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Article 24. Manifestacions culturals
Correspon a les administracions públiques de Catalunya dur a terme les actuacions 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 Jofre Moreno

[...]

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

b) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot tipus de discriminació per raó de
sexe i promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la participació
de les dones en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions.
[...]
e) Facilitar la promoció de manifestacions culturals de diferents procedències en què les
dones siguin reconegudes i no menystingudes.
f) Garantir que les produccions culturals públiques incorporin una visió no sexista i no
androcèntrica, i potenciar que els centres de creació cultural afavoreixin la creació i la
difusió de les obres culturals d’autoria femenina mitjançant les mesures de sensibilització, promoció i foment adequades.

Junta Directiva
President Guillem Arnedo
Vicepresident Arecio Smith
Secretari David García
Tresorer Fran Suárez
Vocals Dani Morén, Ignasi Terraza, Sabina Witt,
Mario Rossy, Carola Ortiz, Diana Palau i Joel
Moreno Codinachs
Col·laborador especial Dick Them i Albert Caire
Número de socis 290
Gerent Anna Veiga
Comunicació Míriam Mariné
Col·laboren:

[...]
h) Promoure i vetllar per la presència de creadores catalanes en la programació cultural
pública a les exhibicions locals, nacionals, estatals i internacionals, i també la representació paritària de dones i homes en les candidatures dels honors i distincions que convoquin.

L'AMJM forma part de:

i) Prohibir l'organització i la realització d’activitats culturals en espais públics en què no
es permeti la participació de les dones o se n’obstaculitzi la participació en igualtat de
condicions amb els homes.

Estatut de l’artista i context europeu
El passat 2 de juliol vaig assistir a la inauguració del Festival Grec de
Barcelona convidat com a president de la nostra entitat. Al Teatre Grec es
representava El poema de Gilgamesh.
El teatre estava ple fins a la bandera. Polítics, autoritats, administratius culturals, artistes, personalitats i mitjans de comunicació no van faltar a la cita.
Uns vint actors, cinc músics i un cavall donaven vida a l’obra. La posada en
escena, tot i ser força sòbria, era efectiva.
Vam assistir a la inauguració d’un festival de primer nivell europeu. Primer
nivell que ostenten grans festivals, auditoris, teatres i artistes d’arreu del país.
Però tot i això la regulació cultural, social, fiscal i laboral dels artistes de l’Estat,
en especial la dels músics, està a anys llum del nivell europeu de països com
França, Anglaterra, Àustria, Suïssa, Dinamarca o Alemanya entre d’altres.
El primer element que ho demostra és que no només no tenim una regulació que fomenti i protegeixi el sector artístic professional com la tenen els
països esmentats, sinó que segons tots els partits polítics estatals que
acaben de redactar l’informe de l’Estatut de l’artista, la regulació laboral
actual “…es troba lluny de la realitat contemporània, esdevenint un factor
de desprotecció i precarietat al sector”.
I un altre símptoma: els músics professionals hem de posar diners de la
nostra butxaca per poder costejar els viatges i dietes de totes les reunions
que fem per aconseguir adaptar la regulació laboral i fiscal a la realitat, i
més tenint en compte que ho fem sense cobrar cap sou.

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
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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Editorial

La manca d’una regulació efectiva dels músics precaritza els músics, però
deixa al descobert jurídicament els organitzadors públics i privats. Recents
inspeccions i sancions de la inspecció de la Seguretat Social ho demostren.
La situació és greu i encara no hi ha prou consciència social ni mediàtica.

Com esmentava, a la comissió de cultura del Congrés dels Diputats a
Madrid s’ha aprovat per fi l’informe per l’elaboració de l’Estatut de l’artista.
Els grups parlamentaris PP, ERC, PDeCAT, PSOE, C’s i Podemos es posen
d’acord i han aprovat l’informe per unanimitat. Un fet prou insòlit.
Les reivindicacions en matèria fiscal, laboral i sindical que les associacions
de músics professionals estatals hem fet arribar a la subcomissió mitjançant
reunions individuals, informes, documents consensuats amb altres associacions artístiques i les 36 propostes del CoNCA, han quedat incloses.
Per resumir, els músics hem demanat una solució al problema de la intermitència de la professió quan actuem com a treballadors per compte d’altri,
facilitar que puguem ser autònoms amb condicions realistes i, finalment,
que les nostres associacions i sindicats professionals puguin tenir poder
real per negociar convenis.
Ara queda el més difícil: transformar les recomanacions d’aquest informe en lleis.
Per això ja fa mesos que des del Grup Laboral de l’Acadèmia Catalana de
la Música estem treballant a escala estatal amb la patronal privada del
sector musical (sales, festivals, mànagers, representats i promotors) per fer
pinya com a sector. La part pública també hi és representada mitjançant
l’Icub. Hem de tenir en compte que els ajuntaments són els principals
contractants del país.
Ara toca tornar a reunir-nos amb tots els partits polítics, visitar a Madrid
els grans sindicats i les federacions patronals, la subcomissió per a la
reforma del sistema d’autònoms, el Ministeri de Cultura, el de Treball i
Seguretat Social i el d’Hisenda.
Només entre tots ho aconseguirem.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM
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L’assemblea de socis de l’AMJM

