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Reial Decret Llei 26/2018

El passat 6 de setembre de 2018, el ple del Congrés dels Diputats va aprovar per unani-
mitat l’informe de la subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’artista, un document 
aprovat prèviament el 7 de juny per la subcomissió esmentada, que s’havia creat en el si 
de la comissió de cultura del Congrés dels Diputats, amb la participació de professionals 
de les administracions públiques, els agents privats, les associacions i les organitza-
cions del sector.

L’informe aprovat pel Congrés dels Diputats demana que el govern aprovi mesures 
d’urgència sobre la creació artística, per tal de millorar les condicions laborals dels 
creadors espanyols. Les mesures se centren en els tres problemes principals que els 
representants de la cultura van traslladar a la subcomissió: la fiscalitat del sector, la 
protecció laboral i de Seguretat Social, i la compatibilitat entre prestacions per jubilació 
i ingressos per drets d’autor.

Així, l’informe aprovat conté una sèrie de propostes de caràcter principalment fiscal, labo-
ral i de Seguretat Social, la finalitat última de les quals és intentar adequar el règim 
regulador aplicable a les especialitats del treball artístic, que es caracteritza per una 
intermitència, heterogeneïtat i inestabilitat molt més acusada que en altres sectors. Tot 
això, en un context en què el món del treball està canviant acceleradament, i especialment 
el treball cultural, en el qual de vegades la vocació cultural sembla entendre’s incorrecta-
ment, com a contrària a la professionalització. És necessari reivindicar la professionalitza-
ció dels sectors culturals, i per fer-ho s’ha d’assegurar que no siguin discriminats per la 
normativa fiscal, laboral i de  Seguretat Social. Es tracta de millorar les condicions mate-
rials, per tant, però també de cridar l’atenció sobre la importància de la cultura i de mani-
festar clarament que els autors i els professionals de la cultura mereixen una remuneració 
justa i estar protegits en la mateixa mesura en què ho estan els altres treballadors.

[...]

Reial Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

tat actual, és incapaç de do-nar solució a la casuística actual de contracta-
cions d’artistes i, per tant, s’ha convertit en un factor de desprotecció i 
precarietat del sector. I, en segon lloc, es fan una sèrie de propostes per 
millorar i implementar la legislació vigent en matèria de fiscalitat, treball 
autònom i proteccions de la Seguretat Social. A partir d’aquest informe, es 
desencadenen ja els primers canvis legislatius per part del govern. En 
concret, el passat 28 de desembre el govern va aprovar la necessitat de 
substituir l’actual RD 1435/1985 en un termini de sis mesos i començar a 
aplicar algunes de les mesures de l’informe de l’Estatut de l’Artista.

És en aquest context que des de la Plataforma Estatal estem fent una feina 
molt intensa a diferents nivells. Consensuant i treballant per aportar mesu-
res concretes en matèria legislativa, fiscal i de cobertures socials. 
Traslladant aquests consensos i en coordinació amb les altres parts impli-
cades per la regulació dels artistes en espectacles públics, és a dir, els 
sindicats i confederacions d’actors i ballarins, les patronals del teatre, 
dansa i cinema, i també els sindicats UGT i CCOO. I, per últim, parlant amb 
els ministeris i partits polítics perquè entenguin la gravetat de la nostra 
problemàtica per aconseguir entre tots plegats una clara i eficient regula-
ció que sigui el pilar per seguir construint un marc que es pugui comparar 
amb el d’altres països del nostre entorn.

Per acabar, un cop més cal recordar que és imprescindible per l’èxit 
d’aquesta iniciativa actuar sempre amb una mentalitat oberta, constructi-
va, empàtica i de respecte entre totes les parts implicades, escoltant-nos 
sense prejudicis i sobretot tenint clar que el moment en què  ens trobem és 
crucial i determinant.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM

La Plataforma Estatal por la Música neix de la unió de prop de 8.000 músics 
professionals, de les associacions de sales, festivals, discoteques, màna-
gers, representats i promotors, i compta amb el suport de diferents admi-
nistracions públiques locals, autonòmiques i estatals. Aquesta unió és fruit 
de la insòlita i gravíssima situació legal i jurídica en què es troba el sector 
de la música en viu. Desgraciadament, encara no som conscients del greu 
problema que hi ha a l’hora de contractar músics i bandes, i que provoca 
que una part els músics estiguem en una situació de precarietat insosteni-
ble i els organitzadors no tinguin la seguretat jurídica necessària.

El camí per consolidar aquesta plataforma va començar ja fa més de dos 
anys, quan diferents asso-ciacions i federacions de músics, en representa-
ció de prop de 6.000 músics, ens vam unir per fer sentir les nostres reivin-
dicacions davant de la subcomissió parlamentària que estava elaborant 
l’Estatut de l’Artista. Les reivindicacions ja eren clares i urgents: resoldre 
en primer lloc la proble-màtica de la contractació dels músics per després 
poder implementar mesures que protegeixin i afavoreixin la nostra profes-
sió. Paral·lelament, dins de l’Acadèmia Catalana de la Música, es creava 
un grup de treball de condicions laboral amb les associacions de músics 
catalanes, les sales de con-certs, de mànagers i representats, i amb repre-
sentants de l’ajuntament de Barcelona. Les primeres conclusions del grup 
eren les mateixes: calia solucionar la problemàtica en la contractació de 
mú-sics. Era el primer cop que tant els músics com els organitzadors privats 
i públics dialogaven i treballaven  plegats per trobar una solució al respec-
te. Conseqüentment, es va veure amb claredat la necessitat de traslladar 
aquest consens a la resta de l’Estat, sobretot tenint en compte que les 
normatives que cal canviar i ampliar són estatals i no autonòmiques. Fruit 
de molts contactes i negociacions es constituïa finalment la Plataforma 
Estatal por la Música.

Com ja sabreu, justament el passat setembre el Congrés dels Diputats va 
aprovar per unanimitat l’esmentat informe de l’Estatut de l’Artista, en què 
consten les consideracions següents, que són el punt de partida de les 
reivindicacions de la Plataforma: en primer lloc, l’actual legislació en matè-
ria de contractacions artístiques (el RD 1435/1985) queda lluny de la reali-

Editorial

Neix la Plataforma Estatal por la Música
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Oliver Adell, fotògraf freelance especialitzat en 
fotografia de concerts, ofereix els serveis de fotografia 
a tots els socis de l’AMJM.

Realització de les fotografies de concerts i també 
fotos personals per promoció de formacions o músics, 
fotografies per enregistraments, etc...

Els socis de l’AMJM tenen un 15% de descompte 
sobre el pressupost del treball a realitzar.

NOVETAT!
NOU SERVEI 

PER ALS SOCIS 
DE L'AMJM

Oliver Adell

Mòbil: 626411863

Mail: zelanda03@yahoo.es

Web: oliverphoto.cat/ca/

Festa dels premis AMJM 2019
Anna Veiga

Associació dia a dia

Aquest any la Festa dels Premis de l’AMJM 
ha tingut molts canvis: nova data, nou espai, 
nou plantejament. El balanç de tot això, un 
cop ja ha passat, és positiu. D’entrada, s’ha 
pogut encabir dins el Jazz I Am, la trobada 
internacional organitzada pel Taller de 
Músics. Això ha fet possible que hagi tingut 
més ressò del que és habitual.

Foto: Oliver Adell

A la Fabra i Coats de Sant Andreu, la periodista 
Laura Sangrà va ser l’encarregada de conduir 
l’acte, en què membres de l’actual junta direc-
tiva i socis de l’AMJM van lliurar els 7 premis:

• Premi a la Trajectòria: Carles Benavent.
• Premi Jove Talent: Lluc Casares.
• Premi al Treball Discogràfic: Carta Blanca 
(Estival de Jazz i Underpool Records).
• Premi a l’Impuls a la Música en Viu: 
JAZZON!
• Premi a l’Associacionisme: MIM (Mujeres 
de la Industria de la Música).
• Premi Internacional: Peter Schulze.
• Premi Especial de la Junta Directiva: 
Clasijazz.

