech, clarinet i flauta travessera

27 de maig • 12.45 h • Exterior de l’Auditori. Gratuït.

Quartiana

IGNASI TERRAZA, HORACIO FUMERO, JORGE ROSSY

Un repertori de música original inspirat en dones de la història que van des
de Safo fins a l’actualitat. Una mirada que cerca el desmuntatge del prejudici i l’estereotip de la figura de la dona. Les crisàlides, amazones, recluses,
reines, bruixes, escriptores, joglars, trobadores, místiques, prostitutes,
entre moltes altres dames, santes i pecadores. Una aposta per donar veu a
aquelles que sovint han estat invisibilitzades, silenciades i apartades.

6 de maig • 12.45 h • Exterior de l’Auditori. Gratuït.
Martí Serra, saxos / Xavi Lozano, aeròfons / Guillem Aguilar, baix
elèctric / Aleix Tobias, bateria i percussió

20 de maig • 12.45 h • Exterior de l’Auditori. Gratuït.
Ignasi Terraza, piano / Horacio Fumero, contrabaix / Jorge Rossy, bateria

GUILLEM ARNEDO BAND & CELESTE ALÍAS

Aquests quatre germans musicals fa 25 anys que toquen junts. Tot i que
cadascú ha anat fent el seu camí, sempre han compartit projectes i sobretot passió per l’aprenentatge constant. El repertori de la banda, format
per composicions originals dels diversos membres i algunes versions, és
una finestra oberta a sonoritats que van des del jazz a les músiques
d’arrel tradicional, de la Península, del Mediterrani o del Brasil.
6 Associació dia a dia

© Elena Hunter

Associació dia a dia

3 de juny – 12.45 h • Exterior de l’Auditori. Gratuït.
Celeste Alías, veu / Guillem Arnedo, bateria / Santi de la Rubia,
saxo tenor / Roger Mas, piano / Dee Jay Foster, contrabaix
Guillem Arnedo Band & Celeste Alías presenten el seu segon àlbum Let’s Sing
Oscar Hammerstein II, sobre els musicals que O. Hammerstein II va escriure juntament amb R. Rodgers i J. Kern. L’energia del grup gira entorn del text i la melodia

BIG BAND GRANOLLERS
10 de juny • 12.45 h
Exterior de l’Auditori. Gratuït.

Martí Ventura, director i pianista / Leo Torres, Josep Gomariz, Albert
Cruz, Toni Cuesta, trompetes / Joan Mas, Francesc Vidal, Cesc
Miralta, Marc Sort, Jaume Badrenas, saxos / Pere Enguix “Petete”,
Daria Garcia, Vicent Pérez, David Parras, trombons / Aleix Forts,
contrabaix / Joan Sanmartí, guitarra / Lluís Ribalta, bateria
La nova producció de la Big Band de Granollers ens presenta un concert amb
arranjaments originals i específics pel projecte, basat en músiques de sèries
de TV. Joan Monné, Sergi Vergés, Joan Díaz, Àlex Martínez i Martí Ventura
han escrit per aquest projecte. Les breus sintonies donen joc a la Big Band
de Granollers per crear, improvisar i provocar en el públic un joc divertit tot
recordant les millors sintonies de TV interpretades per una gran Big Band.
Associació dia a dia 7

NOVETAT!

NOU SERVEI
PER ALS SOCIS
DE L'AMJM

Article

L’Estatut de l’Artista
Guillem Arnedo

CoMusicWork és un centre pluridisciplinari adreçat a músics i
freelances. CMW ofereix en un sol espai:
• Bucs d'assaig per a músics, de manera individual o en grup, on
també s'imparteixen conferències, classes magistrals, presentacions i jornades de formació adreçades tant a músics com a freelances que vinguin a treballar a l’espai de coworking. Aquests últims
disposen d’un buc per assajar o estudiar de manera preferent.
• L'espai de coworking pot acollir fins a 24 treballadors en taules
individuals o col·lectives, té una sala de reunions, i ofereix els
serveis habituals en aquests espais: wifi, servei d’impressora, i
un espai amb nevera, microones i cafetera.
• Hi ha una sala d’esdeveniments, on de manera regular hi ha activitats programades per mi mateix, proposades pels usuaris de CMW o
per entitats properes i afins. Hi ha també una zona de relax exterior.
A CMW es generen relacions entre els músics i els freelances, de manera que poden col·laborar els uns amb els altres. Els freelances i els músics
compartim necessitats i interessos. Molts músics som freelances i molts
freelances som músics. A CMW trobem un espai on desenvolupar les
nostres activitats musicals i professionals, i compartir inquietuds i projectes. Així, CoMusicWork pot esdevenir un lloc de referència i trobada.
Els socis de l'AMJM teniu un 10% de descompte del preu de
lloguer de bucs d'assaig
Carrer Alba, 1-3 · 08012 Barcelona
682 62 12 10
oriol@comusicwork.com
hola@comusicwork.com
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L’Estatut de l’Artista serà un dictamen de caràcter no vinculant elaborat per
parlamentaris dels grups polítics PSOE, Podem, PP, Ciutadans, ERC i PDeCAT.
La comissió de cultura permanent del Congrés dels Diputats va aprovar la creació
d’aquesta sub-comissió amb l’única finalitat d’elaborar un dictamen que proposés millores factibles per a la situació dels treballadors artístics del país.
Cal dir que finalment sembla que el títol serà Estatut de l’Artista i treballador de la
cultura, i per tant se centrarà en els treballadors de la cultura i no en els creadors.
El document s’ha dividit en dues parts: la fiscal i la laboral. Proposa mesures concretes, lògiques, necessàries i fonamentals per dignificar la professió artística.

Manifest en desacord amb
l’informe “La inserció laboral
dels titulats dels Ensenyaments
Artístics Superiors”
Arran de les notícies aparegudes aquest darrer mes de febrer a diferents
mitjans de comunicació d’àmbit català sobre la base de l’informe “La inserció laboral dels titulats dels Ensenyaments Artístics Superiors” elaborat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que declaren
que el 90% dels graduats en ensenyaments artístics superiors tenen feina,
les associacions de músics de Catalunya sota-signants manifestem:
Que, segons la nostra experiència compartida com a representants de 3.500 músics,
les dades reflectides no es corresponen en absolut amb la realitat de la professió.

És per això que un cop aprovat el text ens tocarà a les associacions professionals empènyer de nou amb la força renovada que ens donaran les propostes fiscals i laborals del dictamen.

