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[...] amb la finalitat d’evitar que el creador hagi d’escollir entre percebre la seva pensió 
de jubilació del sistema de la Seguretat Social o continuar amb la seva activitat de crea-
ció artística, es regula, amb fonament a l’apartat 1 de l’article 213 del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 
d’octubre, la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del 
sistema de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol 
activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual.
[...]

Art. 3 Règim de compatibilitat

1. L’activitat de la creació artística serà compatible amb el 100 per cent de l’import que 
correspongui percebre o, en el seu cas, anés percebent el beneficiari per la pensió contribu-
tiva de jubilació.
De la mateixa manera, es podrà compatibilitzar l’activitat de creació artística amb el 100 per 
cent de l’import del complement per maternitat, així com amb la quantitat addicional a la qual 
es refereix el paràgraf tercer de l’article 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, la qual correspongui percebre o anés percebent el beneficiari.

2. El beneficiari tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el 
temps en el qual compatibilitzi la pensió amb l’activitat de creació artística, sempre que 
reuneixi els requisits establerts per això.

3. El beneficiari tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes.

Reial Decret 302/2019, de 26 d’abril, per el qual es regula la compatibilitat de la pensió 
contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, en desenvolupament de la dispo-
sició final segona del Reial Decret-llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia

circunstancia se hace más patente en las generaciones más jóvenes, 
que han nacido con el móvil en la mano: a menudo el pensamiento crí-
tico brilla por su ausencia. Los músicos somos un colectivo especial-
mente proclive a estas dolencias, y como tales hay que vacunarse para 
no caer en el olvido de nosotros mismos como colectivo y ante las ins-
tituciones. Esa vacuna es el asociacionismo. Tratar de explicarle a los 
más jóvenes la necesidad de asociarse, que no va a venir alguien con 
una varita y va a arreglar este desastre, es una ardua tarea, y desde la 
AMJM llevamos tiempo intentando llegar a las nuevas generaciones. 
En este sentido, también hay que destacar la creación de Federación 
Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ) y el con-
tacto con todas las asociaciones de representación del sector. Creemos 
firmemente que el diálogo entre ellas es imprescindible para dar una 
imagen unitaria ante las instituciones para poder atajar los problemas 
que atañen a la profesión, y de ahí nuestra adhesión al PLAM 
(Plataforma Estatal por la Música). Las intenciones son buenas, como 
sabéis las cosas de palacio van despacio, pero creemos que en breve 
tendremos buenas noticias al respecto. Es de recibo agradecer en estas 
líneas a ti, socio o simpatizante, que con tu apoyo haces posible el 
vehicular todas nuestras voces. También muchas gracias a todas las 
juntas y socios pasados de la AMJM y a los venideros: ¡vamos a por 
otros 30! Nos vemos en los escenarios (o en la próxima asamblea). 

Arecio Smith · Vicepresidente de la AMJM

Este año nuestra entidad cumple 30 años, ahí queda eso. 30 años en los 
que muchas cosas han cambiado en la sociedad, pero muchos de los 
problemas que tenemos como colectivo siguen siendo los mismos. 
Desde la AMJM hemos intentado aportar para cambiar estas situacio-
nes. Hemos podido organizar durante estos 30 años nuestro granito de 
arena en la aportación cultural local: nuestro pequeño pero matón fes-
tival «L’hora del Jazz», que lleva como declaración de principios 
«Memorial Tete Montoliu». Es una declaración de principios escueta, 
tal vez, pero en realidad encierra un gran significado. Tete fue el más 
grande músico de jazz que tuvo Cataluña, y también el referente estatal 
a nivel internacional. Por eso Tete fue un punto de partida. Pero los 
años pasan, y necesitamos dotar nuestro imaginario colectivo de nue-
vos referentes. Hay un montón de Tetes ahí fuera, que necesitan ser 
tratados como Messi en vez de como Vicky Losada. El paralelismo con 
el fútbol no es banal: mientras las instituciones subvencionan grandes 
eventos culturales/recreativos donde se traen a grandes figuras para 
llenar el cartel, tenemos un impresionante repertorio de espectáculos 
de km 0 esperando a salir a la cancha. Uno de los cometidos de la 
AMJM es dar visibilidad a este colectivo y representarlo ante las insti-
tuciones. Otro de nuestros caballos de batalla actuales es el ser partí-
cipes en el Estatuto del artista, que actualmente se está elaborando en 
el Congreso de los Diputados y de cuya consecución dependerán cam-
bios sustanciales en materia de contratación y fiscalidad, otro de los 
grandes problemas que sigue vigente en estos 30 años. Como decía, 
muchas cosas han cambiado en la sociedad, la tecnologización de la 
comunicación social ha llegado para quedarse, y con ella nuevos están-
dares de relación social: ahora aparte de relacionarnos físicamente, 
nos relacionamos virtualmente, y esto es un arma de doble filo. Por una 
parte, nos permite estar mejor informados (facilidad para obtener infor-
mación) pero al mismo tiempo la sobreinformación puede hacernos caer 
en la desidia y en desechar lo importante para fijarnos en lo trivial. Esta 