Els parlaments van girar al voltant dels agraï-
ments, com acostuma a ser habitual, i de les 
reivindicacions particulars de cadascun dels 
premiats, que no deixen de ser reivindica-
cions de sector. Així vam poder sentir Laia 
Carbonell, d’Estival de Jazz, i Sergi Felipe, 
d’Underpool, posant en relleu la importància 
de projectes com Carta Blanca. Gorka Reino, 
de JAZZON!, es va centrar en el paper de les 
sales com a espais de creació i la importàn-
cia de les programacions habituals. Carme 
Zapata, presidenta de MIM, va defensar com 
és d’imprescindible la dona en un sector 
majoritàriament masculí i la necessitat de 
visibilitzar-la en tots els àmbits. Sense obli-
dar l’humor de Pablo Mazuecos a l’hora de 
recollir el premi en nom de Clasijazz, amb 
l’ajut en la traducció a l’anglès de Guillem 
Arnedo, president de l’AMJM, qui va lliurar 
el premi. El paper de traductor també va tenir 
un altre protagonista, el premi Jove Talent, 
Lluc Casares, que va exercir aquest rol en 
diversos moments de la vetllada.

L’anglès va ser una constant al llarg de la nit. I és 
que aquest any era el primer en què es lliurava el 
Premi Internacional, i dins el públic es podien 
trobar diversos convidats internacionals. Aquest 
any, el guardó el va recollir Peter Schulze, i el va 
agrair també  en nom de l’equip de Jazzahead, 
festival del qual és el programador.

Un cop acabat el lliurament, amb la foto de grup 
de tots els premiats, es va presentar el vídeo 
que recull el que han estat els primers 30 anys 
de l’AMJM, amb la participació de socis, antics 
presidents, membres de l’actual junta directiva, 
equip de l’oficina i col·laboradors. El vídeo, 
dirigit per Míriam Mariné, l’encarregada de la 
comunicació a l’oficina, serà difós properament 
en xarxes i marcarà l’inici de la commemoració 
dels 30 anys de la fundació de l’entitat.

I després del vídeo, concert. Canvi en 
l’estructura habitual, en què es començava la 
jam session amb la participació dels músics 
assistents. Aquest any, el baixista Carles 
Benavent (Premi a la Trajectòria) i el saxo Lluc 
Casares (Premi Jove Talent) van fer gaudir els 
assistents amb una trobada especial, marcada 
per l’admiració i el respecte mutu. Acompanyats 
dels altres dos components del Carles Benavent 
Trio (Roger Mas al piano i Paquito Escudero a 
la bateria i les percussions) i amb la 
col·laboració especial de Raynald Colom a la 
trompeta van lliurar un regal a totes les perso-
nes presents (músics, participants al Jazz I Am, 
col·laboradors, autoritats...), en forma d’un 
concert que segur que recordarem.
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Carles Benavent · Premi a la Trajectòria
Entrevista

Premi AMJM a la Trajectòria. El reconeixe-
ment li arriba després de la pèrdua recent del 
bateria Roger Blàvia (amic i part rítmica dels 
seus projectes durant anys). Ara toca amb 
d’altres, com Aleix Tobias, Toni Pagès o 
Paquito Escudero, però per recordar-lo van 
aparèixer in memoriam: Vida, un últim 
DVD+CD en directe al Jamboree; i Agüita que 
corre–Revisited, de la Carles Benavent 
Ensemble. El gran baixista no s’atura, i per 
aquesta tardor anuncia nou disc amb Jorge 
Pardo i Tino di Geraldo.

Text: Helena Morén
Foto: Antonio Porcar

L'actuació de la nit dels Premis AMJM la van protagonitzar el Premi 
Trajectòria 2019, el baixista Carles Benavent al costat del Premi 
Talent Jove 2019 el saxofonista Lluc Casares, molt ben acompanyats 
pel pianista Roger Mas i el pecussionista Paquito Escudero.
Entre els temes que van oferir a la Fabra i Coats, van interpretar 
temes de l'òrbita Benavent com "Bao Blues", "Mantequilla" (escrit 
per Jorge Pardo), "De perdidos al río" o "Para Carles", una composi-
ció de Roger Mas dedicada a Carles Benavent on es va sumar al 
quartet el trompetista Raynald Colom.

Text: Helena Morén
Fotos: Oliver Adell

Què et sembla rebre el Premi a la Trajectòria?
Els premis a la trajectòria sempre sonen a pre-
mis per a jubilats o gent gran. Tenint en compte 
que el divendres 1 de març vaig fer 65 anys, 
n’assumeixo el rol. I, per tant, estic molt con-
tent i orgullós, perquè és el primer premi a la 
trajectòria que rebo. 
 
Vas definir el paper estètic i tímbric del 
baix elèctric en el món del flamenc...
Jo volia tocar la guitarra als catorze anys, però 
vaig començar amb el baix perquè vaig pensar 
que em seria més fàcil. Després tot ha anat 
rodat. Primer vaig copiar  guitarristes i no 
baixistes, tocava el baix amb pua, i quan vaig 
tocar amb Paco de Lucía, en comptes de copiar 
guitarristes de jazz, blues i rock, em vaig posar 
a tocar amb un de flamenc, i a copiar-lo. Hi 
vaig veure clar un camí a seguir, posant el baix 
al costat de la guitarra. 
 
Quin record és el més especial de la teva 
trajectòria?
La gira de 1982 amb Chick Corea i Paco de 
Lucía. Tres mesos que van ser la gira més bèstia 
de tota la meva vida, entre dues torres com ells. 
Jo ni era tan jazzista com Corea ni tan flamenc 
com Paco, feia de pont. Era aprendre en estè-
reo. I darrere hi havia Don Alias, el percussio-
nista de Jaco Pastorius.

Quin balanç de pèrdues i guanys et fas tu?
No he estat mai ni un trepa ni un ambiciós, ni 
he volgut sortir a la foto, sempre m'he amagat. 

La posició del baixista ja ho té. És la portera 
de l’edifici, el que s’assabenta de tot (base, 
estructura del tema, harmonia, ritme). Com em 
deien, «estás en todos los guisos como el 
laurel». No estàs a primera línia però pots 
posar-t’hi. Poses els solistes en safata i pots 
rivalitzar fent solos.

Tu que has viscut una etapa molt masculinit-
zada a la música, com veus l’actualitat en 
clau de dones? Quines artistes t’interessen? 
Vaig col·laborar a París amb la brasilera 
Tania Maria. M'agrada Elis Regina... Amb 
cantaores de flamenc sí que hi he tocat, com 
Carmen Linares, Susi o Remedios Amaya. 
Amb Giulia Valle vam tocar al Jamboree fa 
dos anys i és un tro.

Què els diries com a veterà als músics que 
tot just comencen? 
Quan treballo amb músics sempre dic que 
tothom miri de ser ell mateix. Primer es copien 
els ídols (jo el baixista que més m’he mirat 
amb lupa és Jaco Pastorius) i de mica en mica 
es va trobant un segell. Quan faig classes 
magistrals a joves baixistes, els dic que inten-
tin copiar un instrument diferent del seu, des 
d’una trompeta a una veu humana. El nivell 
dels músics d’ara és brutal comparat amb el 
de l’època que vaig començar, la base és 
boníssima, però després has de crear la teva 
manera particular de tocar, d’agafar i torçar 
l’instrument. És molt difícil tocar coses que 
siguin diferents i teves.
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Laia Carbonell de Carta Blanca · 
Premi al Treball Discogràfic

Entrevista

Premi AMJM al Treball Discogràfic per a 
Carta Blanca, projecte dins de l’Estival 
d’Igualada que se celebra al juny. Carta 
Blanca es coprodueix amb la discogràfica 
Underpool i ja té en el catàleg cinc discos en 
directe de qualitat. Quatre dels sis Carta 
Blanca han estat enregistrats al teatre de 
l’Aurora. El primer de tots, Ramon Prats, l’any 
2013, va tenir lloc al Somiatruites d’Igualada. I 
el 2015 Toni Vaquer va gravar al Teatre de 
l’Ateneu. Aquest any 2019 també se celebrarà 
al teatre de l’Aurora.