Que l’informe mostra unes greus mancances en la seva confecció:
• No té en compte els aspectes qualitatius del mercat laboral, només els
quantitatius.
• Només distingeix a trets molt generals les dues sortides professionals
estàndards (docència i interpretació), sense perfilar els detalls concrets de
cadascuna ni les seves divergències, que poden ser considerables.
• No diferencia entre estils musicals, la naturalesa particular dels quals
poden mostrar resultats notablement discrepants.
• Té deficiències tan evidents com, per exemple, considerar que un sol bolo
ja computa dintre del percentatge d’assoliment laboral com a treballador a
temps parcial (amb un mínim de 10 hores setmanals, és a dir, un total de 520
l’any) o que, malgrat l’afirmació que el 90% de graduats tenen feina, un 64%
fa més de 6 mesos que es troben en situació d’atur.
• Atorga màxima validesa a una enquesta amb un 47,4% de participació, i
accepta només un marge d’error del 3,1%.
Que la frivolitat amb què no només aquestes informacions es confeccionen
sinó que després es lliuren als mitjans de comunicació per fer-les de domini
públic són enormement contraproduents i perjudicials.
Que aquests tipus d’estudis de sector no s’haurien de poder fer d’esquena a
les associacions representatives del col·lectiu en qüestió.

Buscant la complicitat dels grups parlamentaris i del sector hem de fer possibles els canvis necessaris dins de l’estructura d’Hisenda, Seguretat Social
i Treball per facilitar la implantació de les mesures que es proposen a
l’Estatut de l’Artista.

Associació Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica (ACIMC)
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
Associació de Músics de Tarragona (AMT)
Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT)

El dictamen actualment està en la fase prèvia a ser aprovat per la comissió
de cultura, és a dir, s’està treballant en un esborrany i s’estan fent les últimes esmenes abans de presentar el text final per a la votació en comissió.
Un cop aprovat per la comissió de cultura, s’iniciarà el tràmit parlamentari
per ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
Si finalment el text és aprovat parlamentàriament, estarà legitimat per totes
les forces polítiques.
Com hem dit abans, el text no és vinculant, és a dir, no seran lleis ni reformes
d’obligat compliment, però sí que permetran una via insòlita fins ara.
Seran tots els grups parlamentaris els que proposin les millores que el sector els
ha fet arribar i sigui quin sigui el partit al govern tindran l’aval de tot el Congrés.

Article 9

Article

Concierto Homenaje a Gustavo García
Barcelona Pipa Club · 26 de marzo de 2018
Dani Pérez
El artista
Gustavo García ha calado en nuestros corazones, y también en nuestra
música, de la mano de la belleza y la amplitud como intérprete. Me refiero
a que podía tocar con total naturalidad y autoridad los estilos más diversos,
desde rock, blues, fusión, jazz, bebop, en diferentes contextos grupales.
También como solista de guitarra –solo set– tocaba o improvisaba sus
propios arreglos –chord melodies– con los que nos seducía y maravillaba.
Otra faceta muy importante es la de productor, en la que intervenían
sus habilidades de arreglista, compositor e ingeniero de sonido. Como
legado en este campo esperamos que vayan viendo la luz algunos trabajos ya concluidos, y otros aún por terminar.

La noticia
El 22 de enero de 2018 recibimos la triste noticia de que nuestro querido
Gustavo García nos dejaba tras un tiempo batallando contra una grave
enfermedad. A pesar de ello, su energía vital y creativa parecía estar por
delante. Hacía unos 5 años que se había vuelto a La Plata, Argentina,
para estar más cerca de su hijo y su familia, y comenzar nuevos proyectos
como líder, productor, o colaborador; a la par que mantenía proyectos en
Madrid y Barcelona. Incluso había una gira planeada para marzo. Ante la
triste noticia, las llamadas, correos, y diversos mensajes entre los amigos, dieron lugar a llantos, lamentos, arengas de ánimo, y brindis por el
amigo a la distancia. Pocos días después, Arecio Smith, en nombre de
la AMJM, nos propuso hacer un concierto homenaje.
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El concierto
Pasó muy poco tiempo. Sólo dos meses después nos hemos encontrado
en el barrio de Gràcia, un lunes gris y lluvioso, como si el clima entendiese de qué iba nuestro encuentro.
A medida que llego a la cita, me encuentro con Luciano Ceraso y
David Gómez, a punto de entrar en el Pipa Club de Gràcia.
El resto de compañeros fueron llegando mientras montábamos el escenario
e intuyo que nos preguntábamos secretamente: «cómo saldré adelante?»… ¡si sólo había pasado un suspiro! Gustavo estaba en cada uno de
nosotros, y todos supimos los códigos de la amistad, y la camaradería que
tan claro tenía Gus. La nota de color fue la llegada de Gabriel
Mastronardi, cual Capitán Beto, conduciendo su mágico transporte de
mercancías especiales bajo la lluvia, una suerte de nave a pedales con un
motor a sangre y osciladores, formas de onda, efectos y algunos presets,
que siempre van bien. El regalo fue la caja de 50 CD’s que nos envió
Germán Kucich para repartir entre los asistentes, como la manera en la
que a Gus le hubiera gustado que le recordáramos, a través de su música.

¡Gracias, Germán! El detalle fue la botella del whisky de malta que le
gustaba a Gus y que nos trajo Luciano para hacer los brindis pertinentes.
Tras las pruebas de sonido y los ensayos, los brindis y las anécdotas en el camerino, llegamos a la hora del concierto, en la que estábamos los músicos, acompañados por muy poco público. Entre ellos el querido Miquel Tuset, que nos preguntaba por qué había tan poca asistencia (la promoción, las redes sociales, la
lluvia, la semana santa, etc., ¡si alguien tiene la respuesta soy todo oídos!).
Alrededor de las 20:15 h comienza el concierto con Miguel «Wally» Royo
al saxo tenor, Benjami Abad a la guitarra, Jofre Gasol al bajo eléctrico,
y Salvador Toscano a la batería, tocando «Entongue Talanca» de Gustavo
García, del disco Randomnoise, una versión de Sissi Strut, y «Buen viaje,
amigo» de Miguel Royo, que ya había grabado junto a Gustavo en su disco,
y en el que Salvador le cedió el asiento de la batería a David Gómez.
El groove que había comenzado en el escenario dio paso a las versiones de «A
Go Go» y «Hottentot» de John Scofield, por Benjami Abad y Federico Rimini
a la guitarra, Tito Bonacera al bajo eléctrico, y David Gómez a la batería.
Es entonces cuando un servidor, rompiendo el groove, se disponía a decir unas
palabras, y hasta a leer un poema, pero en mi interior sólo vi claro decir lisa y
llanamente lo que me pasaba en la cabeza en ese momento; y acto seguido,
tocar una zamba dedicada a Gus, ¡que no era un fan del folklore precisamente!, pero me enseñó los preludios americanos de Abel Carlevaro entre tantas
otras cosas, y esta simple zamba estaba inspirada en esa música.
«Short Reflections» de Gustavo, inédito, fue el tema que escogieron Luciano
Ceraso (saxo tenor), Tito Bonacera y Salvador Toscano y el que firma
estas líneas, que se quedó «chupando cámara» un rato en el escenario.
Este tema dio a lugar a otro inédito y desconocido, ¡porque no está publicado ni siquiera en Internet! ¡Sí! Leyeron bien: ¡existe material que no está en
la red! En este caso se llama «Conversaciones entre ellos» y tiene música de
Gustavo y letra de Sandra Monti –una presencia muy especial en esta ocasión– y que ha tenido como sorpresa a Pablo Leoni a la voz y a Guillermo
Caliero a la trompeta, acompañados por Martín Laportilla al bajo eléctrico,
Salvador Toscano a la batería y Dani Pérez aferrándose a la guitarra.
El último bloque, lo protagonizaron Fred Carlquist al saxo tenor, Benjami
Abad, Gabriel Mastronardi, Matías Miguez y Antón Jarl a la batería,
tocando «Barna 01», «El borne», e «Inercia», todos del disco Randomnoise.