Editorial

30 años no son nada 
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Música des de l'AMJM: de l'instrument a la societat 
Conversa entre Nan Mercader i Pol Ribó (ESMUC, Barcelona)

Helena Morén Alegret

Associació dia a dia

L'entrada a l'Associació

Nan Mercader (percussionista): L'AMJM 
va néixer arran de converses que tenien 
molts dels professors que es troben avui 
aquí a l'ESMUC, alguns dels quals estaven a 
l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, que 
era una barreja entre el modern i els clàs-
sics; els clàssics modernets, podríem dir-ne. 
I vam parlar de fer una entitat de caràcter 
sindical o com a mínim ajuntar-nos encara 
que no fos amb caràcter sindical. I l'orquestra 

es va anar distanciant i l'associació es va 
corporificar en unes poques persones, con-
cretament l'Àngel Pereira, percussionista i 
bateria, i jo li vaig fer una mica de segundo 
de a bordo, una mica en el sentit de si tu t'hi 
llances, hi anem. Corria per allà també 
l'Agustí Fernández, l'Horacio Fumero, el 
Joan Vinyals... i l'Eugènia Guiscafré, que 
era la primera secretària, que era molt 
amiga nostra i ens feia com de mànager i va 
acabar sent la secretària, la que més treba-
llava per l'Associació, primer durant molt 
temps per altruisme, perquè se sentia iden-
tificada amb la nostra reivindicació i les 
ganes de muntar alguna cosa junts, i quan 
vam posar els primers pagaments de quotes 
vam poder pagar-li el primer sou i llogar el 
primer local que vam tenir, que era al carrer 
de Ros de Olano, 20, una mena de soterrani 
humit, que encara quan m'hi veig em fan mal 
els ossos, perquè era la sala més gran on 
ens podíem reunir. 
Pol Ribó (bateria): No sabia que n’eres 
membre fundador. Jo ara just fa un mes que 
he entrat a l'AMJM. I la veritat és que jo 
estava una mica fora de tot això, i mira que 
vinc de família sindical (els meus pares són 
professors d'escola pública i sempre han 

estat sindicats els dos, i el meu pare fa 
temps que està d'alliberat sindical) i crec 
molt en la labor sindical, però com que aquí 
a l'estat espanyol al sector artístic tot ple-
gat és una mica un pitote, jo fins ara tot el 
que em puguin pagar en negre molt millor. I 
quan vaig veure que a través de l'AMJM 
podria fer uns bolos, al cicle L'Hora del Jazz 
a Gràcia, vaig associar-me per poder-hi 
actuar amb el projecte de trio que tinc amb 
la Inés Galván i el Paco Alcázar. Per tant, 
la meva entrada no era per un fet de creure-
hi gaire, sinó perquè demanaven estar afiliat 
per poder fer els concerts. Sempre he estat 
una mica escèptic.
N.M: Ja era un esquer que vam plantejar, per 
agafar gent. És una activitat pensada en aque-
lla primera època i la manera de donar-nos a 
conèixer i de donar a conèixer els artistes. És 
un win-win... i com t'ha passat a tu, perquè hi 
ha interès a donar a conèixer una proposta. És 
un servei que dones als afiliats. 