Text: Helena Morén
Foto: Marc Vila

Què us sembla rebre aquest guardó al 
Treball Discogràfic?
Ha estat una gran sorpresa i alegria rebre aquest 
premi. N’estem molt agraïts, ja que el Carta 
Blanca és un projecte que dona forma a l’Estival 
des de la primera edició i que ens estimem molt. 
Any rere any, i ja des del 2014, ha estat la cirere-
ta de cada Estival. Esperem que aquest premi 
doni un impuls al projecte per seguir avançant, 
que pugui expandir-se i que més gent el conegui.

Les últimes tendències passen pel jazz 
barrejat amb l'electrònica?
Sí, és veritat que últimament els músics expe-
rimenten més amb l’electrònica. El darrer 
Carta Blanca de Marc Cuevas, en aquest sen-
tit, va ser tota una sorpresa. Com que donem 
total Carta Blanca, ni els organitzadors escol-
tem ni sabem res de com serà la música. Així 
que cada concert del Carta Blanca esdevé una 
experiència única i plena de sorpreses.

Us sentiu ja part del circuit de jazz?
Any rere any el projecte ha anat arribant a més 
oïdes i la família-públic de l’Estival ha anat crei-
xent. Hem aconseguit un dels objectius: oferir 
una producció pròpia i única en directe que et 
dona l’oportunitat com a públic de descobrir i 
d’experimentar un concert-sorpresa. A Igualada 
hi ha un públic fidel a la música i al jazz, tot i que 
hi ha qui sent que l’oferta musical de vegades és 
escassa a la ciutat. Fa uns anys vam quedar orfes 
de la que oferia setmanalment el Hot Blues. Ara 
hi ha un teixit força significatiu: la Bastida, el 

recent Cicle Sonora organitzat per El Gest, 
Músiques de Butxaca i al Teatre de l’Aurora... A 
Igualada hi ha públic, i és ciutat natal de nombro-
sos músics. També hi ha un conservatori, escoles 
de música i corals amb molt de moviment i 
potencial, però encara hi ha feina per fer pel que 
fa a la programació. Des de l’Estival esperem 
seguir oferint bona música durant més anys.

Underpool és un segell que enregistra noms 
de solvència com el pianista Roger Mas. 
Com veieu el panorama més jove?
El segell Underpool té la sort de publicar artis-
tes com Roger Mas, Bill McHenry o Dani 
Pérez, però la majoria del catàleg el formen 
artistes novells que presenten el seu primer 
disc com a líders. El panorama més novell és 
impressionant, i hi ha molts músics amb una 
qualitat molt alta i projectes d’artistes que 
donen la seva veu al més alt nivell, i alhora es 
barreja amb músics de més llarga trajectòria. 
El segell té molta sort que li arribin propostes 
de gent jove, però no tenim capacitat per 
publicar tots els treballs que ens agradaria.

Què cal millorar en el panorama jazzístic català?
El panorama actual és molt ric, hi ha diversitat 
de propostes de diferents estils dins d’aquesta 
etiqueta que anomenem jazz. Aquestes músi-
ques estan vives i els calen espais adequats 
per desenvolupar-se. Falten més escenaris 
oberts a tot aquest tipus de propostes musi-
cals i un públic curiós disposat a descobrir-les, 
cosa que enriquiria molt la nostra societat.

Laia Carbonell i Roger Tarragó, programadors de l'Estival.
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Lluc Casares · Premi Talent Jove 
Entrevista

Premi AMJM al Talent Jove. El disc 
Sketches Overseas (Outside in Music) de 
Lluc Casares ha aplegat unanimitat a 
l’hora de ser valorat per la professió i la 
crítica, ja que també s’ha endut el Premi 
Enderrock de la Crítica 2018. L’autor asse-
gura que el disc és el resultat d’esforçar-
se a escriure música, a partir d’un munt 
d’idees que havia anat acumulant a 
Amsterdam i que en el primer any de viure 
a Nova York van cobrar sentit compositiu.

Text: Helena Morén
Foto: José Aladidr

Què et sembla rebre el Premi Talent Jove 
de l’AMJM?
És un honor inesperat que m’ha fet molta il·lusió. 
Fa anys que soc membre de l’AMJM i encara en 
fa més que rebo el butlletí i les publicacions a 
casa (quan soc a Barcelona), ja que el meu pare, 
Pau Casares, ho ha estat des del principi.   

Quina ha estat i és la teva relació amb 
l’instrument? 
Vaig començar a tocar el clarinet de ben petit 
perquè volia assemblar-me al meu pare, Pau 
Casares. Després va resultar que la música 
m’agradava de veritat. Vaig entrar a l'ESMUC 
via Etnomusicologia, ja que no hi havia plaça 
de clarinet modern aquell any; l'any següent la 
van obrir, però el meu cap ja estava més cen-
trat en el saxo. Tot i això no vaig començar a 
estudiar i aprendre seriosament fins que em 
vaig traslladar a Amsterdam, on gràcies a en 
Ferdinand Povel em vaig adonar que tota la 
vida havia tocat per intuïció, però que tenia un 
gran buit teòric. Pel que fa a l’instrument, els 
progressos i canvis més forts els he fet recen-
tment, diria que fins i tot després de gravar 
Sketches Overseas. Estic motivat i vull tocar 
bé, he tardat uns quants anys a saber com, 
però ara crec que ho tinc encarrilat.
 
Quines són les teves connexions entre 
l’escena jazzística de Barcelona i del món?
A Amsterdam vaig tenir com a mentor en Povel, 
saxofonista gurú de l’escena holandesa. A Nova 
York he estudiat amb en Kenny Washington, en 

Barry Harris o el mateix Wynton Marsalis, entre 
d’altres, i aquest és un tipus de coneixement al 
qual no pots accedir a Barcelona. Alhora, gent 
com en Xavi Torres o en Ben Van Gelder m’han 
influït molt en el meu desenvolupament, sobretot 
a nivell conceptual. I per a la nostra generació 
l’Ambrose Akinmusire o en Jason Moran han 
estat molt influents. 
 
Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu? 
Malauradament la música ha passat en un 
segon pla per la por al fracàs a nivell de negoci. 
I la veritat: és molt trist. La manera de fer diners 
amb la cultura ha canviat molt i ara no hi donem 
el mateix valor, ja que gairebé tot és accessible 
via Internet; el negoci de les vendes de discs és 
un gran exemple. La nul·la regulació del mercat 
a la qual tendim fa molt mal a l’art.

Quins són els artistes coetanis teus que 
destacaries?
D’una generació inferior: Immanuel Wilkins, Joel 
Ross, Micah Thomas, Giveton Gelin. No perdeu 
de vista aquests noms perquè tenen vint-i-pocs 
anys i són dels músics que més m’inspiren. De la 
meva generació o posterior: Sullivan Fortner, 
Cecile McLorin Salvant, Melissa Aldana, Ben Van 
Gelder, Xavi Torres... N’hi ha masses! I encara 
afegiria Irene Reig i Alba Pujals, dues instrumen-
tistes increïbles. La Irene, a part de tocar el saxo 
alt que fa por, escriu música molt interessant i el 
seu Bop collective és un dels grups de casa que 
interpreten una música més sofisticada. 



12 Entrevista

Carme Zapata – MIM · Premi a l’Associacionisme 
a Mujeres de la Industria Musical

Entrevista

Premi AMJM a l’Associacionisme a Mujeres 
de la Industria Musical. L’associació MIM es 
va fundar el setembre de 2016 en el marc del 
Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) amb 
professionals de tot l’estat espanyol,  
l’encapçala com a presidenta Carme Zapata, 
gerent d’ASACC (Associació de Sales de 
Concerts de Catalunya) i té com a vicepresi-
denta i programadora madrilenya Marcela 
San Martín, recent Premio de Honor Mario 
Pacheco. MIM ha rebut altres guardons com 
el Primavera Award 2018. En els dos anys i 
mig de trajectòria l’associació acumula més 
de 300 sòcies de tot l’estat espanyol.