Todo ha estado aderezado con la cerveza a la que obliga la camaradería, los
abrazos, las bromas, las anécdotas, y las presencias (me gustaría mencionar aquí especialmente a Sandra Monti y a Ariel Pierdomenico), y
también las ausencias, que también han sido presencias en algún sentido.
Sólo me queda dar las gracias a Míriam, de AMJM, que estuvo como fotógrafa oficial, al Barcelona Pipa Club por acogernos en su fantástica sala, y
a todos los presentes, público y músicos, por la entrega y la colaboración.
El legado
Entre la cantidad de música que nos dejó Gustavo García, aparte de la discografía, hay material pendiente de publicación, como «Orbs», mucha guitarra y electrónica, y en cuya producción y finalización está involucrado Ferran Donatelli.
También está el proyecto «Mr. Alturs» junto al bajista Julián Nadal y su
compañera Sandra Monti como letrista, un proyecto asociado al poprock del cual hemos escuchado en el concierto el tema «Conversaciones
entre ellos», y que esperamos que sea editado pronto.
Current Flow es el proyecto de power trio que tenía junto a Jorge Oss
y Rubén Ducca, y del que podemos ver el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=XIxmprQLDdw
Esperamos poder ver más material de este fantástico trío. También es
digno de mención un trabajo de colaboración con el cineasta Tite
Lanchares, director del festival de cine experimental de La Plata.
Discografía
Gustavo García. Randomnoise. Frank Andrada Music (FAM 20027)
Germán Kucich & Gustavo García. Dúo. Youkali Music (YOUKALI 015)
Italo Boggio. Al volver nunca se vuelve. New Mood Jazz (FAM22034)
Miguel Royo. Wally. Mirar pa’ dentro. Rosazul Discos(RD-025)
Mariano Díaz. Pop and more. Karonte (KAR 7829)
Aja Kim. Modern Babylon. YoKitty Music
Marcelo Castro. Experimento Trio. (Ins 0004551-000)
Catarina New. Don’t stop now. (New Productions Records)
Información adicional en
https://www.gustavogarciamusic.com/
Tengo la absoluta seguridad de que puedo expresar en nombre de todos
los asistentes, y los que le hemos conocido: siempre en nuestro corazón,
Gustavo García.
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In memoriam Miguel Serna

Imputar la revolución a los hombres
es imputar la marea a las olas*

Marco Mezquida Mateos

María Gateu
No sé por qué, pero hace años que tengo muy presente la idea de la
muerte, supongo que es porque tengo más conciencia de la vida y de lo
frágiles que somos. No hay casi ningún día en el que no piense en ella,
aunque sea un día alegre y soleado, pienso en ella: en lo expuestos que
estamos diariamente por tierra, mar y aire, ya sea en la carretera, en
los aviones, en un velero o por las mil enfermedades... Soy positivo
siempre y la intento entender como parte de la vida. Siento que es una
manera de ser más consciente de la suerte que tengo de estar vivo.
Una vez soñé que se me aparecía un vidente que me podía revelar la
fecha exacta en la que moriría, y se la pedí, pero tal como me había
avisado el vidente, esa fecha se me olvidaría al despertar. Mi vago
recuerdo es que era una fecha temprana, que me quedaba poco, apenas dos años.
Pero se me quedó ese pensamiento/trauma, y para superar ese miedo
a los 23 años decidí actuar: decidí que intentaría empezar cada día con
una sonrisa y con energía renovada, que iba a intentar hacer de mi día
y mi vida lo más vital posible, exprimirme al máximo, ser generoso, ser
amoroso, intentar sembrar y regar mis máximas aficiones y pasiones.
Aprovechar el tiempo, que es oro. Desde entonces no paro de grabar,
tocar, compartir, amar, viajar, vivir, experimentar, saborear con más
intensidad... por si acaso, por si se acaban los segundos, por si no hay
un nuevo amanecer, por si se acaba este juego que misteriosamente
nos toca jugar y que es tan frágil y frugal, aquí y ahora.
Pero prepararse mentalmente para la muerte o hasta visualizar mi
muerte o la de mis seres queridos no basta para no sufrir los devastadores sentimientos de una muerte prematura de un ser querido.
Toparse con la pesadilla que es la lotería de la muerte prematura. Sin
previo aviso, ni concesiones. Ni un adiós. De eso no hay quien pueda
prepararse y la trágica partida de nuestro amigo Miguel Serna ha sido
un mazazo para los que lo queríamos.
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Miguel era un amor de persona y un tremendo músico. Estaba enamorado, y mucho, de Marisa, la mujer maravillosa que le hizo el hombre
más feliz del mundo. Él ya sabía lo importante para ser feliz: sabía que
compartir, dar amor y ser generoso es de lo más gratificante de la vida.
Y Miguel fue un hombre muy generoso, hasta en el fatídico accidente
que se lo llevó, en un acto de ayuda, de generosidad.

Valtonyc, Pablo Hasél, César Strawberry, Alberto San Juan, La
Insurgencia, Willy Toledo i molts altres actors, músics, pintors, escultors
i, en definitiva, artistes han estat condemnats jutjats. Fins i tot, alguns
dels mencionats han estat condemnats a presó per raons com apologia a
l’odi ideològic, injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i incitació
a la violència.

En su década de los treinta Miguel había encontrado el amor y la estabilidad que anhelaba. Fiel, responsable, inteligente, amigo de sus
amigos, ser cálido e inteligente, a ratos gruñón pero sin enfadarse, oso
cariñoso, portentoso bajista y caballero del contrabajo, que tocaba con
pasión y lirismo, siempre estaba escuchando y reaccionando con generosidad. SIEMPRE JUGANDO. Siempre que me subía de copiloto a su
furgoneta para ir de bolo nos dábamos un fuerte abrazo y su «qué pasa
tronco» me animaba el día. Miguel siempre se preocupaba de preguntar
«cómo estás» y de escuchar con atención antes de hablar él, o antes de
poner algo de música bien fuerte.

Quina ha estat la seva acció delictiva? Escriure cançons i obres de teatre,
plasmar una realitat en les seves obres i convertir-les en incòmodes per
al govern, per a les autoritats d’aquest país. Una incomoditat provocada
per les paraules, els verbs, els adjectius i, en definitiva, les metàfores
exposades en les seves obres, les quals els han servit per poder comunicar i expressar el missatge al públic.