Dues èpoques, una visió oberta

N.M: El Pol el definiria amb una paraula que 
fan servir ells, molt motivat. És un hipermoti-

vadíssim i en aquest sentit és capaç d'estar 
on fire o també enfonsat, que també hi ha 
part de queixa, que això no em va... té els dos 
punts. Obsessions dels que pateixen amb 
l'art, les té segur, és com un animal en què 
em veig reflectit, quan vols fer unes coses 
una mica serioses amb això, com a mínim has 
de patir una mica, si és Isla Fantasía crec que 
no arribes a res. Ha d'haver el quejío, has de 
patir una mica. 
P.R: Jo en defensa meva he de dir que cada 
cop intento estar més lluny de tot això. M'he 
allunyat una miqueta d'això de la cultura de 
l'esforç, és molt funcional, però estic inten-
tant enfocar-ho des d'altres punts de vista, 
anar fent i no obsessionar-me gaire en les 
coses, perquè al final surten com surten. 
Tampoc tenim tota la responsabilitat sobre el 
que passa. Jo al Nan li valoro tota la feina 
que ha fet, totes les gires amb el Joan 
Manuel Serrat per Sud-amèrica, és tota una 
bíblia de la percussió, per no ser llatinoameri-
cà! Jo amb el Nan vaig fer classes, tot i que 
en principi no em tocava, perquè jo estudio al 
Departament de Jazz i ell està al Departament 
de Música Moderna, però llavors van muntar 
un combo que estava més obert, i gràcies a 
l'escola, perquè és una de les coses amb què 
sí que sempre estic barallant-me, en conversa 
amb els amics sempre surt que per què ha de 
ser tot tan quadriculat en el currículum. Al 
final són uns estudis i mola poder tenir accés 
a diversos camps.   
N.M: El Departament de Música Moderna és 
una pota del de Jazz, que és el que dona... no 
vull dir sentit a la història, però tots ens sen-
tim en el de Jazz. Mira, fixa-t' que probable-
ment el nom prové exactament del mateix del 
nom de l'Associació: de músics de jazz i 
música moderna. No et sona sospitós que a 
l'ESMUC el nostre departament es digui així? 
Probablement és un plagi del de l'associació, 

ho vam dir nosaltres primer, perquè teníem 
aquesta voluntat de ser com adventistes: 
dins del fet que tots siguem cristians, nosal-
tres tenim el nostre rotllo. Jo em sento del 
món del jazz, tot i que jo no sóc jazzista com 
un Bill Evans, és una altra cosa del que 
pugui haver fet amb Carles Benavent. I, per 
tant, volíem per a l'Associació aquest caràc-
ter de cosa àmplia, que no ens confongues-
sin, per això vam posar de seguida la cua de 
música moderna. Tot i que també hi ha els 
bojos del jazz i els fills de Tete Montoliu, i 
no és perquè sí que el Tete de seguida el vam 
fer soci honorífic, li vam cantar, tot collonut, 
però que no se'ns prengués per una cosa 
tancada i endogàmica. I també perquè del 
jazz exclusivament no es pot viure, tothom ha 
de fer altres coses.

L'instrument i el ritme

P.R: Per mi entrar a estudiar a l'ESMUC ha 
estat un canvi, tota l'estona autocorregint 
coses i canviant coses, ha estat tot un viat-
ge entrar a l'ESMUC. Jo guanyava més 
diners abans d'entrar aquí, perquè estava 
amb bandes de festa major (una banda del 
Maresme que es deia El Veïnat, que vam 
estar una temporada amb Èxits manage-
ment, però era un projecte d'amics, que de 
vegades surten bé, i també a 7Sis 
Produccions), vam estar sis anys fent festes 
majors amb una Iveco dels setanta que aga-
fava màxim els 90 km/h i anàvem fent, però 
al final tampoc teníem gaires diners, perquè 
la història d'aquestes bandes és que has de 
retroalimentar el projecte perquè pugui 
seguir en aquest circuit. Però sí que acabes 
guanyant una mica més cada estiu perquè 
vas reinvertint el que guanyes. Els dos pri-
mers estius gairebé vaig treballar gratis, 