El passat 13 de juny l’AMJM va celebrar la seva assemblea general
ordinària anual. El president, Guillem Arnedo, i alguns dels membres de la Junta Directiva, van rebre els socis que es van acostar al
Club Social de la SGAE, l’espai on es feia la trobada.
Montse Brau, del despatx Blasco-Sellarès, que s’encarrega de la
comptabilitat de l’AMJM, va comentar el compte de resultats i el
balanç de situació corresponents al 2017, i va explicar que l’any
s’ha tancat amb 261,29 € de benefici, seguint l’objectiu de la Junta
de no tancar amb pèrdues. Tot i que encara hi ha imports de subvencions que no s’han cobrat, es preveu que al llarg d’aquest 2018 les
entitats que deuen aquests diners faran el pagament, de manera
que no es preveuen problemes de liquiditat. Els assistents a
l’assemblea van aprovar aquests comptes després de fer les consultes que van considerar necessàries.
La memòria de les activitats fetes el 2017 va ser llegida i comentada per Albert Caire, secretari de l’AMJM. Dins aquest punt,
Guillem Arnedo va ser l’encarregat d’explicar més detalladament
totes les qüestions relatives a l’Estatut de l’artista treballat a
Madrid, dins la subcomissió creada per aquest efecte al Congrés
dels Diputats. Aquest és un tema cabdal per poder aconseguir una
millora en la professió i es continuarà desenvolupant al llarg
d’aquest 2018 (trobareu més informació en aquest JazzButlletí i en
els propers). Els socis assistents també van aprovar aquesta
memòria d’actuació després de comentar els punts detallats per
Albert Caire i Guillem Arnedo.
El següent punt a tractar va ser la renovació de càrrecs de la Junta
Directiva. David Garcia ha ocupat el càrrec de secretari que Albert
Caire va deixar vacant. Al novembre, Gemma Plans va abandonar el
seu càrrec de vocal, així que era necessari cobrir la seva vacant i la
que deixava David Garcia en ocupar el càrrec de secretari. I al final
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no han estat dues sinó tres les noves incorporacions: Carola Ortiz,
Diana Palau i Joel Moreno Codinachs. Albert Caire, tot i no continuar formant part de la Junta Directiva com a secretari, continua
com a col·laborador especial i com a membre de la Comissió
Editorial del JazzButlletí.
Per tal d’ajustar els estatuts a l’actualitat es van acordar diversos
canvis, relatius a la denominació dels socis, així com a la quantia
de les quotes. També es van aprovar canvis en els estatuts per
agilitzar la presa de decisions en el si de la Junta Directiva.
Per últim, va ser el moment de presentar el projecte d’activitats per
al 2018, de la qual cosa es va ocupar Guillem Arnedo, tot relacionant-lo amb les activitats fetes el 2017. A banda del que ja s’ha
comentat, respecte a l’Estatut de l’artista, un tracte directe amb les
administracions que organitzen concerts públics és important per
aconseguir unes condicions contractuals que no impliquin la feinada administrativa actual per als músics. També es mantindran trobades amb entitats que fan convocatòries públiques de subvencions
i ajuts a les quals es presenten els músics, per tal que siguin el més
accessibles possible.
Aquest 2018 també serà important la feina de donar a conèixer als
mitjans de comunicació les reivindicacions i necessitats del sector.
Per això l’AMJM comptarà amb Míriam Mariné, que s’encarregarà
de tasques de comunicació dins l’entitat.
Un altre punt a destacar serà el treball que es vol dur a terme per fomentar la presència de la dona en el sector de la música professional.
Les activitats del 2018 es desenvoluparan amb el pressupost destinat a aquest efecte, el qual es preveu que arribarà als 106.000
€. Pel que fa als ingressos, es va aprovar fer uns canvis als

imports de les quotes dels socis, per tal d’ampliar-ne el nombre: a
més de mantenir la quota per a menors de 25 anys per als menors
de 30; s’oferirà als llicenciats a les escoles superiors de música
ser soci de l’AMJM fins al setembre del 2019 a un preu reduït

especial. També s’oferirà descomptes als socis que portin nous
socis a l’AMJM, descomptes dels quals es beneficiaran tant els
socis antics com els que portin.
Si formes part de l’AMJM, recorda que tens l’acta de l’assemblea
disponible a l’oficina.
La nova junta directiva de l’AMJM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President: Guillem Arnedo
Vicepresident: Arecio Smith
Secretari: David García
Tresorer: Fran Suárez
Vocal primer: Carola Ortiz
Vocal segon: Daniel Morén
Vocal tercer: Sabina Witt
Vocal quart: Mario Rossy
Vocal cinquè: Ignasi Terraza
Vocal sisè: Joel Moreno Codinachs
Vocal setè: Diana Palau
Col·laboradors especials: Dick Them i Albert Caire.

Reportatge

28è Festival l’Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu

Programació diürna
_ PLAÇA DE LA VILA DE GRÀCIA, BARCELONA
Diumenge 9 de setembre

© Oliver Adell

Carme Canela i Joan Monné Duet ens presenten un grapat
d’estàndards de l’American songbook, amb clàssics de George
Gershwin o Cole Porter, però també amb composicions de Thelonious
Monk o Duke Ellington, sota el criteri estètic de triar cançons que
els commoguin, que els emocionin, que els facin vibrar i que els
permetin transmetre aquesta emoció a qui els escolti.
www.canelamonneduet.webs.com

En aquesta nova edició, l’AMJM vol reivindicar la precària situació
laboral dels músics del nostre país, així com la manca de llibertats
que es viu aquests dies, sobretot en l’àmbit artístic. Sense oblidar la
presència de la dona al jazz català: cinc de les formacions que actuaran són liderades o coliderades per dones.

18.00 h. Lucía i Horacio Fumero Duo
Lucía Fumero, piano i veu
Horacio Fumero, contrabaix
En l’àmbit de l’art no es té en compte, per sort, l’edat, ni tampoc el
sexe ni la raça, ni els lligams familiars. A l’escenari els músics
només som com un amplificador d’una cosa que passa a través
nostre, i el nostre èxit més gran consisteix a interferir el mínim
possible entre aquesta cosa i el públic.