Su pasión, nuestra pasión, nuestro motivo de conexión y de eterna
renovación: la música. Compartimos muchos conciertos, grabaciones,
kilómetros, anécdotas, momentos que me acompañarán y me recordarán que lo echamos y echaremos de menos. El vacío que nos deja es
doloroso, es la impotencia hecha verdad, pero nos deja una valiosa
herencia: el recordarnos que hay que vivir intensamente, el regalo de
haber sido colega suyo y el recuerdo de un ser maravilloso, insustituible, un alma limpia, sincera y generosa, su sentido del humor, sus carcajadas, su nobleza, su paciencia, su buen hacer, su música, su cariño...
Todo eso y más SIEMPRE se mantendrá despierto e intacto en mi y en
todos los que le quisimos y lo disfrutamos.
Hasta siempre, Miguel, amigo mío. Descansa en paz.

Aquest fet ha despertat la consciència popular, les ments del públic i dels
companys de professió dels condemnats. Les condemnes a què han estat
sotmesos han remogut consciències, han animat una sèrie de protestes
i actes reivindicatius no només a favor d’ells, també a favor dels drets
que tots els ciutadans hauríem de tenir.
Els casos més mediàtics són el de Valtonyc i el de Pablo Hasél, tot i que
des de fa unes setmanes també ho han estat el de Willy Toledo i el
d’Alberto San Juan. Una cosa que també fa destacar aquests artistes i
per la qual els seus casos han estat tan coneguts són els ideals polítics.
Ja no només els seus, els de cadascun d’ells, sinó els valors que defensen i simbolitzen. Sense deixar de banda la temuda paraula i concepte
que tothom es pensava que havia desaparegut, però que aquests fets
han demostrat que continua molt vigent: la censura.
La llibertat d’expressió s’ha convertit en l’objectiu de totes les protestes i manifestacions que s’han organitzat d’ençà de la sentència de
presó a Valtonyc i Pablo Hasél. La més destacada ha estat #NoCallarem,
unes jornades musicals i reivindicatives que s’han celebrat a Barcelona,
concretament a la Model. No Callarem és una plataforma transversal

i plural de ciutadans, col·lectius i entitats, que treballen plegats en
defensa pel dret a la llibertat d’expressió, considerat un dret fonamental dintre una democràcia, segons publiquen a la seva pàgina web.
De fet, ells expliquen molt bé quins valors s’han de reivindicar al seu manifest:
Els últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida
sobre la llibertat d’expressió i manifestació. A les diferents actuacions de l’Audiència Nacional actuant amb criteris polítics conservadors es va sumar la llei mordassa i la reforma del Codi Penal com
a eines de censura i control. Les darreres condemnes dels cantants
Valtonyc, Pablo Hasél, els judicis contra La Insurgencia, tuitaires,
humoristes, periodistes i una llarga llista d’activistes socials, la
retirada d’obres d’art o el segrest del llibre Fariña ens obliga a
organitzar-nos per donar una resposta contundent.
#NoCallarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos.
Aquest és l’esperit que ha despertat la repressió viscuda en l’àmbit artístic
i cultural. Vivim en una època repressiva? Aparentment no, però els fets no
diuen el mateix. L’art, sense importar-ne la forma, sempre ha estat reivindicatiu. Fins i tot es podria dir que ho ha de ser, que ha de causar cert grau
d’incomoditat als seus espectadors. Per això les obres més recordades que
formen part del cànon de l’acadèmia van causar, en el seu moment de
creació i/o publicació, un trencament d’ideals i molta polèmica.
El problema de l’actualitat radica en la falsa llibertat que ens transmeten, que
insisteixen a dir-nos que tenim però que, en realitat, no està al nostre abast.
Valtonyc i Pablo Hasél no només són dos noms, dos artistes. Ells han esdevingut
dos models d’integritat i de resistència, dos creadors que lluiten, com hauríem
de fer tots, per fer arribar una realitat present i vigent, per molt que ens diguin
que no. Perquè sí, la censura existeix a Espanya i no hi podem girar la cara.
* Frase de Víctor Hugo
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Intermitencias en Francia
Pablo Arias
Año 1936, Francia
Productores de cine franceses se encuentran ante una problemática un
tanto particular. Necesitan contratar personal de manera puntual para
sus películas: montadores de escenario, decoradores, cámaras, técnicos
de toda índole, etc. pero ni la ley ni el sistema contractual les permite
realizar contratos por periodos cortos. La mayoría de estos especialistas
optan por trabajar a tiempo completo en otras producciones, ya que les
garantiza un sueldo, una continuidad laboral y, en suma, unos derechos.
De repente, una nueva realidad laboral aparece y, con ella, los necesarios
cambios. Se crea entonces lo que hoy conocemos como l’statut de
l’intermittence, mediante el cual, los productores pueden contratar personal durante breves periodos de tiempo. Con este régimen, los empleados
podían trabajar un determinado tiempo, gozar de una indemnización posterior y estar disponibles para futuras ocasiones en las que fueran solicitados.
Por razones familiares y personales decidí hace ya casi dos años y medio
irme a vivir a París. No soy el primero ni seré el ultimo que ha cruzado la
frontera, y me consta que el modelo francés de contratación artística es
de sobra conocido por mucha gente del gremio, ya sea porque vivió aquí
o porque simplemente sabe cómo funciona.
Francia no es ni mucho menos perfecta, pero en el ámbito musicolaboral,
constato y descubro en estos años una realidad muy distinta a la de mi época
como músico en Barcelona. La semana pasada escucho una entrevista en la
radio en la que participan algunos amigos, entre ellos Guillem Arnedo,
hablando de la situación laboral del músico en España, de los cambios que se
proponen y de las medidas que se están adoptando para cambiar la situación.
Reveladora, didáctica e informativa (al menos para mí). Me invade cierta
preocupación (que para nada es nueva, ya la tenía, antes de irme incluso), y
los días posteriores me los paso hablando con Guillem, de todo un poco.
Guillem me propone explicar a modo de artículo en la revista de
l’Associació, mi (hasta el momento) experiencia en Francia en lo que a
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temas laborales y música se refiere. Acepto con gusto y pienso que
puede ser una buena idea informar de lo que pasa en el país vecino a
aquellas personas que no conozcan muy bien el sistema francés de contratación. Pero…, vayamos por partes, ¿qué es la famosa intermitencia?
Para empezar y muy importante, los músicos y artistas en general son
considerados trabajadores por cuenta ajena en Francia. No son autónomos.
De hecho, es completamente prohibido, ilegal, emitir una factura como
artista para un bolo. Al músico se le contrata y punto. El sistema de la
intermitencia es complejo (posee muchos matices) y es simple a la vez,
pero, en líneas generales, es un paro, simple y llanamente. La base de
trabajo que regula o acepta la adhesión al régimen de la intermitencia o no
está establecida en 507 horas realizadas en un año, repartidas en varias
fórmulas, o cachés, como le llaman aquí: conciertos, grabaciones, ensayos
(si se contempla que son para preparar una producción), por supuesto, si
son renumerados, y clases (relacionadas con la profesión), impartidas en un
centro reconocido. Cada una de estas fórmulas está sujeta a un caché
mínimo correspondiente a la actividad y a un número de horas otorgadas.
Un concierto está contabilizado en 12 horas de trabajo. Un ensayo o clase
impartida estará sujeto, por contra, al número de horas que realices, 1 hora
de ensayo = 1 hora declarada. En el caso de las clases, tienes un número
máximo de clases que puedes declarar como caché de forma anual y, en el
caso de los conciertos, puedes hacer un máximo de 28 al mes.
El cómo te organices para tener esas 507 horas repartidas en un año es tu
problema. Por supuesto, nada ni nadie te impide realizar mas de 507 horas.
En cualquier caso, siempre serás indemnizado en función del trabajo que
hayas realizado y en función también de los importes de tus cachés. La
opinión popular suele decir: «Sí, bueno, alrededor de 43 bolos», pero como
hemos visto hay muchas fórmulas diferentes de sumar esas 507 horas.
Pôle emploi des artistes, es decir el INEM de aquí, pero para artistas, es
quien regula y contabiliza esas horas realizadas. Y lo hace, porque cada vez
que realizas un concierto se te hace un contrato, UN CONTRATO. Un CDD,
para ser más exactos (contrato a duración determinada) y es tu jefe quien