perquè era estar amb els amics. I aquí, en 
entrar a l'ESMUC, ha estat un canvi, amb 
l'instrument. L'agarre de les baquetes el 
vaig canviar només arribar a segon, amb  
el Jo Krause. També la sonoritat de 
l'instrument, ampliar dinàmiques de cop, 
perquè estava acostumat a una cosa molt 
clara i programada, que també està molt bé, 
però quan em surt algun bolo així ara, he de 
reconnectar amb el bombo amb parche de 
plàstic, rim shot... Has de canviar coses. I, 
en l’àmbit d'escola, he tingut accés a set 
assignatures del Departament de Flamenc, 
estic fent assignatures del Departament de 
Pedagogia, he pogut fer percussió... Amb el 
Nan ara no va poder ser, vaig treballar amb 
el Dani Forcada, però ja hi havia treballat 
abans, a Badalona. L'any que ve acabo a 
l'ESMUC i m'ha servit per agafar perspecti-
va i provar noves portes.
N.M: El cas del Pol és molt habitual perquè 
l'instrument de percussió no afinat (amb 
l’excepció de les marimbes) més important 
que hi ha a Occident és la bateria. I llavors 
lògicament jo sempre estic envoltat de bate-
ries, sense ser jo bateria pròpiament, tot i 
que també la toco, però no com a instrument 
principal. Llavors a l'ESMUC passa molt que 
hi ha més bateries que percussionistes. 
Llavors, aquest interès dels bateries per la 
percussió era necessari. Era un problema 
molt greu que els bateries que hi havia en 
aquest país no tinguessin ni idea de percus-
sió. Era un instrument tancat. L'ESMUC ha 
fet remenar la fruita. La percussió és més 
antiga que la bateria, la bateria és una 
modernitat. Com a configuració d'instrument, 
que hi hagi aquests diàlegs, és interessant. I 
l'altre món que jo controlo són els alumnes 
que venen del món clàssic, que passa una 
mica el mateix. I veuen que es pot viure de 
sons estranys, selvàtics.

Inici de converses entre socis veterans de 
l‘AMJM i joves d‘incorporació recent, amb 
motiu dels 30 anys. Parlem amb el soci 
número 7 nascut el 1961  i el soci número 
778 nascut el 1991, percussionista i bateris-
ta respectivament. 
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Professionals a la ciutat més musical

N.M: En el meu cas, arribar ja estaria demos-
trat —arribar on bonament pot cadascú, arribar 
arribar no he arribat enlloc—, i m'agradaria dir 
que el més difícil és mantenir-se. Però amb 58 
anys hem de seguir tirant endavant, i aquest és 
el repte dels meus moments. La pedagogia em 
sembla molt bé, però en aquests temps de crisi 
ha estat un repte molt gran mantenir-se. Hi ha 
alguns símbols esperançadors, tant en la dinà-
mica de la feina com en l'assignatura pendent 
de Barcelona, que s'ha aprovat —l'altre dia en 
Carles Sala m'ho va fer arribar, de l'acció de 
l'Ada Colau per les sales de Barcelona, que es 
porta molt temps treballant per aquests espais 
de cultura viva; a veure si aquesta senyora 
haurà fet alguna cosa important, quan la colla 
d'impresentables que hi ha hagut no n’han fotut 
res, d'una ciutat tan musical com la nostra—. 
Fa de mal dir, però jo tinc un amic de Madrid 
que quan ve sempre em diu: «¡Es que es impre-
sionante!». Ho dic perquè ho diu ell, jo no 
m'atreviria a dir-ho i més aviat aquí som d'anar 
dient: «Quina merda la música en aquest país!», 
però és que hi ha molt de talent, i ell em diu: 