Si és setembre… és l’Hora del Jazz! La 28a.
El festival Hora del Jazz canvia d’horari. Aquesta edició serà a
les tardes, a partir de les 17 h i fins a les 19 h a la plaça de la
Vila de Gràcia, cada diumenge del 9 al 30 de setembre.
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www.horaciofumero.com

© Núria Aguadé

© Oliver Adell

La novetat d’enguany és el canvi d’horari: els concerts es faran la
tarda, de 17 a 19 h. La plaça de la Vila de Gràcia torna a ser el nucli
del Festival, que comença el 9 de setembre, i acull dues actuacions
gratuïtes cada diumenge fins al dia 30.
Els concerts fora de Barcelona se segueixen fent, en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, en què una
banda actuarà en horari diürn al Castell de Montbui; i amb el Jazz Club
de Vilafranca, que comptarà amb un concert al Vinseum en horari nocturn. També segueixen presents els dos concerts a espais altres províncies: un de nocturn al Sunset Jazz Club de Girona (concert inclòs també
dins la programació del festival Jacophonic), i, en col·laboració amb
l’Associació de Músics de Tarragona, un altre concert nocturn a La Capsa
de Música. El Jamboree Jazz Club, un espai clàssic a Barcelona, també
acollirà un dels concerts del Festival, com ja ha fet en edicions anteriors.

© May Zircus

17.00 h. Carme Canela & Joan Monné
Carme Canela, veu
Joan Monné, piano

Reportatge 9

Diumenge 16 de setembre

Diumenge 23 de setembre

17.00 h. Iago Aguado Quartet
David Soler, pedal steel
David Mengual, contrabaix
Oriol Roca, bateria
Iago Aguado, guitarra

17.00 h. Sabina Witt “Les crisàlides”
Sabina Witt, veu, piano i composicions
Pau Domènech, clarinet i flauta travessera
Manel Fortià, contrabaix i percussió
L'artista presenta el seu darrer treball: un repertori de música original inspirat en
dones de la història que van des de Safo fins a l'actualitat. Una mirada que busca
el desmuntatge del prejudici i l’estereotip de la figura de la dona. El resultat és un
joc sonor en què apareixen estils molt diversos, i la complicitat entre els tres músics.

Iago Aguado Quartet és el resultat d'un procés introspectiu de creació alimentat per les emocions i els desitjos, del qual ha sorgit un
projecte musical de caràcter íntim en què la sensibilitat, l'estima i la
sinceritat són els trets principals.
David Mengual, David Soler i Oriol Roca són els músics idonis que
proporcionen la cohesió, la complicitat i la comprensió, i aporten
caràcter íntim al projecte, gràcies a la subtilesa i la musicalitat de
cada un d'ells. En ells i en les seves composicions es dibuixen paisatges sonors en els quals delectar-se a través d'un diàleg pausat.

www.sabinawitt.com

© Manuel Beneito Almirall

© Manel Aguado

*Espectacle en català, castellà, portuguès, anglès, hebreu, grec clàssic i italià

18.00 h. Vigorous
Ariel Vigo, saxo alt
Matías Míguez, baix elèctric
Salvador Toscano, bateria
Un trio de música contemporània instrumental que es reconeix per la
seva sonoritat fresca i espontània, això és Vigorous. Els seus temes
estan compostos conjuntament, a partir de la desconstrucció d’estils
folklòrics i músiques del món amalgamades amb la fusió i el jazz.
Composicions obertes i amb estructures d’improvisació, en què cada
instrument és impulsat més enllà de les seves funcions tradicionals,
en la recerca d’un nivell profund d’expressió en què la interacció
entre públic i músics és necessària.
www.vigoroustrio.wixsite.com/vigorous

18.00 h. Unexpected
Sergi Sirvent, piano
Esteban “Tempe” Hernández, contrabaix
Dani Domínguez, bateria
La creativitat i la imprevisibilitat de Sirvent, el carisma i el saber fer
de Tempe Hernández, així com l’energia i l’impuls inesgotable de
Dani Domínguez, tot mesclat amb empatia i misteri.
www.unexpectedmusik.com

Diumenge 30 de setembre
17.00 h. The Cheap Trick Trio
Jesús Gutiérrez, bateria
Carlos Rojo, baix elèctric
Andoni Díaz, guitarra elèctrica
The Cheap Trick Trio (TCTT) neix amb la intenció d’apropar un públic
no especialitzat a un selecte repertori de cançons de caràcter instrumental, carregades de dinàmiques i varietat d’estils.
www.facebook.com/cheaptricktrio/

10 Reportatge

Reportatge 11

© Noemí Elías Bascuñana

Programació de nit

La cantant i compositora Dácil presenta Mamma Shark, un disc produït
per Marc Parrot i el resultat creatiu d'una muda de pell que la vocalista
comença a gestar durant la seva residència artística a París. Un disc
absolutament contemporani entre l'indie pop i el disco, en què es troben
peces tan cinematogràfiques i bowianes, com la força abassegadora de
la veu de Dácil. Amb una de les bases rítmiques més sòlides i creatives
de l'escena actual com són el baixista Pasto Martí i el bateria Ramon
Prats, i amb l'original guitarrista Dani Comas, Mamma Shark és un disc
en què inspirar-nos i refugiar-nos.