Text: Helena Morén
Foto: Arxiu personal de Carme Zapata

Què us sembla rebre el Premi de l’AMJM?
Ens fa molta il·lusió el reconeixement de 
l’AMJM perquè demostra l’interès i la preocu-
pació de l’entitat per fer-nos costat tant en la 
visibilització com per donar cabuda a les artis-
tes en les programacions i en els equips de 
producció, comunicació i altres.

Quines activitats heu fet o en quines heu 
participat aquests primers anys? 
MIM ha participat en diversos projectes que 
fomenten la igualtat, com l’Empower Fest, 
un projecte amb incubadora musical per a 
joves menors de 26 anys i un festival amb 
més del 50% de dones programades. S’han 
impartit xerrades i tallers de formació, entre 
els quals destaquen dos dirigits a tècnics de 
cultura de la Diputació Foral d’Àlaba i la 
Generalitat de València. El mes de març, 
durant els debats organitzats per Ellas 
Crean, es va signar la Declaració per una 
cultura paritària, signada per totes les asso-
ciacions de dones de la cultura. La declara-
ció, dirigida al Ministeri de Cultura, reclama 
que s’apliqui la llei 17/2015 d’igualtat en 
els equipaments de titularitat pública.

Hi ha més reivindicacions de caràcter polític?
MIM també ha demanat al Ministeri de 
l’Interior la inclusió obligatòria de la prevenció 
i l’atenció a les víctimes d’assetjament sexual 
en la formació del personal de seguretat que 
treballa en festivals i sales.

En l’àmbit de l’ensenyament què s’ha 
treballat?
La igualtat en la formació és un dels assumptes 
que més preocupa a MIM i ha participat en mol-
tes jornades com el cicle Dones i Música de la 
Universitat de Sevilla, les Jornades d'Estiu de la 
Complutense, Escenari de Dones en la Facultat 
d’Economia i Empresa a Barcelona, i el Màster 
en Indústria Musical de la Universitat Carles III.

Hi ha moltes professions dins del sector 
musical, on heu atacat primer?
El mes de desembre passat MIM va organitzar, 
amb el suport de l’Ajuntament de la Corunya, 
tres dies de jornades professionals al voltant 
de la igualtat de gènere en el sector musical, 
unes jornades que van tenir gran difusió a la 
ciutat, i van rebre una gran quantitat de públic, 
tant del sector públic com del privat.

Quina és la principal aportació de MIM en el 
món de la música?
Crec que és donar visibilitat a un problema 
que no és aïllat sinó sistèmic, aportant eines 
com la web amb més de 700 bandes liderades 
per dones o mixtes; una part professional en 
què es poden trobar tècniques, periodistes, 
productores, programadores, etc., a banda 
dels projectes relacionats amb la docència, 
l’estudi de gènere per conèixer les dades reals 
de dones en la música i sobretot la feina del 
dia a dia corregint les desigualtats.
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Gorka Reino · Premio al Impulso de la Música 
en Vivo para JAZZON!

Entrevista

Premio de la AMJM al Impulso de la Música 
en Vivo para JAZZON!. El proyecto bilbaíno 
nace en 2007 enfocado al campo del Jazz y 
otras Músicas Creativas e Improvisadas 
con el objetivo de estimular y activar el 
sector y sus agentes. JAZZON! trabaja para 
favorecer la existencia y desarrollo de un 
tejido estable que permita la normalización 
de la actividad profesional y proporcione 
actividad a los músicos del área de influen-
cia. Entre sus numerosos programas y 
acciones cabe destacar el Auditorio y el 
Mes a Mes de BJC-Bilbaina Jazz Club, 
Muestra BBK JAZZ, Bilbao Gaua (365 Jazz 
Bilbao) o Las Noches del Guggenheim. 

Text: Helena Morén
Foto: Arxiu personal de Gorka Reino

¿Qué os parece recibir este premio al 
impulso de la música en vivo?
La noticia nos pilló a Tato Gracia y a mí juntos 
comiendo en un bar de carretera y, aunque sea la 
típica respuesta, la verdad es que nos sorprendió y 
nos alegró el día. Después de tantos años de lucha, 
la verdad, siempre reconforta un reconocimiento; y 
más si viene de la propia escena, de los mismos 
músicos, y de una entidad tan importante y repre-
sentativa. Una gran alegría. Eskerrik asko, bihotzez.
 
¿Qué alegrías y penas os ha dado la múlti-
ple actividad de JAZZON!?
Yo llevo programando 19 años y en la aventura 
Jazzon!; junto a Tato, 12 años. Alegrías muchas, 
muchos momentos de disfrutar de música 
extraordinaria, y siempre de altísima calidad; y la 
oportunidad de recibir, reunirte y compartir con 
amigos músicos que vienen cada semana a tocar. 
Prisas y estrés sí, mucho, pero malas experien-
cias... no me acuerdo. Lo peor, lo que más des-
gasta es la frustración por la poca ayuda, por la 
poca sensibilidad de las instituciones públicas. 
Ahí sí que hay constantes decepciones. Jazzon! 
Lleva muchos años intentando crear una sala en 
la que tenga cabida toda esta música (Jazzon! 
Venue). Seguimos peleando por la financiación. 

¿Qué talentos han despuntado?
La escena vasca se ha revolucionado con la apari-
ción de Musikene y lo que yo llamo el Txunami 
Navarro. ¡Una generación de músicos increíble! 
Alberto Arteta, Kike Arza, Juan Sebastian Vázquez, 
Juanma Urriza, Satxa Soriazu, Dani Lizarraga, 

Ander García, Mikel Urretagoiena, etc. Y lo más 
reciente, chavales jovencísimos como Adrián 
Fernández o Iñigo Ruíz de Gordejuela, por ejemplo.

¿A qué niveles han llegado los músicos de 
jazz vascos en estos años?
A pesar de la falta de apoyo, el jazz vasco siem-
pre ha aportado músicos que han destacado y 
han tenido predicamento dentro y fuera de 
Euskal Herria. En Barcelona tenéis a Gorka 
Benitez, Victor de Diego, Jon Robles, Miguel 
Fernandez, etc.; por Madrid andan Borja Barrueta, 
etc,; y otros que se quedaron o volvieron como 
Iñaki Salvador, Gonzalo Tejada, o Mikel Andueza. 
Nuestra pequeña aportación pasa por estos 12 
años en que Jazzon! ha aportado su granito de 
arena en la promoción y difusión internacional de 
jóvenes músicos vascos a través de la creación 
del sello Moskito Rekords y el Premio Impulso. 

¿Qué lanzamientos con ellos recuerdas?
Hemos producido y lanzado internacionalmente 
el debut discográfico de músicos como Mikel 
Bikandi, Lakuntza Brothers, Kike Arza, Alberto 
Arteta, José Luis Canal, Ulrich Calvo, Abraham 
de Román, José Angel Llorente y nos encontra-
mos inmersos en la producción del primer disco 
de Juanma Urriza. Para ello, además de la distri-
bución en Europa, Estados Unidos y Japón, la 
idea es reunir a estos jóvenes músicos en un 
mismo catalogo junto a nombres consagrados 
como Jorge Rossy, Albert Bover, George Garzone, 
Borja Barrueta, Javier Colina, Pablo Martin, 
Andrzej Olejnizack, Ernesto Aurignac, etc.  
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Pablo Mazuecos – Clasijazz · 
Premio de la Junta Directiva

Entrevista

Premio de la Junta Directiva a Clasijazz. 
Proyecto que nace 1998 en Almería con el 
objetivo de crear demanda para la música 
jazz en directo. Desde sus inicios hasta hoy 
ha pasado de reunir 20 socios a los 580 actua-
les. Clasijazz imparte un curso de Verano de 
la Universidad de Almería de dirección de 
big band, organiza el Festival de Jazz de 
Roquetas de Mar y ha incorporado el Festival 
de Jazz de Almería. El año pasado además 
propició un Encuentro de Big Bands en 
Universidad de Almería, con más 450 músi-
cos y más de 22 big bands. Pablo Mazuecos 
define el espíritu Clasijazz con un único 
lema: «Nadie es más que nadie».