"Me quedo cagao... y es que estais colgaos, 
porque son productos rarísimos lo que hacéis, 
cuando allí lo que hacemos es acompañar al 
Raphael. Hay curro que te cagas, pasta a ganar 
que flipas, y vosotros siempre estáis con pro-
yectos alternativos. Sois un poco tontos...» Per 
això ens representa el burro. I per guanyar-me 
la vida jo he tirat cap a l'ensenyament; i l'altre 
ítem important ha estat l'aparició dels nens. 
Quan jo era un nen com a molt se m'apareixia 
una flauta dolça per casualitat, i ara tothom té 
clar que vol que el seu fill passi per la música. I 
això es nota, tenim bons sous no per les bandes 
en què toquem sinó per la quantitat d'alumnes 
que tenim. I l'altra sortida per mi és el meu 
estudi de gravació. Em dedico a la producció 
musical, intento ser alternatiu fins al punt que 
de vegades he agafat coses sense cobrar si he 
vist que eren interessants.
P.R: Jo, des que vaig deixar el circuit de festa 
major, faig tot el que has dit, Nan, però en 
petita escala. Jo si no fes classes també em 
seria inviable poder pagar un lloguer. Sí que 
veig que falta molta feina. Tot i així crec, com 
el Nan, que falta molta feina, però per des-
comptat per fi s'ha entès això de la música des 
de nens, s'ha entès que això era la pedra filo-
sofal, que, efectivament, a través de la música 
es forma civilització, es fa comunitat. La músi-
ca és una eina útil, una eina que et fa créixer.
N.M: Jo diria directament que la música, 
t'agradi o no t'agradi, fa millors persones.

Reptes de futur

P.R: Sé que tothom fa el que pot i tampoc es 
tracta de fer un full de reclamacions a l'Estat 
o a les associacions que dediquen el seu 
temps a la cultura d'aquest país. És clar, quan 
el Nan parlava de Madrid, que fem projectes 
estranys, jo crec que no és gratuït. A 

Per fi s'ha entès que 
la pedra filosofal és 
que efectivament a 
través de la música 

es forma civilització, 
es fa comunitat

Pol Ribó

L'interès dels bateries 
per la percussió era 

necessari. Era un 
problema molt greu 

que els bateries que hi 
havia en aquest país no 

tinguessin ni idea 
de percussió
Nan Mercadé

Barcelona hi ha tres centres superiors de 
música. Cada any surt una fornada de nous 
músics. És normal que la gent tingui inquie-
tuds. Quan algú ha estudiat enginyeria quími-
ca i li fan un contracte perquè estigui a la 
universitat fent investigació tothom ho entén 
perfectament. En canvi, quan algú investiga 
sobre un instrument, hauria de ser el mateix 
concepte, l'I+D... Falta obrir espais. Que hi 
hagi més projectes. A França, que la tenim a 
prop, tenen una borsa de treball, un bon sin-
dicat; se senten una classe social, els músics.
N.M: Sí, com el centre biomèdic, doncs el 
centre biomusical. Tant de bo l'Associació 
pogués tendir a un segon regnat. Els que la 
vam crear... No devia ser una idea tan desga-
vellada, tot i que quan la vam crear ens van 
dir de tot, els poders fàctic: que si esteu 
penjats o durareu dues setmanes; ens van 
vaticinar les set plagues. De moment, però, 
segueix l'Associació, i jo crec que molaria 
molt que hi hagués una segona fornada 
d'energia, per passar a una cosa més executi-
va i remenar les cireres; en altres àmbits, n'hi 
ha. Un dia es va anar al Parlament i ens deien: 
«Com és que no heu vingut abans? Som aquí 
des de la democràcia, des de fa quinze anys». 
Però és clar, no hi podia anar sol com a Nan 
Mercader. Un sol no representa ningú.
 

Per al 20è aniversari de l’AMJM, vaig fer un article en què explicava el 
que havien estat per a mi els 10 anys que feia que hi treballava, des del 
13 d’abril del 1999. Aleshores no sabia si més endavant faria un article 
semblant. Sabem on som i què fem ara, però no podem assegurar què 
farem i on serem en el futur (proper o llunyà). La vida té un guió que no 
escriu el protagonista. Per a les coses bones i per a les dolentes.