Dissabte 15 de setembre

www.dacilmusic.com

_Castell de Montbui. Bigues i Riells

© Pere Pons

18.00 h. DÁCIL
Dácil, veu i composicions
Dani Comas, guitarra
Ramon Prats, bateria
Àlex Rodríguez, teclats
Pasto Martí, baix

_ AUDITORI DEL VINSEUM · Museu de les Cultures del Vi
Plaça Jaume I, 5. Vilafranca del Penedès.
Entrada anticipada: 10€ Taquilla: 12€

20.30 h. Geni Barry Quartet featuring Guillermo
Calliero
Geni Barry, vibràfon/glockenspiel
Jaume Vilaseca, piano
Curro Gálvez, contrabaix
Ramon Ángel Rey, bateria
Guillermo Calliero, trompeta
Aquest quintet ens ofereix un delirant i rabiós bebop/hard-bop, i fa un repàs
als gegants: John Coltrane, Shorter, Benny Golson, Thelonious Monk, entre
d’altres, juntament amb temes propis, sempre dins la mateixa línia.
www.genibarry.com

Diumenge 9 de setembre
12.00h. Magalí Sare & Andreu Zaragoza
Magalí Sare, veu, percussió
Andreu Zaragoza, guitarres
El guitarrista Andreu Zaragoza i la cantant i flautista Magalí Sare es troben
en aquest duet que es nodreix del repertori de l’American songbook, de
temes propis de tots dos músics i també de la música popular brasilera. La
guitarra elèctrica i acústica es fusionen amb la veu talentosa de Magalí
Sare, amb pinzellades de percussió i amb l’ús de loops que fan d’aquest
duet una caixa de sorpreses. Des de cançons intimistes a repertori més
intens, tot passat pel sedàs i la visió d’aquests dos músics experimentats.
www.andreuzaragoza.com
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_ SUNSET JAZZ CLUB · C. Jaume Pons i Martí, 12. Girona.
Entrada: 10€
Dissabte 22 de setembre
22.00 h. The Santiago Acevedo Ensemble
Guim Garcia Balasch, saxos i clarinet
Joan Monné, piano
Vicenç Solsona, guitarres, tres cubano i cors
Ramón Ángel Rey, bateria
Marcio Ramírez, congues i percussió
Santiago Acevedo, composicions, contrabaix i cors

virtuosisme individual. Un disc amb estructures senzilles, amb forta
embranzida rítmica i molta sensibilitat per teixir emocions. Aquest sextet
reuneix sota el mateix sostre pesos pesants i joves valors, i esborra sobre
l’escenari les fronteres que separen tradició i modernitat.
www.santiagoacevedomusic.com

El contrabaixista, compositor i arranjador, Santiago Acevedo, porta els
seus músics a una autèntica experiència de convivència musical. En el
seu nou disc, La travesía, el jazz, la música afrocubana, el folklore colombià i la cançó dialoguen en meravellosa concordança enriquida pel seu
Reportatge 13

_ CAPSA DE MÚSICA · Avda. Vidal i Barraquer s/n. Tarragona.
Entrada: 5€

Article

Diumenge 23 de setembre

Maria Gateu i Luna Cohen

El jazz català envaeix Londres
El jazz català es troba en plena ebullició i en molt bon moment no només
en l’àmbit estatal, també en l’internacional. Una mostra d’això és el
London Catalan Festival que va tenir lloc a la capital britànica del 8 al 10
de juny al local PizzaExpress Jazz Club, al Soho londinenc. El festival,
dirigit i promogut per Nora Jorba (Saurus Management), una jove catalana resident a Londres, va comptar amb la col·laboració de l’Institut
Ramon Llull per donar veu a les noves generacions de dones en la música,
en un any tan significatiu per a la figura femenina, tant en la societat
britànica com en la catalana.

L'estètica sonora del quartet recull influències de diverses tradicions musicals,
des del flamenc i la música llatina fins a la clàssica de principis del segle XX,
però sempre amb el jazz com a principal referent i amb la improvisació com a
element primordial. El repertori està basat en les composicions originals
d'Eladio Reinón i també inclou arranjaments de clàssics del jazz i del jazz llatí.
Entre els seus treballs més destacats trobem els enregistraments amb
Tete Montoliu, Bebo Valdés, Jack Walrath, Idris Muhammad i germans
Rossy entre d'altres.

El jazz català expandeix les fronteres

www.eladioreinon.com

_ JAMBOREE JAZZ CLUB · Plaça Reial, 17. Barcelona.
Entrada anticipada: 13€ Taquilla: 15€

Dimarts 25 de setembre
20.00 i 22.00 h. Intimitats
Albert Bover, piano
Carles Margarit, saxo, composició i arranjaments
El projecte Intimitats presenta una lectura propera, en clau de música
de cambra de diversos estàndards de jazz i composicions originals.
Una invitació per gaudir de la sensibilitat i la complicitat del pianista
Albert Bover i el saxofonista i compositor Carles Margarit.
www.carles-margarit.com / www.albertbover.com
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Per primera vegada als seus 42 anys d’història, el PizzaExpress Jazz va
acollir tres jornades de jazz i soul catalans, que estaven dedicades a la
celebració del Women in Jazz, que coincideix amb el centenari de
l'aprovació de la llei que va permetre que les dones del Regne Unit
adquirissin el dret a vot. Aquest any també ha estat un any clau per les
dones en la música a Catalunya. L’exposició «D’Ones» al Palau Robert,
dedicada al creixement de la música femenina, va ser una font
d’inspiració per l’organitzadora del London Catalan Festival. Com bé
expressava el subtítol de l’exposició, la (r)evolució de les dones en la
música s’ha de donar a conèixer i s’ha de potenciar. A través del festival, s’ha volgut posar un gra de sorra per donar veu a les noves generacions de dones en la música.
Sota la seva marca, Saurus Management, Nora Jorba també col·labora
freqüentment amb el PizzaExpress Jazz Club, programant diversos espectacles. La idea d’organitzar un festival de música catalana a Londres va
sorgir del desig de la catalana de donar suport a la música i artistes
catalans des de l’estranger i, en concret, des del Regne Unit, que és el
seu lloc de residència. La proposta va ser molt ben rebuda pel
PizzaExpress Jazz Club, que ja té tradició d’acollir altres festivals culturals, com el London Latin Jazz Fest o el Sounds Of Denmark.