envía la attestation (papel que informa de tu actividad laboral ese día),
conforme se te ha contratado durante X tiempo, por X prestación, por X
sueldo. Tu jefe puede ser desde un ayuntamiento, un festival, una asociación o hasta una persona privada. Para el caso de contratación de persona
privada existe una plataforma llamada GUSO, que permite por ejemplo a
alguien (le otorga derechos) contratarte en el supuesto caso que quiera tus
servicios para un concierto privado, una fiesta en su casa, una boda, etc.

fesión relacionada con el espectáculo y susceptible de ir o vivir del bolo.
Resumiendo, son un grupo muy unido, muy numeroso y muy fuerte a nivel
social. El cómo han llegado a unificar tantas realidades, visiones y profesiones distintas (actor, músico, trapecista, técnico de sonido), bajo un
mismo concepto o idea es algo que desconozco, que me perdone el lector;
valdría la pena indagar bien en su historia. Algo es seguro, luchan por sus
derechos con uñas y dientes, y todos a una.

¿No hay bolos en negro, entonces? ¡Por supuesto! Bares, cafés, o directamente lugares que no poseen la licencia para realizar conciertos, pero los
hacen. De todos modos, estos lugares de pequeño formato, en función de
algunas condiciones, tienen bastantes facilidades para obtener la licencia de
conciertos, y con ello quizás optar a subvenciones para promocionar la música en directo. Pero si hablamos de salas, festivales o lugares con programación cultural estable, tienen la OBLIGACIÓN por ley de contratarte.
Cuando realizas tu primer caché, se te asigna un numero de congés spectacles, que regula tu base de cotización y tu carrera artística. El periodo de
indemnización es de un año. Si quieres continuar en ese régimen tendrás
que volver a declarar 507 horas el mismo año que estas siendo indemnizado, es decir, entras en una rueda de la que debes intentar no salir para
seguir cobrando (entre nosotros, estresante lo es). La razón o razones por
las cuales hay muchos músicos profesionales franceses que no están adheridos a la intermitencia son varias, desde que no llegan a sumar las famosas 507 horas, pasando por que es incompatible con ciertos regímenes
profesionales: autónomo (muchos son profesores particulares o en asociaciones dentro de este régimen) o con contrato indefinido (por ejemplo,
profesor de un conservatorio). Lógico que no te paguen un paro si además
de tocar estas trabajando a tiempo completo en un conservatorio como
profesor. El resultado es que hay muchos músicos que no son intermitentes,
ya sea porque no pueden o porque no lo necesitan.

Tal y como dije al principio de mi escrito, y esto ya lo digo a título personal,
sin ánimo informativo (espero que a alguien le haya resultado interesante
todo esto que expliqué). Francia no es ni mucho menos perfecta, y, por poner
un ejemplo, en el tema de los impuestos, seas músico, electricista o profesor, es una barbaridad lo que se llega a pagar, si establecemos una comparación con España. De alguna manera, pienso que todo eso, en Francia,
acaba revirtiendo sobre el ciudadano de múltiples formas. Quizás esa sea
una de las grandes diferencias con España. Las comparaciones son odiosas,
siempre, pero es quizás, y digo quizás, como ejercicio de reflexión, para mí
mismo en primer lugar y para quien quiera reflexionar también, que, gracias
a esto y la voluntad política y social, cosas como la intermitencia existen y
son sostenibles. Y quien dice la intermitencia dice todas las ayudas sociales
que los franceses tienen, que no son pocas. Si hablamos de cultura propiamente, a veces pienso que donde unos ven un medio por el cual brindar a
sus ciudadanos una educación y un acceso a la cultura apropiados, accesibles (económicamente hablando), con incluso reducciones fiscales por realizar actividades artísticas, quizás otros solo vean la parte rentable del
asunto (el business), y si económicamente les resulta interesante (véase
financiación/subvenciones). Si exigimos nuestros derechos como trabajadores, en este caso, músicos o compositores, esos también implican una responsabilidad como ciudadanos, y si eso pasa por pagar nuestra parte proporcional de impuestos (lo más justo posible), para luego poder gozar de
privilegios, hay que actuar en consecuencia y aceptarlo.

La historia de la intermitencia está llena de altibajos. Los políticos franceses han atacado sistemáticamente a lo largo de los últimos años este
régimen, acortando sus derechos o en ciertas ocasiones intentando
directamente eliminarlo. Algunas batallas han ganado (los políticos), pero
los intermitentes se han defendido siempre de manera muy radical: cancelando conciertos, festivales, interrumpiendo emisiones, y conservan
prácticamente intactos sus derechos a día de hoy. Valga decir que el
paraguas de la intermitencia es muy amplio. No hablamos solo de músicos o compositores. Hablamos de actores, técnicos de sonido, técnicos
de luces, montadores, artistas de circo, y un largo etc., toda aquella pro-

Como dice mi amigo Arnedo, el trabajo es faraónico. A muchos niveles,
con muchos actores implicados, no solo músicos, creo también: programadores, salas, ayuntamientos, festivales, discográficas, gente que
trabaja para o con los músicos. En lo que a mí respecta nunca he tenido
ni tendré las respuestas a esta situación, pero mirar para otro lado,
pensar que ya nos va bien así, ir a la suya, o seguir quejándose de
nuestra situación mientras cobramos en negro para luego exigir derechos de los que creemos ser merecedores no parece la mejor de las
soluciones, o en todo caso la que hará avanzar las cosas hacia donde
realmente nos gustaría a todos.
Article 15
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Els riscos de fer una factura

Què diu el contracte?