Text: Helena Morén
Fotos: Arxiu personal de Pablo Mazuecos

¿Qué os parece recibir este premio de la 
Junta Directiva de l'AMJM presidida por 
Guillem Arnedo?
Es todo un honor que se reconozca el trabajo y el 
esfuerzo que estamos poniendo en Clasijazz desde 
hace ya casi 20 años. Muy contentos y agradeci-
dos de corazón. Este último año hemos hecho la 
apuesta de nuestra historia con la creación de la 
Big Band Clasijazz Profesional, una compañía de 
danza y una Orquesta sinfónica autogestionada 
con la realización de conciertos didácticos que han 
llegado a más de 10.000 niños. Esta locura por la 
cultura musical es gracias a todos los socios, ver-
daderos protagonistas, que consiguen transmitir 
que se puede conseguir tener un Clasijazz o una 
estructura parecida en tu barrio, pueblo y ciudad. 

¿Cómo empezó tu carrera pianística y el 
Clasijazz?
Desde muy joven en el Conservatorio de Música 
de Almería, además de siempre sentir la música a 
diario por mi padre en mi casa, donde organizaba 
reuniones musicales de forma natural y continua. 
De ahí nació mi necesidad casi diaria de escuchar 
música en directo. Y empezó, admirando cómo 
otras pasiones como los deportes, las cofradías, o 
el carnaval tenían sus propios locales, y se organi-
zaban con cuotas de socios y demás. Y pensé por 
qué en música no hay nada así. Y así empezamos, 
ensayando en nuestro local alquilado y después 
mostrando todos los repertorios a nuestros ami-
gos y familias. Fue precioso, aunque contábamos 
con sillas de playa y un local chico, pero con la 
misma magia y espíritu del nuevo Clasijazz. 

¿Cómo se creó y qué recorrido ha tenido la 
Big Band Profesional? 
Clasijazz Big Band ya existía desde el 2010, a través 
de encuentros cada dos o tres meses. Pero el cam-
bio ha sido este año, que hemos hecho este proyec-
to piloto de convertirla en profesional. Queríamos 
demostrar que se pueden dar muchísimas aplica-
ciones a tener una big band residiendo en un club 
como se hacía en los años dorados del Swing. ¿Y 
cómo se financia? Pues de forma autogestionada, 
es decir a través de los 5 € de cada uno de los niños 
que ilusionamos en cada concierto didáctico. Hay 
una parte divulgativa durante una semana de cada 
mes, y las tres semanas restantes son para proyec-
tos con directores invitados. Agradecemos enorme-
mente la entrega y dedicación de cada uno de los 
músicos que han participado. 

¿Cómo ves el mundo del jazz y qué aportáis 
vosotros?
El jazz es una música impresionante que trascien-
de más allá de lo musical, es el compartir con 
otros músicos, conectar unas personas con otras, 
y es precioso verlo en todas las edades. En 
Clasijazz realizamos cada mes más de 35 concier-
tos. También tenemos nuestra propia orquesta 
sinfónica en el Club, Brass Band, Coro Gospel, 
Dixieland… todas formaciones de Clasijazz. Y con 
la motivación de montar repertorios nuevos cons-
tantemente como meta de superación personal. 
Todo en un escenario que lo mismo toca Brad 
Mehldau (mi ídolo) o unos niños improvisando con 
la pentatónica los viernes en el ciclo de Vive 
Clasijazz en Familia. Todo superenriquecedor.

Peter Schulze · Premi Internacional
Entrevista

Premi Internacional de l’AMJM. La trajec-
tòria de Peter Schulze (1947) comença quan, 
del 1970 a 1998, fa de comentarista de jazz a 
la Ràdio de Bremen (Alemanya). Ha esdevin-
gut productor de més de 1.600 concerts i 
gravacions d’estudi, i ha treballat amb Keith 
Jarrett, Soft Machine, Peter Brötzmann, 
Philip Catherine, Iain Ballamy... El 1975 
cofunda l’arxiu popular de música, una 
biblioteca pública i accessible que conté 
aproximadament 120.000 temes i literatura 
sobre música popular (www.kkarchiv.de). 
Del 2003 a 2007, va ser director artístic del 
Berlin JazzFest. Des del 2005, consultor artís-
tic de Jazzahead! I, des del 2011, un dels 
seus dos directors artístics. Del 2005 fins al 
2010, va ser membre de la junta directiva 
d’EuropeJazzNetwork, i, des del 2002, presi-
dent de l'associació "Amics dels Sendesaal". 
També és, des del 2009, director artístic de 
Sendesaal Bremen.

Text: Helena i Dani Morén
Foto: Oliver Adell

Què agraeix de guanyar el Premi 
Internacional de l’AMJM?
És un honor, en el meu nom i en el d'aquells qui 
col·laboren amb mi: el meravellós equip de 
Jazzahead! i el meu col·lega Uli Beckerhoff, 
amb qui en comparteixo la direcció artística.

Quina tradició té Bremen per acollir una 
fira com Jazzahead!?
A Bremen tenim una dita: «buten un binnen, 
wagen un winnen», que significa: ‘a l’estranger i 
a casa, atreveix-te i guanyaràs’. Aquesta és part 
de la clau. La ciutat hanseàtica de Bremen sem-
pre ha estat oberta a aventures. D’altra banda, hi 
ha un director de la part de pagament amb men-
talitat oberta, Hans-Peter Schneider, que el 2005 
volia una experiència aventurera amb el jazz. Hi 
ha l’Uli i jo, que vivíem a Bremen, i va contactar 
amb nosaltres. I des de la primera edició del 
Jazzahead! tenim a Sybille Kornitschky, la líder 
energètica i estratègica del projecte. Junts, amb 
un petit però meravellós equip totalment femení, 
vam tirar endavant el Jazzahead! des del 2006. I 
ha esdevingut més i més gran cada any.

Quina diferència vas trobar, venint del 
Jazzfest Berlin?
JazzFest Berlin és un festival normal i corrent 
amb una llarga història que es remunta al 1964. 
Era, i encara és, un dels festivals clau a Alemanya, 
tot i que ara hi ha molta més competitivitat que 
en aquells dies. Sempre ha estat un festival ben 
equipat i amb un bon pressupost, no un festival 
de showcase. Aquesta és la diferència més gran.

Com es trien les propostes de jazz per 
exhibir-les en els showcases?
Nosaltres normalment escollim els jurats, i 
seleccionem estrictament directors de festivals 
activament involucrats en programació. Totes 
les decisions són estrictament preses pel jurat. 
Per quatre mòduls de showcases (el país convi-
dat, l’Expo del Jazz Alemany, la Trobada del 
Jazz Europeu i la nit dels Països Extracomunitaris) 
un jurat de set membres selecciona 40 bandes 
pels showcases de les més de 700 que ho 
sol·liciten; L’Uli i jo som part d’aquests jurats.

En totes les edicions des de 2006 del 
Jazzahead quines tendències del jazz has 
pogut reconèixer?
No estem restringits a cap tipus de gènere del 
jazz, ni estem interessats en posar etiquetes a 
la música. Mentre algú tingui alguna narrativa 
individual musical per explicar que t’emocioni o 
et convenci, tot està bé.

Què heu preparat per a l'edició 2019?
Aquest any tenim Noruega de país convidat, que 
té una fantàstica escena de jazz, molt oberta entre 
el folk i l’electrònica i molt rica en qualsevol 
aspecte que se’t pugui acudir. Hi haurà més de 120 
músics de Noruega. Hi haurà també literatura, 
arquitectura, cinema i teatre noruecs. La idea és 
ampliar l’acceptació del jazz representant alhora 
altres arts en el context de l’esdeveniment jazzís-
tic. Esperem més de 3.000 participants professio-
nals de més de 60 països, més de 1.000 expositors 
i més de 20.000 visitants.
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tat de les pensions amb els rendiments d’autor i 
altres de relacionats. La nova legislació haurà de 
tenir en compte la intermitència, l’especificitat i 
les compatibilitats de la professió. 