Les dones, les protagonistes
La primera en actuar al festival el 8 de juny va ser la vocalista catalana Sara
Pi, que va donar un toc brasiler a la vetllada fusionat amb ritmes del funky
i el soul. Pi va oferir el seu espectacle acompanyada de quatre músics: Erico
Moreira, Antonio Torres Vega, Abel Boquera i Tito Bonacera. Eva Fernández
va ser la segona protagonista del London Catalan Festival, va tocar-hi la nit
del 9 de juny. Aquesta va ser la primera actuació de la saxofonista i vocalista catalana al Regne Unit. Fernández va oferir el seu repertori acompanyada del seu trio, mentre es troben en plena preparació del material del seu
pròxim àlbum. La baixista i compositora italiana Giulia Valle, guanyadora
dels premis Compositor de l’any 2016 i 2017 de l’Associació Catalana de
Músics, també va fer un benvingut retorn a Londres i va tocar al festival el
9 de juny. Junt a Marco Mezquida i David Xirgu, Valle va oferir un espectacle enèrgic i íntim a la vegada, en format trio. La trompetista, vocalista i
compositora Andrea Motis va pujar a l’escenari el dia 10 de juny amb el
Quartet Joan Chamorro, i va oferir dues sessions del seu concert, que van
esgotar entrades, tocant música del seu últim àlbum, Emotional Dance.
L’èxit del festival, no només en assistència sinó pel que fa a l’expansió del
català en terres foranes al territori ibèric, demostra que el jazz català està
vivint un moment molt dolç que s’ha d’aprofitar. I no només el jazz, les dones
també. Cada vegada més i gràcies al seu esforç, les intèrprets femenines
tenen més llocs i més visibilitat al seu sector. Això mostra que les lluites al
voltant de la igualtat i les reivindicacions per part de molts membres de la
indústria, i, per descomptat, de les mateixes afectades, estan donant fruits.
Només podem donar l’enhorabona a tot l’equip d’organització i producció del
London Catalan Festival. N’esperem una segona edició amb moltes ganes!
© Jakubowska_Photography

20.00 h. Eladio Reinón Jazz Quartet
Eladio Reinón, saxo tenor
Albert Bover, piano
Jordi Gaspar, contrabaix
Roger Gutiérrez, bateria
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L’Estatut de l’artista comença a veure la llum
Anna Veiga

Fa més de deu anys, el 7 de juny de 2007, el Parlament Europeu va aprovar una resolució l’objecte de la qual era l’estatut social dels artistes.
Aquesta resolució suposava una invitació als estats membres de la Unió
Europea perquè comencessin a elaborar un marc legal en què es mirés de
millorar qüestions com la situació contractual, la seguretat social, els
subsidis per malaltia, els temes fiscals... sense oblidar la necessitat de
reconèixer els artistes com a professionals.
Paral·lelament al procés de debat a la UE, a Catalunya, l’Entitat
Autònoma de Difusió Cultural (EADC), que depenia del Departament
de Cultura, va engegar una sèrie de reunions amb entitats representatives del sector artístic (entre les quals l’AMJM) amb l’objectiu de
consensuar la redacció de l’Estatut de l’artista. Es volia oferir un
conjunt de millores laborals, fiscals i legals i regular, per tant, els
drets i deures de l’artista.
Mentrestant, en l’àmbit estatal, l’Instituto de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), del Ministerio de Cultura, va presentar els seus objectius
per al període 2007-2012, entre els quals destacava l’aplicació d’un codi de
bones pràctiques i l’elaboració d’un estatut laboral per als artistes.
Des de l’AMJM s’ha treballat en tots els aspectes relacionats amb
l’Estatut de l’artista des del 2007, amb reunions amb altres associacions
de músics i altres agents del sector, i també amb representants de tots
els partits polítics, per tal de donar a conèixer les reivindicacions del
sector. Onze anys de feina, reunions, documents...
Som al 2018, i va ser el passat 21 de juny quan la feina d’aquests
onze anys ha tingut el primer resultat a escala estatal: la Comissió de
Cultura del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat l’informe
sobre l’elaboració de l’Estatut de l’artista elaborat per la subcomissió encarregada d’aquesta qüestió. Comissió creada a instàncies
d’Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea per tal de dotar el
sector cultural d’un model legislatiu que pugui donar resposta a les
necessitats específiques dels seus treballadors.
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Aquesta comissió va donar compareixença a diversos representants de
col·lectius professionals i empresarials, sindicats, de l’Administració, a
més de reunir-se amb ells. L’AMJM es va reunir amb membres de tots els
partits polítics presents a aquesta subcomissió.
L’informe presentat el dia 21 de juny parteix de la base de considerar el treball
artístic com una feina, de manera que els treballadors en rebin una remuneració justa i gaudeixin de drets i obligacions. El document recull qüestions
relatives a la interpretació, però també a l’autoria i la promoció, entre d’altres.
Aquest document no és una llei, però recull un seguit de recomanacions
en àmbits molt importants: fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social.
A més de la compatibilitat en el cobrament de prestacions públiques amb
ingressos fruit de l’activitat creativa.
La subcomissió ha considerat que el treball cultural no és només la presentació en públic, sinó que va més enllà. El temps dedicat a la creació o
als assajos, per exemple, també forma part del treball cultural i això és
important a l’hora de determinar l’àmbit de les propostes recollides.
I quines són les propostes? Destaquem unes quantes, en els àmbits
comentats anteriorment.

Propostes en matèria de fiscalitat
Respecte als rendiments irregulars, es recomana fer una mitjana dels ingressos tenint en compte el que s’hagi declarat en els darrers tres o quatre anys.
També es recomana fer una mitjana per al tipus impositiu aplicable, a més
d’aplicar una exempció del 30% per a aquestes rendes irregulars.
Respecte a la deducció de despeses, als rendiments del treball es
recomana admetre la deducció de diferents conceptes de despesa:
despeses de formació, despeses d’instruments i eines de treball (tant
l’adquisició com la reparació), despeses d’honoraris i comissions
percebudes per representants artístics o intermediaris.