Fent repàs d’aquell article, m’ha cridat l’atenció que gairebé tot ho puc 
tornar a escriure avui mateix. Bé, una cosa ha canviat, segur. Aleshores un 
cafè amb llet costava 1,25 € i ara ja va per 1,45 €. I la resta? Com ho veig?

El 1999 em semblava increïble que un músic hagués treballat tota la 
vida i la gran majoria de vegades ho fes sense contracte, i que aques-
ta situació continués el 2009. Han passat 20 anys i, malauradament, 
encara trobo algun cas.

Per la meva formació (llicenciada en dret) sempre em va semblar impres-
cindible que es treballés i reformés la legalitat vigent per ajustar a la 
realitat qüestions relatives a cotització, prevenció de riscos, contractació... 
Considerar que el músic exerceix una professió, i que com a professió ha 
de ser digna. Des del 2004 una part important de la meva feina va ser 
treballar propostes en aquest sentit. Però, tot i el camí recorregut, al llarg 
de tots aquests anys, quan estaves a punt d’arribar a la darrera casella, tot 
queia i tornaves a la sortida. A començar de nou. Aquest any la cosa ha 
canviat i sembla que aquesta vegada s’aconseguiran canvis, per fi.

El 2009, el preu dels bolos comparat amb el del 1999 no recollia la 
pujada del cost de la vida. Si pensem que el 1999 es cobraven 13.000 
pessetes per una actuació i el 2009, 80 € (gairebé el mateix, deu anys 
després), la situació no era per fer una festa. El 2019, fins i tot podem 
parlar d’espais que paguen quantitats per sota d’aquests 80 €. No. No 
s’ha avançat gaire.

Quan feia referència als espais de concerts, pensava en el gran nombre 
que havien tancat o que ja no programaven. I això encara continua, ja 

que el teixit continua desapareixent. Em refereixo a espais on es faci 
música en viu amb condicions dignes per als artistes que hi actuen.

En aquell moment pensava que, en algunes coses, eren els mateixos 
músics els que tenien la culpa. Aleshores ja es feia palesa la dificul-
tat per fer pinya entre tothom. Avui continua igual, ja que és molt 
difícil incrementar el nombre de socis, quan, a diferència del 2009, ja 
són quatre les escoles superiors de música a Catalunya. També en 
culpava els polítics. I continuo fent-ho. La prova la tenim en les 
darreres eleccions generals, en què les propostes per a la cultura no 
han destacat, precisament.

Una gran diferència amb l’actualitat és la hiperconnectivitat que patim 
avui. En una societat on tothom està connectat les 24 hores al dia, 
semblaria més fàcil aconseguir coses. Sincerament, tinc la impressió 
que el que hem aconseguit és estar més estressats i més incomuni-
cats. Sembla que fent un «m’agrada» a Facebook o a Instagram, o 
retuitant un comentari, ja hem complert i no cal res més. Doncs no, cal 
mobilitzar-se, cal participar de veritat, cal fer feina. En el cas dels 
concerts es veu molt bé. Com és possible que vingui tan poqueta gent 
si hi ha hagut un munt de «m’agrada» a Facebook? Doncs perquè falta 
el darrer pas, el moviment, l’acció.

Vaig acabar l’article amb moments per recordar. De bons, per a mi la 
Marathon Jazz que vam fer al CCCB el 2009 en va ser un, o les diverses 
edicions de l’Hora del Jazz. I també ho són els agraïments amb què 
m’heu sorprès algun de vosaltres, deixant-me un paper a l’oficina o 
posant-lo en els crèdits d’algun disc. De dolents... miro de no pensar-hi, 
però no puc oblidar-me de l’acomiadament de la Mon, amb qui vaig 
compartir moltes coses, i a qui trobo molt a faltar a l’oficina. 
Afortunadament, des de l’any passat, tinc la Míriam un parell de matins.