A més de músics, entitats i empreses, la 
Plataforma Estatal por la Música compta amb 
el suport i col·laboració de les àrees de cultura 
dels ajuntaments de Barcelona, La Coruña, de 
la direcció de música de l'Institut Valencià de 
Cultura, de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC), del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA), de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, de 
l’Associació Catalana de Municipis i de la 
Federació Catalana de Municipis.
 
La Plataforma Estatal por la Música està for-
mada per les entitats següents:

Asociación de Músicos Profesionales de Jazz 
de Andalucía (ANDAJAZZPRO) · Asociación 
de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI) · 
Associació Catalana d’Intèrprets 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) · Asociación Profesional 
de Músicos de Galicia (Musicos Ao Vivo) · 
Asociación Profesional de Músicos de 
Canarias (Promusic) · Músicos Unidos Madrid 
(Mus 21) · Autores de Música Asociados 
(AMA) · Societat de Blues de Barcelona ( SBB) · 
Federación Estatal de Músicos de Jazz y 

Plataforma estatal por la Música (PLAM) 
Guillem Arnedo 

Comunicat

Prop de 8.000 músics professionals, 258 sales 
de concerts, 71 festivals, 71 promotors musi-
cals, 342 empreses de management i repre-
sentants i 600 empreses del gremi de les dis-
coteques i sales de festa han creat la 
Plataforma Estatal por la Música per lluitar 
contra la precarietat laboral del sector.

La Plataforma busca modificar, ampliar i millo-
rar l’actual legislació que regula la contracta-
ció (Reial decret 1435/1985) per aconseguir un 
marc laboral i fiscal comparable al d’altres 
països de la Unió Europea, capaç d’adequar-se 
a les necessitats actuals del sector.

El passat 28 de desembre el govern estatal es va 
donar un termini de 6 mesos per substituir l’actual 
reial decret que regula la contractació laboral 
d’artistes, que data de 1985 i que segons l'informe 
de l’Estatut de l’artista, aprovat per unanimitat per 
tots els partits polítics, «queda lluny de la realitat 
contemporània», és incapaç de donar solució a la 
casuística de contractacions actuals i ha esdevingut 
un factor de precarietat i desprotecció del sector».

L’objectiu de la Plataforma és, doncs, millorar 
l’actual legislació per tal que pugui donar res-
posta a les diferents situacions en les quals es 
desenvolupen les contractacions de músics i 
grups musicals i asseguri que els treballadors 
del sector estiguin protegits en tot moment.

Al mateix temps, es busca garantir l’estabilitat i 
seguretat jurídica, tant en el sector privat com en 
el públic, a més d’aconseguir la plena compatibili-

Músicas Improvisadas (FMJAZZ) · Federación 
Estatal de Músicos Asociados (FEMA) · 
Acadèmia Catalana de la Música · Associació 
de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) · 
Asociación de Promotores Musicales (APM) · 
Asociación de Salas de Música en Directo de 
Madrid-La Noche en Vivo (LNEV) · Asociación 
Estatal de Salas de Música en Directo (ACCES) · 
Associació de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya (ARC) · Confederación 
Juventudes Musicales de España · Federación 
de Salas de Fiestas y Discotecas de España 
(FASYDE) · Asociación de Festivales de España 
(FMA) · Asociación de Mujeres de la Industria 
Musical (MIM) · Asociación de Mujeres 
Compositoras en España (AMCE) · Asociación 
de Salas de Euskal Herria Kultura Live · 
Asociación de Representantes Técnicos del 
Espectáculo (ARTE). 

Més informació a 
www.plataformaporlamusica.com 

JAZZ I AM Barcelona International Jazz Meeting 2019
Anna Veiga

Article

L’any 2018, Rosa Galbany, del Taller de Músics, 
ens va explicar la idea que tenien de celebrar 
unes jornades amb la intenció de portar progra-
madors internacionals per donar a conèixer el 
jazz que es fa aquí, fent showcases amb 
l’objectiu de facilitar la contractació de propos-
tes. Això es complementaria amb diverses 
xerrades, presentacions de projectes i taules 
rodones al voltant de diversos temes relacio-
nats amb el jazz. Es proposava també un espai 
on encabir la festa dels Premis de l’AMJM, com 
ja us hem explicat. I ara ja podem parlar de la 
primera edició del Jazz I Am.

Dels continguts, destaca la taula rodona orga-
nitzada per l’AMJM, sota el títol «Per què una 
associació de músics professionals?», modera-
da per Guillem Arnedo, president de l’AMJM, 
que va comptar amb la participació d’Àngel 
Pereira i Max Sunyer, els quals havien estat 
presidents de l’entitat en etapes anteriors i 
Laura Simó, Gemma Abrié i Xavi Torres, tres de 
les persones associades a l’AMJM.

Els assistents van reflexionar sobre quins 
havien estat els motius per crear una associació 
de caràcter sindical i per formar-ne part. 
Qüestions com defensar els drets del col·lectiu  
o tenir una figura jurídica per poder adreçar-se 
als poders públics com a sector, però també el 
fet de formar part d’una entitat de la qual ja 
formen part músics reconeguts i companys. El 
fet que alguns dels assistents a la taula hagin 
treballat i viscut fora també va servir per parlar 

sobre quin és el reconeixement del músic pro-
fessional a Europa, comparat amb la situació 
aquí. Mentre a Europa la cultura esdevé un eix 
principal, aquí es veu com a part de 
l’entreteniment, la qual cosa dificulta l’activitat 
dels professionals que s’hi dediquen.

Però la de l’AMJM no va ser l’única taula rodo-
na. El dijous un dels temes a tractar va ser el 
suport a la internacionalització d’artistes i pro-
jectes musicals. Entre els participants es troba-
ven representants tant d’entitats de l’Estat 
espanyol, com estrangers. I la comparació no va 
ser positiva, ja que es posaven de relleu les 
dificultats administratives amb què es troben 
els professionals catalans a l’hora d’accedir a 
ajuts d’aquest tipus. En aquest sentit es va 
destacar la feina que està  fent  l’Institut Ramon 
Llull, amb l’AMJM, per tal de llançar unes con-
vocatòries que s’ajustin més a les necessitats 
dels músics professionals de jazz.

El divendres va ser el dia de la taula rodona 
sobre les fires i trobades internacionals de jazz a 
Europa, on els seus representants van exposar 
les característiques i particularitats de cadascu-
na d’elles, reflexionant sobre punts i problemes 
comuns, la qual cosa dona un sentit d’unitat.

I, en un sector on la presència de la dona és reivin-
dicat contínuament, no podia faltar un espai per 
parlar de la paritat de gènere al món de la música, 
on es va presentar el treball de Keychange, el 
moviment que promou la paritat a les programa-

cions dels festivals, marcant-se com a data per 
aconseguir-ho l’any 2022. MIM (Asociación de 
Mujeres de la Industria de la Música) també va 
participar en aquesta xerrada, posant de relleu la 
necessitat de visibilitzar no només les professio-
nals en l’àmbit artístic (dins les programacions) 
sinó també dins les estructures organitzatives, 
tasques de producció, tècniques, etc.

La programació del Jazz I Am es complementa-
va amb la part més adreçada al mercat profes-
sional. Així, hi havia la possibilitat de fer speed-
meetings amb diversos professionals interna-
cionals, amb l’objectiu de donar a conèixer 
projectes. I la realització de showcases de for-
macions d’estils i composició diversa, a 
l’escenari instal·lat a tal efecte a la Fabra i 
Coats i, el dijous a la nit, a dos espais de músi-
ca en viu de Barcelona (New Fizz i Robadors 23).
Balanç positiu, en general; esperem que sigui la 
primera edició d’una convocatòria periòdica.
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L’orquestra de l’univers ha fitxat un gran trombonista 
Comiat

Així resava el recordatori del funeral per Pere 
Enguix ‘Petete’, qui va traspassar el dia 1 de 
febrer d’enguany. La seva absència deixa un 
buit gegantí en les seves famílies i aquest 
escrit vol ser un altre breu acte de comiat i 
homenatge per aquesta persona tan estima-
da pel seu entorn.