Pel que fa a la deducció en l’àmbit de rendiments d’activitat econòmica,
es proposa incloure despeses relacionades amb els vehicles de transport (adquisició, arrendament, manteniment...). També es proposa la
inclusió de despeses per promoció, relacions públiques, restauració,
hostaleria, viatges i desplaçaments. El mateix pel que fa a despeses de
transport públic entre el lloc de residència i el de treball. El percentatge
de despesa de difícil justificació passaria del 5 al 10% i el seu topall,
de 2.000 a 5.000 € anuals. Per últim, també s’inclourien les despeses
de subministraments d’aigua, gas, electricitat, telèfon i internet corresponents al domicili habitual de residència si aquest és el lloc de treball.
No s’obliden de la necessitat que es redueixi el tipus de retenció de l’IRPF,
equiparant-lo, per exemple, al 2% per a contractes de duració inferior a un any.
Tampoc s’obliden de demanar la reducció de l’IVA del 21 al 10% per a les
factures emeses per l’artista persona física al productor del concert.

Propostes en matèria de protecció laboral i Seguretat Social
Les recomanacions en aquest àmbit comencen amb un comentari sobre
l’RD 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial
dels artistes als espectacles públics, considerant-lo una eina important en
el seu moment, però que ara es troba lluny de la realitat contemporània,
esdevenint un factor de desprotecció i precarietat al sector.
La primera recomanació es refereix a la necessitat d’ampliar el sistema de
representació sindical i dels requisits per escollir i ser escollit com a delegat
sindical, de manera que associacions professionals (com per exemple l’AMJM)
tinguin la mateixa consideració que sindicats representatius. Es permetria
també que poguessin publicar, a efectes informatius, llistats d’honoraris i informació no vinculant sobre preus del mercat. A més, podrien actuar en nom dels
seus associats davant abusos i fraus col·lectius en el sector.
Per combatre la figura del fals autònom es proposa la creació d’un
règim especial del professional de la cultura dins de la Llei del
treball autònom, que suposi una millora de la cobertura i del seu
accés a les prestacions (cessament d’activitat, maternitat, paternitat, lactància, risc d’embaràs, malaltia, accident de treball...), que
la contribució a la Seguretat Social sigui proporcional als ingressos
generats i una quota gratuïta per ingressos inferiors al SMI (salari
mínim interprofessional).
Un altre punt a modificar seria l’IAE, actualitzant els epígrafs a la realitat
de les professions artístiques i fer possible que els músics, entre d’altres,
es puguin donar d’alta al RETA (régimen especial del trabajador autònomo).
També és important la menció a la necessitat de donar solució a la inter-

mitència dels músics que són contractats laboralment. Es recull la proposta de les associacions de músics per poder aconseguir una assimilació a l’alta a la Seguretat Social per tal que el músic estigui cobert en els
períodes entre actuacions.
L’actualització i millora de l’RD 1435/1986 és imprescindible i es faria
atenent diferents qüestions: ampliar la definició d’espectacle públic
incloent-hi activitats professionals connexes que no impliquen actuar
materialment sobre l’escenari (personal tècnic i auxiliar). També es recomana adaptar l’RD a la nova realitat que inclogui l’entorn web i noves
formes de difusió. Una modificació d’aquest RD és important per evitar
abusos en la contractació parcial, a més de crear fórmules d’assimilació
a l’alta per incrementar la protecció (sobretot en els desplaçaments).
Fer compatible la jubilació amb l’activitat artística, així com facilitar
l’accés a la jubilació, també són temes que es recullen en aquest informe. Com es recull tota la casuística relativa a la prestació per risc
d’embaràs i maternitat.
Recollir una qüestió com les transicions professionals és important per
donar suport en mesures de suport psicològic, assessorament laboral i
suport a la formació tan necessaris en un moment com aquest.
I no es pot oblidar el que es recull en matèria de salut laboral: es recomana el reconeixement de malalties professionals que ara mateix no es
consideren com a tals. Per fer-ho es preveu la creació d’un òrgan
col·legiat de professionals de la salut i organitzacions representatives
d’artistes i intèrprets per avançar en la seva avaluació i reconeixement.
Per últim, s’inclou la compatibilitat de la percepció de prestacions públiques amb ingressos per drets de propietat intel·lectual i activitats creatives. S’ofereix en alguns casos la possibilitat de fer una regulació posterior, sense perdre la prestació que s’està rebent.
Com veieu, hi ha un munt de propostes recollides, moltes de les quals
han estat proposades des de l’AMJM i les entitats amb les quals es
treballa conjuntament : ACIMC, AMT i MusiCat entitats que es troben
dins l’Acadèmia Catalana de la Música; Musicos Ao Vivo, Promusic
Canarias, Andajazzpro entitats que formen part de FMJazz; el Conca i
la Plataforma Seguir Creando.
Ara és qüestió que totes aquestes recomanacions aprovades per tots els
partits polítics de la subcomissió (ERC, C’s, PSOE, PP, Podemos i PDeCAT)
prenguin forma en canvis legislatius.
Des de l’AMJM impulsarem que aquestes propostes es materialitzin en
canvis legislatius treballant de forma conjunta, en els àmbits estatal i
sectorial (músics, sales, festivals, representants, mànagers, promotors i
ajuntaments), tenint en compte els grans sindicats i patronals i la complicitat de tots els grups polítics.
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Les dones als festivals de música
Maria Gateu

Carola Ortiz és una artista i professora
inquieta i polifacètica. Neix a Terrassa en
1986, una ciutat molt vinculada al jazz, en
una família d'artistes. Edita el seu primer
disc solista titulat SIRIN en 2016. En ell,
canta, toca el clarinet i produeix les seves
composicions escollint una plantilla de
músics estel·lars de l'escena del jazz i el
folklore de Barcelona. A l’entrevista que
presentem a continuació, Carola ens explica la seva experiència a la indústria com a
dona música: les desigualtats viscudes i
les metes aconseguides. Reivindicació,
talent i, sobretot, realitat.