Anna Veiga

Anna Veiga

Alguns de vosaltres us heu trobat en aquesta situació: esteu parlant amb
una empresa que us vol contractar per fer una actuació i, quan feu la
pregunta de com es cobrarà aquesta feina, la resposta és: «Hauràs de
presentar una factura».
Ja sabeu que, segons la normativa vigent, és l’organitzador de l’espectacle
qui ha de contractar laboralment l’artista, però una situació com la que
s’ha descrit abans és més comú del que sembla. Davant d’aquest «hauràs
de presentar una factura», el músic es planteja la necessitat d’haver de
fer-la, encara que no estigui donat d’alta al règim d’autònoms de la
Seguretat Social i tampoc a Hisenda. I decideix fer-la amb el seu nom i el
seu NIF. Fer això té conseqüències?
Sempre trobareu algú que us dirà que, mentre la quantitat sigui inferior
a 3.000 € no passa res. Doncs que sapigueu que sí que passa. De fet,
si factures més de 3.005,06 € (el que abans eren 500.000 pessetes) tens
més possibilitats que passi alguna cosa, ja que a partir d’aquesta quantitat l’empresa que rep la teva factura posarà la informació en el model
347, la declaració anual d’operacions amb terceres persones, amb la
qual cosa, Hisenda ja sabrà que has facturat. I, si has fet una factura
amb IVA, has de declarar aquest IVA. I si no ho has fet i t’has quedat
l’IVA? Hisenda et reclamarà l’IVA que no has ingressat, a més d’afegirhi un recàrrec per no haver-lo ingressat quan tocava i una multa.
En el cas que la factura tingui retenció d’IRPF, l’empresa a la qual factureu ingressarà l’import de la retenció a Hisenda, sigui quina sigui la
quantitat d’aquesta retenció. Per tant, Hisenda sabrà que heu fet una
factura i, si no ho declareu, us ho reclamarà de la mateixa manera que
us ha reclamat l’IVA.
Això pel que fa a Hisenda. Però què passa amb la Seguretat Social?
Una altra afirmació clàssica és la que haureu sentit moltes vegades,
també, segons la qual no cal que et donis d’alta com autònom a la
Seguretat Social si no factures més del Salari Mínim Interprofessional
(SMI), el qual per al 2018 està fixat en 735,90 € mensuals. Aquesta
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afirmació no es basa en la norma existent, en la qual no es recull
aquesta excepció, sinó que es basa en sentències, en les quals es
considera que no és necessari que una persona es doni d’alta en el
règim d’autònoms si no hi ha habitualitat en l’exercici de la seva
activitat econòmica, entenent com habitual l’activitat si factura una
quantitat igual o superior a l’SMI. Tot i que hi ha un gran nombre de
sentències que segueixen aquest criteri, la jurisprudència no és unànime en aquest sentit, raó per la qual no es pot afirmar que sempre
es faci servir aquest raonament. A més, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i la Inspecció de Treball entenen que la normativa
exigeix l’alta en el règim d’autònoms si s’exerceix una activitat
econòmica lucrativa per compte propi, sense establir límit mínim
d’ingressos. Això passa perquè el concepte d’habitualitat no està
definit, i una prova d’això és que a la disposició addicional quarta de
la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, s’assenyala: «En l’àmbit de la subcomissió per a l’estudi de la
reforma del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms constituïda en el Congrés dels Diputats, i escoltats els representants dels treballadors autònoms, es procedirà a la determinació
dels diferents elements els quals condicionen el concepte
d’habitualitat a efectes de la incorporació a aquest règim. En particular, es prestarà especial atenció als treballadors per compte propi, els
ingressos íntegres dels quals no superin la quantitat del salari mínim
interprofessional, en còmput anual». Cal esperar doncs, que es faci
aquesta determinació.
Actualment la Seguretat Social i Hisenda ja poden creuar les seves
dades, per això hi ha més possibilitats que la Seguretat Social
reclami a una persona que ha facturat la seva alta d’autònom. I si
la persona no està donada d’alta en el règim d’autònoms, hi ha
conseqüències: haurà de donar-se d’alta, pagar les quotes endarrerides i pagar la multa que li imposin.
Com veieu, fer una factura sense estar donat d’alta a Hisenda i a la
Seguretat Social té conseqüències.

Hem tancat una actuació en un espai (públic o privat) i ens arriba un
contracte per signar. Què hem de tenir en compte?
El primer de tot és veure si el contracte que ens ofereixen s’ajusta a la
normativa vigent. La normativa vigent diu que els artistes en espectacles
públics són treballadors per compte d’altri, així que el contracte que ens
hauria d’arribar seria laboral, per la nostra actuació individual. Si estem
parlant d’un grup arribaran tants contractes laborals com components
tingui el grup.
I si el contracte que ens arriba no és laboral? I si és un contracte de
prestació de serveis? Si no el signem, és possible que no fem l’actuació.
I, si decidim signar-lo, el primer que cal tenir clar és que estarem acceptant el que diguin les clàusules. Així que parlem de les clàusules.
Les clàusules poden ser diverses, però n’hi ha algunes que acostumen a
aparèixer en tots els contractes. Abans de les clàusules, trobem la identificació de les parts que signen el contracte: per una banda qui organitza
l’espectacle i per l’altra algú que actua en nom del grup que fa l’actuació,
perquè n’és el líder, o perquè la resta de membres del grup li donen poder
per signar en nom de tots.
A banda de definir quin és l’objecte del contracte (l’actuació del grup el
dia i el lloc determinats), normalment s’identifica qui és l’artista, i, en el
cas dels grups, quins en són els components. També es recull quin serà
l’import de l’actuació i la forma i data de pagament.
Pel que fa les obligacions de qui contracta, a banda de pagar l’import que
es comentava abans, ha de cobrir algunes o totes les necessitats tècniques, així com aspectes relatius a habilitació de camerinos, facilitar
begudes i/o menjar, etc.

no es té cap deute, només cal treure un certificat de trobar-se al corrent
de pagament d’aquestes obligacions a l’administració corresponent
(Hisenda i Seguretat Social). Però, de vegades, amb això no n’hi ha prou
per a l’organitzador i afegeix una clàusula en què qui signa en nom de
l’artista es compromet a contractar la resta de membres del grup. I contractar-los vol dir que hauran d’estar donats d’alta de la Seguretat Social.
Tot i que hi hagi la clàusula que hem comentat abans, l’entitat pública o
empresa organitzadora del concert i que és qui ens dona el contracte per
signar no es deslliura de la responsabilitat que té davant la Seguretat
Social, encara que presenti el contracte signat pel músic. Si hi ha una
inspecció, serà l’inspector qui determini si és una relació laboral o no. I,
en el cas que es determini que la relació era laboral (com ja ha passat en
moltes ocasions), determinarà les mesures que consideri oportunes,
relatives a qüestions com la cotització.
Més coses importants a tenir en compte serien les clàusules de rescissió
i resolució, ja que heu de preveure indemnitzacions per al cas que us
anul·lin l’actuació, indemnitzacions d’imports diferents, els quals seran
més grans com més s’acosti la data de l’anul·lació a la del bolo.
I si graven l’actuació? Si és per currículum de l’entitat que organitza o del
grup que actua, cap de les parts acostuma a rebre retribució. Però, en el
cas que de la gravació se’n tregui un rendiment econòmic, aleshores sí
que s’ha de fer constar quin import rebrà el grup.
Unes recomanacions finals. No espereu a fer l’actuació per signar el
contracte, reclameu-lo en el moment en què tanqueu el bolo. I no el signeu al moment, estudieu-lo, consulteu amb un professional i, si trobeu
clàusules que cal modificar, demaneu-ho.