La primera família en la que ha deixat un buit 
insubstituïble és, evidentment, la biològica. 
La seva mare, el seu germà i el seu fill, així 
com la seva parella, explicaven que en Pere 
va viure els seus darrers dies amb dignitat i 
serenor, i que es va poder acomiadar dels 
seus estimats tal i com segurament cadascú 
de nosaltres desitjaria fer al final de la seva 
vida, és a dir amb calma i plena consciència.

La segona família que el trobarà a faltar pel 
buit irreemplaçable que deixa, és la musical. 
Sovint oblidem que fer música és un acte 
d’extrema intimitat, en el qual una persona 
s’exposa en públic i mostra les seves forces 
i les seves febleses sense filtres. Movent les 
nostres emocions, els músics fem moure 
emocions. Compartir aquest fet amb d’altres 
estableix uns lligams molt intensos que pro-
bablement no es donen de la mateixa mane-
ra en d’altres àmbits professionals. En 

Petete fou un ‘first-call  trombonist’, i inten-
tar enumerar el llistat de formacions en les 
que va participar seria absurd. Però no ho és 
recordar que gràcies a la seva amabilitat, la 
seva generositat, i la seva visió alegre del 
mon, va construir una família musical 
immensa. Buscar adjectius per definir en 
Pere em sembla una tasca inabastable des 
d’aquestes línies i crec que és millor que els 
qui el coneixíeu, el recordeu amb aquells 
qualificatius que us semblin més adients. La 
mostra de la quantitat de membres que inte-
graven la seva família musical va ser el seu 
intens funeral, que ell mateix va demanar 
que fos festiu i ple de músiques. I vaja si ho 
va ser! Centenars d’assistents, amb música 
a dojo, tot i que l’aparent ambient festiu no 
feia més que accentuar la profunda tristor 
de la situació.

La tercera família que queda orfe amb la 
seva desaparició és la família del entorn 
pedagògic i formatiu. El fet ancestral de la 
transmissió de coneixements segueix sent 
molt primitiu en l’àmbit de l’ensenyament 
musical. Tot i comptar avui en dia amb un 
assortiment d’avenços i recursos tecnològics 
enorme, al final el coneixement real es trans-
met de tu a tu, cara a cara. I és aquí on en 

Petete, gràcies de nou a la seva generositat 
ja esmentada, era un guanyador. Tant els 
seus alumnes, com per extensió els seus 
companys, l’estimaven. Com diu la dita, es 
feia estimar, i molt.

En Pere va ser soci de l’AMJM durant molts 
anys, i sempre va tenir clara la necessitat 
de lluitar per millorar les condicions labo-
rals del nostre sector. S’estimava el mar, la 
bona taula, el sarau, i era molt amic dels 
seus amics. El seu decés prematur –molt 
prematur– ha deixat les seves tres famílies 
severament tocades. Escriure aquestes 
línies per recordar-lo un cop més, em sub-
mergeix en una tristor aguda però també em 
fa prendre consciència de la sort que hem 
tingut els qui l’hem conegut, de poder haver 
recorregut alguns trams de les nostres vides 
en la seva companyia. Això és el que ens 
queda. I és més que suficient.

Descansa, Pere!

Dick Them · expresident de l’AMJM
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musical la persona o entitat que porti a terme 
l’ordenació dels mitjans materials i humans o 
un d’ells amb la finalitat que l’obra teatral o 
musical es representi. Així que cal mirar-s’ho 
cas per cas. Per exemple, tributarà al 21% si 
l’artista factura a una empresa que només fa 
una tasca de mediació per aconseguir un bolo.

Per últim, pel que fa al tipus de servei prestat, 
no és rellevant el lloc on es fa l’actuació, ni 
com s’ha determinat el que es pagarà (caixet 
fix o percentatge de taquilla). El que és relle-
vant és que el servei es refereixi a una obra 
teatral o musical.

La segona mesura a destacar és la relativa a la 
cotització dels artistes en espectacles públics 
durant períodes d’inactivitat. Alguns artistes 
han rebut cartes de la Tresoreria de la Seguretat 
Social informant respecte a aquesta novetat.

La Seguretat Social dona la possibilitat que 
en els períodes en què l’artista no tingui 
activitat pugui cotitzar. La cotització és men-
sual i és opcional, de manera que si l’artista 
no vol, no ho ha de fer. Per fer-ho, haurà de 
sol·licitar-ho de l’1 al 15 de gener. Aquest 
2019, la sol·licitud s’ha pogut fer fins al 31 de 
març. Pel que fa a la baixa, la pot demanar 
l’artista, o la pot fer d’ofici la Tresoreria, en 
cas que l’artista no aboni les quotes.

Si al llarg de l’any surt alguna feina i es tre-
balla, a l’any següent, a l’hora de fer la 
regularització, la Seguretat Social retornaria 

Novetats legislatives per als artistes
Article

El 2018 va acabar amb el primer resultat norma-
tiu de tota la feina desenvolupada al llarg dels 
anys anteriors, referida a l’Estatut de l’artista. 
El 29 de desembre es va publicar al BOE el Reial 
Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures d’urgència sobre la 
creació artística i la cinematografia.

De les diverses mesures que es recullen, ens 
centrarem en les dues que han generat més 
dubtes entre els socis de l’AMJM que han 
adreçat consultes a l’oficina.

La primera és la reducció del tipus imposi-
tiu en l’IVA aplicable als serveis prestats 
per intèrprets, artistes, directors i tècnics 
que siguin persones físiques, que passa del 
21% al 10%. No sempre es pot aplicar aques-
ta reducció. Per poder fer-ho, cal parar aten-
ció a tres aspectes: qui presta el servei, qui 
és el destinatari del servei i quin és el tipus 
de servei artístic prestat.

Pel que fa al prestador del servei, ha de ser una 
persona física per poder tributar al 10%. Si el 
servei ha estat prestat per una societat mercan-
til o comunitat de béns, l’IVA que s’aplicarà és 
del 21%. És a dir, qui emet la factura ha de ser 
una persona física, no pot ser una societat 
mercantil, una cooperativa, una associació...

Quant al destinatari del servei, ha de ser un 
organitzador d’obra teatral i musical. L’Agència 
Tributària, que ha aclarit el que vol dir això, 
considera l’organitzador d’una obra teatral o 

les quotes dels dies treballats coincidents 
amb el període de la inactivitat.

El que l’artista ha de pagar mensualment és 
l’11,50% sobre la base de contingències comu-
nes del grup 7 del règim general. Aquest 2019 
la base és de 1.050 €, per tant, el que haurà de 
pagar cada mes seran 120,75 €.

Els requisits que cal complir per poder fer 
aquesta cotització voluntària són tres:

1. Acreditar 20 dies d’alta prestant serveis en 
empreses del col·lectiu d’artistes en l’any 
natural anterior (en el cas del 2019, faria 
referència al període entre l’1 de gener i el 
31 de desembre del 2018).
2. Les retribucions rebudes aquests dies han de 
superar tres vegades el salari mínim interpro-
fessional en còmput mensual (el 2019, el SMI 
mensual es de 900 €, així que l’import hauria de 
ser de 2.700 €).
3. En el moment de la sol·licitud no es pot estar 
d’alta en cap altre règim de la Seguretat Social 
(per exemple, no pot estar contractat a una 
escola ni d’alta d’autònoms).

Serà l’artista qui valori si li interessa optar per 
aquesta cotització. Per exemple, pot ser útil en el 
cas d’artistes que necessiten sumar anys de cotit-
zació per tal d’obtenir una pensió de jubilació.
  
Recordeu que, com a socis de l’AMJM, podeu 
consultar a l’oficina els dubtes que tingueu 
sobre aquestes qüestions.
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Novetats discogràfiques

Les crisàlides
Sabina Witt
Allanamiento de Mirada
Cançó-jazz

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

Les crisàlides fa renéixer veus de dones de les cendres de la història. A veu i 
piano, Sabina Witt defensa sublim la poeta grega Safo a «De la hermosa luna» 
i fent diàleg amb el contrabaix Manel Fortià a «Ven a mi»; ofereix un mantra per 
a la japonesa «Sei Shonagon»; musica Storni a «Oye…», que sent igual el mar 
d’Alfonsina; evoca la caça de bruixes i la seva fantasmagoria; brilla a Broadway 
amb «Bright Melody» per encendre els llums d’Emily Dickinson, i clou amb 
«Parlen les dones» de Montserrat Abelló —que «ben pocs s’aturen a escoltar 
aquestes veus»— i la cançó de bressol a la pròpia filla «Nana a Simona».  