Com vas endinsar-te en la música i, concretament, en el jazz?
La música em va cridar l'atenció i m’ha acompanyat des que vaig néixer, per les melòmanes
(la meva àvia i mare) i també pel meu pare, el
Xavi Ortiz, baixista i contrabaixista de jazz.
Quines i quins són els teus músics de
referència?
Des de petita els grans del jazz, Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan, John Coltrane, Miles Davis i
Thelonious Monk, però sóc una gran apassionada de Björk també, tant com a compositora
i artista completa.
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Després d’aquests anys dins la indústria,
podries explicar-nos quins canvis, tant
positius com negatius, hi has vist pel que fa
al gènere?
Tots els canvis han estat positius, donada la
situació originària en què treballaven les
dones artistes al segle passat. Sense anar
més lluny, Billie Holiday va arribar a Nova York
exercint la prostitució! Ara la situació de la
dona ha evolucionat prou, cada dia anem creixent en consciència i cada cop som més dones
al món del jazz, i a poc a poc ens estem guanyant un lloc de respecte i consideració. Pel que
fa a la industria musical, crec que ser dona té,
inclús, punts a favor per a l’arribada al públic.
El problema de desigualtat recau en altres
aspectes de la professió...
Creus, doncs, que existeixen diferències
entre homes i dones?
La dona en la nostra societat, pateix una
objectivació i la seva presència als cartells
de festivals i cicles musicals segueix sent
minoritari. Si ets dona i cantant, i vas vestida i arreglada d’una manera bonica, socialment acceptada i, encara millor, si és d’una
manera sexualitzada, les portes se t’obren
de bat a bat. Ara, si ets una dona amb tendències més de lideratge compositiu, toques
instruments, potser amb una tendència
estètica més introvertida o amb una personalitat forta, única, diferenciada, o una
tendència més intel·lectual, segurament ho
pots tenir més complicat, ja que tots aquests

trets i rols han estat socialment i històricament associats més a l’home. Això ocasiona
que potser ens trobem amb una manca de
reconeixement, una barrera en què la dona
encara no té prou lloc.
En el pla personal, has viscut alguna situació delicada relacionada amb el gènere?
La més recent em va passar a Nova York, on
vaig anar per la festa dels Independent
Music Awards, en què el meu disc SIRIN va
quedar doblement nominat. Després de la
festa vaig anar a la jam session del club
Smalls. A Nova York sempre m’han rebut
molt bé per tocar el clarinet o el clarinet
baix, però aquella nit, per desgràcia, vaig
viure una cosa que no oblidaré mai. A
l’escena de la jam va aparèixer un trompetista nord-americà internacionalment molt
reconegut. Vaig decidir pujar a tocar. Ell,
que justament estava darrere meu, es va
riure de mi quan muntava el clarinet i va dir
amb to burleta: «Ella no sap tocar». Jo vaig
pensar que era una paranoia meva, era tard
i havia begut alguna cervesa de més. Tenia
moltes ganes de tocar i vaig decidir pujar a
l’escenari, on també havia pujat ell. Quan
vaig saludar els músics i vaig dir que volia
tocar, ell em va girar la cara i va ordenar a
la resta de començar a tocar un tema, que la
meitat dels allà presents no vam conèixer.
Jo, com que no coneixia la cançó, vaig anar
cantant totalment d’oïda. En acabar el primer cor, el trompetista en qüestió em va

mirar amb un menyspreu considerable i
davant de tothom em va dir que què coi feia
i per què. Jo em vaig quedar completament
bloquejada, vaig fer un solo que va ser més
aviat un crit d’autoconsol i el meu clarinet
es va quedar sobre la cadira. De tornada a
Barcelona, la culpabilitat, tristesa i emprenyada van ser enormes. Encara que podria
haver-li passat a un home, vaig sentir una
energia misògina que venia d’ell, i també
quan devia veure que, a més de cantant,
tocava el clarinet.
En referència al que va passar fa uns
mesos al teu Facebook sobre unes històries que vas explicar, ens pots comentar per què creus que van aixecar tanta
polèmica?
Després de l’experiència a Nova York, vaig
rebre una invitació a un grup de Facebook en
què diverses noies, estudiants i exestudiants
del Liceu, l’ESMUC i el Taller de Músics van
començar a publicar abusos que havien patit
per part de companys músics, professors i
també en el món de la música en general. Al
grup inicialment, érem 30, i va créixer fins a
230 dones en unes hores. No totes es van
pronunciar, però es podia olorar una sensació
de disconformitat general i de necessitat de
canvi, en diverses coses. Amb una emprenyada considerable, vaig fer un parell de posts.
Reconec que no va ser la millor manera
d’actuar, i a partir d’ara ho vull fer d’una
manera millor, més premeditada i constructiva, però crec que va generar prou reflexions
necessàries. En un moment com l’actual, és
important que les dones no callem i ens pronunciem sense embuts.
Quin creus que és el paper de les dones
músiques al jazz actualment?
Doncs hauria de ser la d’un músic més no? Jo

vull sentir-me al 100% com una igual. Deixem
el joc de la seducció pel seu moment, si és
que s’hi escau! El problema és que el focus
recau en això moltes vegades, en la teva
imatge i no en el teu treball.
I pel que fa a la indústria?
És importantíssim que es tingui en compte la
discriminació general de la dona en la societat i es prenguin mesures per solucionar
aquest desequilibri de gènere. Per sort, ja
estan començant a haver-hi canvis, com per
exemple, les enquestes i estudis de gènere
del CoNCA, l'associació MIM (Mujeres de la
Industria Musical), grups de dones com el del
Facebook que he comentat, festivals de jazz
en què només programem dones...
Penses, doncs, que les dones lluiten més
pels seus drets? O ja potser no més, sinó
d’una manera més directa?
Sí, això dels drets és una cosa general, jo
sento que he de lluitar per fer-me un lloc dins
un món gestionat en un 90% per homes.
Lluito perquè se’m vegi com una igual, i
també he lluitat molt, i encara ara, per confiar en mi mateixa. Recordo que quan era
petita havia de lluitar amb la meva ment per
creure’m que podria tocar i cantar, perquè en
un punt pensava que estava boja per voler
fer-ho, si no hi havia cap dona a qui hagués
vist mai tocar el clarinet, ni el saxo, ni la
bateria! No ens enganyem, els éssers
humans funcionem amb referents, per imitació, i sentir que ets una pionera requereix
molta valentia, autodeterminació i confiança,
que m’he hagut de treballar de valent. Això a
un home ni li passa pel cap, perquè de referents músics en té a grapats.