En el cas de les obligacions que assumeix qui actua en nom de l’artista,
una de les clàusules habituals és que qui signa el contracte es trobi al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Si
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Novetats discogràfiques
Acaricia'm el morro
Tres gats i un peu

Tiébéle (bonus track
w/Jon Robles) i Tiébéle (bonus
track w/Elisabet Raspall)
Aridane Martín Quartet

Jazz Manouche Connection
Valentí Moya meets Monk
Fever Music
Jazz Manouche

Smoke Jazz & Drink
Latin Jazz

Valentí Moya, guitarra / Thelonious Monk Jr., bateria / Marco
Mezquida, piano / Gemma Abrié, veu / Oriol González, contrabaix

Jon Robles, saxo tenor i soprano / Elisabet Raspall, piano /
Aridane Martín, vibràfon / Octavio Hernández, guitarra / Pedro
Campos, baix / José Benítez, bateria / Sinead Cormican i Ismael
Cabaleiro, violins / Elena Martínez, viola / Carla Peña, violoncel

Valentí Moya presenta un disc molt especial no només pel que fa a
les obres publicades al nostre país, també per a la historia del jazz.
Jazz Manouche Connection ofereix una revisió i revisita alguns
temes del gran Monk, els quals han estat interpretats i gravats per
Thelonious Monk Jr. El fill del mític pianista de jazz ha col·laborat
amb Moya en un disc molt especial que compta amb dos temes compostos pel mateix guitarrista. Aquest és un disc que no pot faltar a la
col·lecció dels fanàtics de Monk.

Aridane Martín s’estrena com a líder amb Tiébéle. Aquest disc
consta de dues edicions, cadascuna de les quals contenen dos
bonus track gravats amb un parell de col·laboradors molt especials.
Aquests són el saxofonista Jon Robles i la pianista Elisabet
Raspall. Tots dos aporten la seva màgia particular a les dues peces
que firmen i musiquen.
L’altre punt peculiar de les edicions de Tiébele són les seves portades. La del disc que conté els temes extra de Jon Robles ha estat
realitzada per Felo Monzón. I els de l’Elisabet Raspall formen part de
l’edició a càrrec de Mireia Tramunt. Tots dos pintors i artistes també
són canaris, igual que el vibrafonista.
El resultat no només té un gran valor tècnic, compositiu i melòdic,
també ha suposat una gran satisfacció i repte per a Aridane Martín.
De fet, el propi vibrafonista comenta que ha estat el treball de la seva
vida. Sens dubte, l’amor i la dedicació de cadascun dels involucrats
en Tiébéle se senten a l’edició final del disc.
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Gracias
Maria Fernanda Martínez &
Bartolomeo Barenghi
Autoeditat
Folklore llatinoamericà

Maria Fernanda Martínez R., veu / Bartolomeo Barenghi, guitarra
El nou disc del duet format per Maria Fernanda Martínez i Bartolomeo
Barenghi homenatja les músiques i melodies folklòriques de l’Amèrica
del Sud. Cadascun dels temes que s’hi presenten guarden, entre molts
altres gèneres com el tango, la zamba o el chamamé, un base jazzística. D’aquesta manera no només és un homenatge, també una perspectiva nova, una relectura dels clàssics tan rics i variats de les terres
d’Amèrica del Sud. El resultat és Gracias, un disc íntim i plural alhora.

Aladid Records
Jazz Fusió

Albert Amargós, teclats / Àlex de Fluvià, guitarra / Jordi Canals,
guitarra / José Aladid, saxos, Hammond, flauta / Oriol Guitart, baix /
Jordi Blasco, bateria i percussió
Tres gats i un peu és la banda barcelonina formada per sis músics
els quals van molt més enllà de les etiquetes i les sonoritats clàssiques. Els temes que formen Acaricia’m el morro, el nou disc que ens
presenten, contenen sons del flamenc, del rock, del funk, del jazz i
molts altres gèneres. Tots, fins i tot, presents i combinats en un
mateix tema. Una fusió molt ben mesurada que dona com a resultat
deu peces que no deixaran indiferent cap dels seus oients.

Saturnalia
Trempera!

Berthold Records
Jazz

Unknown Past
Xavi Torres Trio
Berthold Records
Jazz

Xavi Torres, piano / Vic Moliner, contrabaix / Joan Terol,
bateria
Xavi Torres ens mostra un treball molt personal i influït pel seu
passat com adolescent tenista i músic. De fet, aquestes vivències i
la decisió que va marcar el seu futur escollint la música com a
professió han estat les muses d’Unknown Past. Tots els temes han
estat compostos pel jove pianista. Interpretades en format trio, les
melodies circulen per un jazz elegant i contundent, en què l’esperit
i el caràcter del trio es deixen anar amb naturalitat.

Permiso
Alfred Artigas Quartet
Underpool
Jazz

Bruno Calvo, trompeta / Lluc Casares, saxo tenor i clarinet / Xavi
Torres, piano / Giuseppe Romagnoli, baix / Joan Terol, bateria

Alfred Artigas, guitarra / Toni Saigi, piano / Marc Cuevas, contrabaix / Oriol Roca, bateria

El nou treball del quintet català Trempera! ens planteja un viatge a
l’antic imperi romà, en concret a les festivitats dedicades al déu
Saturn. Cadascun dels catorze temes que formen el disc tenen com
a títol una de les parts o escenes de les saturnals, aquestes festes
tan particulars. Tot aquest ambient festiu se sent a les composicions, però en una forma gens clàssica. Jazz amb energia, vigor i
caràcter, això és el que transmeten les peces del disc Saturnalia.