The Call from the past
Roger Mas
Underpool
Jazz

Roger Mas, piano i teclats / Tom Warburton, baix / 
Marc Ayza, bateria / Laia Cagigal, veus
  
El pianista arrenca amb el tema que dona títol a l’àlbum, set minuts en què 
obre una porta al passat musical que dialoga amb la tradició. «La carrera 
d’Enzo» posa en marxa una peça instrumental que camina viva cap a «Dance 
Romance», interpretada per la magnífica veu de Laia Cagigal, que repeteix a 
«24 hores», en què desgrana el temps que passa, i «Tacavieray», en què 
confessa que és per la música en majúscules que ha estat, és i serà. Marc 
Ayza és indissoluble a la bateria del viatge de deu minuts «Shadows», mentre 
el baix apagat de Tom Warburton llueix sobretot a «La meva planta».

Abril 10/18
Jon Robles, Marko Lohikari, 
Ramón Ángel Rey
Temps Record
Jazz

Jon Robles, saxo tenor / Marko Lohikari, contrabaix / 
    Ramón Ángel Rey, bateria
 
Vuit temes llargs en què esplaiar-se en execució impecable. El disc s’obre 
amb una melodia de saxo de Robles sols amb el suport del baix Lohikari com 
és «You must believe in spring» de Legrand. La primavera esclata la seduc-
ció a «Funk in deep freeze» de Mobley. Si quedava res de fredor, la velocitat 
del saxo a «I’ll remember april» l’esborra en mil esbufecs. El bateria Rey 
defensa el seu propi tema amorós a «Cine Mara». El classicisme torna a «All 
the things you are», de Kern, més suaus i romàntics són «Body and soul» i 
«Stella by starlight». El trio clou amb el xafogós «Indian summer».

WOM’s Collective
WOM’s Collective
RGB Suports
Pop Soul

Laia Fortià, composició, arranjaments, veu i bateria / 
Clara Luna, composició, arranjaments, ukelele, veu i teclats

En el nucli dur hi ha Laia Fortià i Clara Luna, però la formació s’ha ampliat 
amb Anaïs Vila, Gessamí Boada, Magalí Datzira i col·laboradores d’altura 
com Núria Graham o Carme Canela. El disc arrenca amb l’himne «Womsong», 
mantra en què es repeteix com són les dones d’«imparables, invencibles, 
infinites». Hi ha cançons que signen Fortià («Myopia», «Paranoia bifocal») i 
Luna («El que mai t’he dit», «The  moment is now»), i les versions «So far so 
good» de Beady Belle, «Circus» de Lenny Kravitz (per l’admiració a Cindy 
Blackman), «Jóga» de Björk i «Material girl» de Madonna.

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

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

Locals amb jazz en viu a Catalunya

• 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

Notes
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Estudis 44.1
• 10% de descompte a les tarifes d’hores d’estudi.
972 39 45 46 · www.44.1estudidegravacio.com
KitfluSound
• Descompte 25% sobre els preus. 
607 764 728
kitflus@kitflusound.com · www.kitflusound.com
Mars Musical Audio Recording Studio
• 15% de descompte sobre les tarifes actuals
652 828 140 · www.marsstudio.audio
MordiscoRecords
• 10% de descompte en gravació en alta fidelitat 
amb equip mòbil, d'altíssima qualitat, en qualsevol 
lloc i circumstància. 
653 862 323 · igor.binsbergen@gmail.com
www.mordiscorecords.com
Nómada 57 (estudi de gravació i postproducció 
audiovisual)
• 10% de descompte en serveis de gravació i mes-
cles en estudi · 93 303 40 35
Rosazul
• 10% de descompte en tots els serveis.
93 224 01 17 · www.rosazul.com
Rulot
Sonoritzacions i il·luminacions d'actes, lloguer de 
material, bucs d'assaig, edicions de CD, K7, vinils i 
DVD, fabricació de flight cases, estudi de gravació i 
sala de concerts. Descomptes segons producte.
93 278 81 02 · www.larulot.com
Sonostudi
• Descompte del 25% en el lloguer de material.
• Equip de so de 500w complert 8ch. Inclou PA, taula 
i microfonia 135€, més IVA (21%).
• Equip de so de 1000w complert 8ch. Inclou PA, 
taula i microfonia 165€, més IVA (21%).
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

Equips i suports
AmplisBarry
• 10% de descompte.
Font Florida, 10 · 08004 · Barcelona
934 254 781· genibarry@yahoo.es
Delta-Pro
• Descompte sobre els preus de tarifa.
93 210 58 85 · info@delta-pro.com.
www.delta-pro.com 
RB Audio Technology
• Audio, micros, amplificació, més alta qualitat
605 25 13 96 · rbaudiotec@gmail.com

Salut
Doctor Raimon Pou, clínica dental
• Primera visita d'orientació, gratuïta, i 15% des-
compte en tots els tractaments.
Consell de Cent 180, 2n, E · 93 323 61 06
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 sen-
cer 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

Empreses en conveni 

Assessorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL. 
• 6 hores d'assessorament anual gratuït.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos). 
• Assessorament legal (propietat intel·lectual, 
contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresa-
rial i/o societària (productors, estudis de gravació, 
promotors, etc.). 
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

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

Botigues d'instruments
Unió musical
• Descompte preferencial en la compra de productes.
93 200 81 00 · muntaner-info@umusical.com
 Art Guinardó
• Informàtica musical. 
• Descompte del 18% en la compra d'instruments 
i accessoris musicals, exceptuant els pianos. 
• Descompte especial en el cas de la compra 
de pianos.
93 347 81 10 · musica@artguinardo.com
New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instru-
ments musicals i accessoris (no s'efectuarà des-
compte en les ofertes) · 93 315 13 61 
newphono@newphono.com

Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus 
d'instruments i accessoris. 
93 455 92 58 · www.musicalfuste.com
Pianos Mas
• Descompte mínim del 10% en la compra d'instruments 
i accessoris musicals, exceptuant els pianos. 
• Descompte especial en el cas de la compra de 
pianos, depenent del tipus i model. 
93 232 64 57. 

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, excep-
tuant 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 organitza-
des per Jazz Terrassa - Club de Jazz d'Amics de les Arts 
i Joventuts Musicals de Terrassa, dins la temporada 
estable de jazz de la Nova Jazz Cava i del Festival de 

Jazz de Terrassa · 93 780 50 12 
www.jazzterrassa.org 
Sala Monasterio
• 20% de descompte a les consumicions durant tota 
la setmana.

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

Lloguer de cotxes
Tot Car
• Consulteu el descompte aplicable a l'oficina 
de l'AMJM. 
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 
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Per què? 

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 | Cicles organitzats en col·laboració amb altres 
entitats | Web de l’AMJM

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

+ Informació:
Passeig Colom, 6 local 4 (Barcelona) • Tel: 93 268 47 36 • amjm@amjm.org       
Horari: de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h • www.amjm.org

Fes-te soci!
Podràs 

accedir a    
informació 

 sobre ofertes 
  de feina, beques, 

subvencions, 
convocatòries...

Tens una 
oportunitat

real de 
millorar la 

teva professió

Estàs representat 
davant de polítics, 

institucions, 
empreses i 

associacions

Perquè formes 
part d'un col·lectiu 

que defensa els 
teus drets laborals 

i professionals

Associem-nos i millorem 
la nostra professió

* El soci col·laborador rep el JazzButlletí i el Carnet de Soci i té descomptes a determinats serveis en conveni.

Inscripció  7,71 €  •  Soci  27 € cada 2 mesos  •  Soci Col·laborador *  15,42 € cada 2 mesos  • 
Cuota especial < 31 anys  15,42 € cada 2 mesos • Recent graduat  20 € fins setembre 2019 • 

Un soci presenta nou soci  50 % pels 2 durant 1 any