enfoquen el tema del gènere i com lluiten
pels seus drets?
El grup de Facebook em va ajudar molt a conèixer totes les noies joves que estan pujant ara.
Tot plegat és molt engrescador perquè tant les
noies com els nois joves de l’escena del jazz a
Barcelona ho tenen claríssim i són molt més
conscients i oberts a parlar-ne, i si ho comparem només amb fa deu anys, estem anys llum.
Si seguim així, d’aquí a deu anys potser hi
haurà paritat total als festivals, cicles i grups.
Seria increïble, com un somni fet realitat.
Per acabar, encara queda molta feina a fer
pel que fa a la igualtat de gènere? Creus
que s’ha agafat el camí correcte?
El camí és completament nou, i jo no m’aturaria
a jutjar el que passa i com passa. Està clar que
la dona se sent molt frustrada per tota aquesta
càrrega generacional i està una mica revoltada
i enrabiada, i això des de fora és molt fàcil de
criticar, però també anem aprenent. I, sobretot,
el més important per nosaltres és sentir que els
homes ens entenen i estan del nostre costat, i
que lluitaran amb nosaltres per un canvi positiu! Això només pot ser bo per a tothom!

I, sobretot,
el més important per
nosaltres és sentir que
els homes ens entenen
i estan del nostre
costat, i que lluitaran
amb nosaltres per un
canvi positiu! Això
només pot ser bo
per a tothom!

I pel que fa a les dones músiques més
joves, a les pròximes generacions, com
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Locals amb jazz en viu a Catalunya
Hypnotic
Joao Vieira Group
Temps Record
Jazz

Inma Gomes, veu / Melisa Bertossi, saxo tenor i soprano / Àlvar
Monfort, trompeta / Olivier Jambois, guitarra / Mariano Camarasa,
piano / Camilo Fernandez, contrabaix / Joao Vieira, bateria, veu
El músic portuguès Joao Vieira presenta el seu primer disc com a
líder i compositor: Hypnotic. Per fer-ho possible, Vieira ha comptat
amb la col·laboració de sis intèrprets, entre els quals hi ha Olivier
Jambois a la guitarra, Mariano Camarasa al piano i Inma Gomes a la
veu. El resultat són nou temes d’un jazz amb pinzellades de bossa
nova, rock i ritmes més experimentals, i replet d’una energia càlida
i d’una atmosfera enigmàtica.

Moments
Vilaseca Fortià Faenzi
Discmedi
Jazz

Jaume Vilaseca, piano / Manel Fortià, contrabaix / Roberto
Faenzi, bateria / Félix Rossy, trompeta
Moments és un disc en què no fan falta els excessos. Cada nota, cada
discurs i cada pausa està perfectament calibrada, de manera que ofereix
els matisos i transmet el tarannà de cadascun dels seus intèrprets. El trio,
format per Vilaseca al piano, Fortià al contrabaix i Faenzi a la bateria,
agafen les composicions del pianista i les reformulen, les converteixen en
melodies en les quals l’oient es pot deixar anar lliurement i experimentar
el viatge que aquests músics li ofereixen.
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Chromophilia
Beck, Landolf, Rossy
Unit Records
Jazz

Michael Beck, piano / Domenic Landolf, saxo / Jorge Rossy,
vibràfon
El discurs plantejat pel trio format per Rossy, Landolf i Beck permet
comprovar que els intèrprets no només es coneixen entre si, sinó que
també són capaços d’esprémer cadascuna de les seves possibilitats i
aptituds tècniques i sensitives, artístiques, al màxim. D’aquesta
manera, els quinze temes de Chromophilia mostren la complicitat i
harmonia entre els músics, sense deixar de banda les seves formes
de transmetre a través de la música.

Looking Back and Moving Forward
Ignasi Terraza Trio & Luigi Grasso
Switt Records
Jazz

Ignasi Terraza, piano / Luigi Grasso, saxo alt / Horacio Fumero,
contrabaix / Esteve Pi, bateria / Enrique Oliver, saxo tenor
El pianista Ignasi Terraza uneix forces amb el saxofonista italià establert a Catalunya Luigi Grasso. El fruit d’aquest binomi és aquest
disc, en què Terraza no només presenta alguns temes nous, també
reformula alguns dels seus clàssics i els proporciona nous matisos i
noves possibilitats. De fet el títol del treball ja ho diu, “mirar enrere
per mirar endavant”: això és el que ha fet el pianista barceloní, que,
com sempre, s’ha rodejat d’uns intèrprets amb unes capacitats artístiques immillorables.

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
• Utopia
Carrer Socias 22, Sitges

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
• Ultramar Club
Carrer de la Torre 1, L'Escala

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 i coworking
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
CoMusicWork
Bucs d'assaig, espai de coworking, sala d'esdeveniments...
• 10% descompte
682 62 12 10 · oriol@comusicwork.com
hola@comusicwork.com
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Fes-te soci!
Per què?

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

Associem-nos i millorem
la nostra professió

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

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

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

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

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