Històries, personatges peculiars, metàfores, realitat i molts altres
ingredients es troben dins del nou disc de l’Alfred Artigas Quartet.
El guitarrista s’uneix, per primer cop, a una formació de quatre i
estrena vuit composicions amb què vol narrar aventures de McArthur
Wheeler, l’atracador convençut de ser invisible, Eroerido o Ullapool.
Tots aquests relats i melodies s’entrellacen amb el vincle d’Artigas
amb Cuba que apareix a les peces Benny Moré i Fiebre de ti, però
també ha encarregat a l’artista cubà Robertiko Ramos la portada.
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Notes
Set List
Barcelona Bluegrass Band
Red Pig Records
Bluegrass

Lluís Gómez, banjo de cinc cordes, mandolina, veus / Joan Pau
Cumellas, harmònica / Miguel Talavera, guitarra acústica, veus /
Maribel Rivero, contrabaix, veus
Si els melòmans aquí presents volen fer un viatge cap als
Apalaches, que no dubtin a escoltar el nou disc de la Barcelona
Bluegrass Band. El conjunt liderat per Lluís Gómez i Joan Pau
Cumellas ens transporten al Bluegrass característic d’aquesta
zona de Nord-amèrica. Onze composicions arranjades pels dos
músics, entre les quals es troben els mítics «Hey Joe» (The Jimmy
Hendrix Experience) i «Ain’t No Grave» (Johnny Cash), i en les
quals la resta de la banda (Rivero i Talavera) llueix com mai.

Self-Extinction
Inhumankind
I, Voidhanger
Metal experimental

Pablo Selnik, flauta, veus / Àlex Reviriego, contrabaix
El metal s’ha vist vinculat a gèneres molt diversos i un d’ells ha
estat el jazz, però què passaria si el mescléssim amb estils aparentment tan exclusius com la música clàssica? Inhumankind ho ha fet
i amb èxit. El duet format per Pablo Selnik i Àlex Reviriego uneixen
música clàssica moderna i metal extrem, proper al black metal o al
metal progressiu, al seu nou disc Self-Extinction. El resultat no
només és atrevit, també sorprenent i transgressor, amb un estil i un
llenguatge musical propis.
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Love them madly
Kanan, Foster & Arnedo Trio
Jazz Granollers Records
Jazz

Michael Kanan, piano / Dee Jay Foster, contrabaix / Guillem
Arnedo, bateria
Una conversa a tres veus, una xerrada musical entre tres amics intèrprets i jazzmen als quals els uneix una trajectòria i projectes
comuns. Love them madly és això: la unió jazzística de tres músics
entre els quals el bon vincle que els uneix fa que la música, el talent
i l’espontaneïtat brollin amb llibertat. Quan es posa el play als temes,
l’oient pot sentir la diversió, la màgia i l’amor per la música. I això
sempre és un regal.

La travesía
The Santiago Acevedo Ensemble
Autoeditat
Latin Jazz

Santiago Acevedo, baix, contrabaix / Gabriel Amargant, saxo
soprano/tenor i clarinet / Joan Monne, piano / Vicenç Solsona,
guitarra elèctrica, espanyola i tres / Ramón Ángel Rey, bateria /
Marco Ramírez, congues, timbal i bongo / Rocío Faks, veu
Santiago Acevedo ens presenta el seu segon treball com a líder,
acompanyat per la seva Ensemble, en què trobem grans intèrprets
com Gabriel Amargant i Vicenç Solsona. Per a La Travesía, a més a
més, el contrabaixista equatorià ha comptat amb la col·laboració de
Rocío Faks, la veu de la qual aporta una gran calidesa al tema “El
viejo que viene y va”. En conjunt, les deu composicions que conformen aquest disc són una alenada d’aire fresc, rigor i elegància.

Locals amb jazz en viu a Catalunya
Barcelona
• 23 Robadors
Carrer d'En Robador, 23
• JazzSí
Carrer de Requesens, 2
• Café Vienés Jazz Club
(Hotel Casa Fuster)
Passeig de Gràcia, 132
• Barcelona Pipa Club
Carrer de Santa Eulàlia, 21
• JazzMan
Carrer de Roger de Flor, 238
• Milano Cocktail-Bar
Ronda de la Universitat, 35
• Soda Acústic
Carrer de les Guilleries, 6
• Sala Fizz
Carrer de Balmes, 83
• Jazz Petit
Carrer de Provença, 181
• Harlem Jazz Club
Carrer de la Comtessa de Sobradiel, 8
• Café Royale
Carrer Nou de Zurbano, 3
• Jamboree Jazz Club
Plaça Reial, 17
• Big Bang Bar
Carrer d'En Botella, 7
• Honky Tonk Blues Bar
Carrer de Finlàndia, 45
• Koitton Club
Carrer de Rossend Arús, 9
• Nota79
Carrer de Vallirana, 79

• Balius Bar Gastrococtelería
Pujades, 196
• Sinestesia
Carrer de Santa Caterina, 52-54
• Guzzo
Plaça Comercial, 10
• Marula Café
Carrer dels Escudellers, 49
• Artte
Carrer de Muntaner, 83C
• Café de la Pedrera
Passeig de Gràcia, 92
• Luz de Gas
Carrer de Muntaner, 246
• El Foro
Carrer de la Princesa, 53
Altres localitats de Barcelona

• Vinseum, Jazzclub Vilafranca
Plaça de Jaume I, 1, Vilafranca del Penedes
• Cafè Auditori de Sant Cugat del Valles
Avinguda del Pla del Vinyet, 48,
Sant Cugat del Valles
• Jazz Club La Vicentina
Carrer Rafael Casanova, 45,
Sant Vicenç dels Horts
• Jazzcava
Passatge de Tete Montoliu, 24, Terrassa
• Jazzcava
Rambla de Montcada, 5, Vic

Tarragona
• La Capsa de Música
Av. Vidal i Barraquer, S/N M1, Planta Zero
• Sala Zero
Carrer de Sant Magí, 12
Altres localitats de Tarragona

• Keyboard Jazz Lounge
Carrer de Roger de Belfort, 46, Reus

Girona
• Sunset Jazz Club
Carrer d'En Jaume Pons Martí, 12

Lleida
• Antares
Ballester, 15
• Café del Teatre de l’Escorxador
Calle Roca Labrador, 2, bis
• Beat Café & Soul
Carrer de la Dra. Castells, 36
¡Socis! ¿Coneixeu altres locals que podem
incloure en aquesta llista? ¿Ets propietari
d’un club i els vols incloure?
Contacta amb l’AMJM mitjançant un correu
electrònic a amjm@amjm.org
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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
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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.

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
• Els socis de l'AMJM gaudeixen dels beneficis
VIP-MUSICS JAMBOREE, amb diversos descomptes
segons l'activitat. Consulteu condicions amb
l'oficina de l'AMJM.
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, exceptuant aquells als quals 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.

Comunicació
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
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

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)

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

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
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

• 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
605 25 13 96 · rbaudiotec@gmail.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

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
Locals d'assaig
CAB38B Oto Music House
Espai d'assaig/performance amb equipament tècnic
i amb capacitat per 25 persones asegudes.
• 17€/hora de lloguer. Descompte 10% per dia sencer o mitja jornada
www.octaviobugni.com/the-music-studio
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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