I d’aquí a 10 anys? Doncs no sé. Penso que l’AMJM continuarà. Espero 
que enfortida, pel nombre de socis. Si serà amb mi o no, ja ho veurem. 
Aquesta pàgina del guió encara està per escriure.

Associació dia a dia

La dificultat per fer pinya
Anna Veiga, gerent
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30 anys fent Associació!  
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1989 
El darrer any de la dècada dels vuitanta es recor-
darà per la caiguda del mur de Berlín. Però aquí, 
molt més a prop, es tendia un pont entre els músics 
constituint-se l’Associació de Músics de Jazz 
de Catalunya! Al mes de maig se signa l’acta de 
constitució i a l’octubre ja participem en la primera 
edició del Mercat de Música Viva de Vic.

1990 
Iniciem la darrera dècada del segle XX amb la 
creació d’un projecte que creixerà i gaudirà de 
continuïtat durant els trenta anys de vida de 
l’Associació. Es tracta del cicle Jazz al Sol, 
una sèrie de concerts nocturns a la concorre-
guda plaça del Sol, a Gràcia, que se celebren 
entre setembre i octubre. Serà l’embrió de 
L’hora del jazz de Nit.

1991 
Per fi neix L’hora del jazz. La primera edició 
d’aquest certamen encara avui se celebra el 
mes de setembre. Però l’activitat de 
l’Associació no s’atura aquí; també participem 
a la 23ena edició del Festival Internacional de 
Barcelona. S’inicia, d’aquesta manera, una 
interessant col·laboració amb el degà dels 
festivals de jazz de Barcelona.

L’Associació de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya celebrem els pri-
mers trenta anys de vida (i esperem complir-
ne molts més!). Aquí teniu una breu cronolo-
gia del que hem fet durant els darrers tres 
decennis, gràcies als quals s’ha après la 
necessitat de fer pinya quan van mal dades 
i celebrar els reptes assolits juntes.

1992
L’any de les Olimpíades l’activitat de l’Associació 
no s’atura. Al gener, participem com a membre 
del jurat del Premi Ciutat de Barcelona i, al 
desembre, ho fem també del Premi de 
Composició SGAE. Durant els mesos de març i 
abril, celebrem el primer Circuit de jazz a 
Catalunya, que representa la nostra primera 
incursió com a organitzadors de concerts a 
diversos clubs de Catalunya, fent-se el segon 
circuit a finals d’aquest mateix any.

1993
Al novembre d’aquest any realitzem la primera 
edició de l’Off Festival, dins del 25è Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona i es lliuren, 
també per primera vegada, els Premis de 
l’Associació. Al desembre d’aquest any també 
s’esdevé un fet crucial per a l’Associació, sense el 
qual ara no tindríeu aquestes pàgines a les vostres 
mans: apareix el número 0 del nostre Butlletí!

1994
Al mes de febrer de 1994 el Consell Català de la Música 
organitza el I Congrés de Música a Catalunya i, com 
no podia ser d’una altra manera, l’Associació hi partici-
pem. El mateix any, es presenta el primer CD Jazz i 
noves músiques de Catalunya i, a l’octubre, es produeix 
la segona edició de l’Off Festival dins la programació 
del 26è Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 
amb la introducció de produccions especials coordina-
des des de l’AMJM.

1995
El 1995, en plena guerra dels Balcans, els Estats 
membres de la Unió Europea acorden la creació 
d’una moneda comuna: l’euro; també és l’any en què 
es comercialitza el navegador Internet Explorer, amb 
el sistema operatiu Windows 95. I mentre la història 
de la humanitat continua avançant amb el seu pas 
inexorable, l’Associació segueix amb la seva activitat. 
La mala notícia és que al desembre d’aquest any 
finalitza el programa de ràdio sobre el jazz català. 
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1996
El juny de l’any 1996 té 
lloc un fet rellevant per 
l’Associació: la comparei-
xença davant la Comissió 
de Política Cultural del 
Parlament de Catalunya, 
dins la Plataforma de Col·lectius 
Professionals del sector musical. 
Ja són vuit anys de trajectòria, i 
l’Associació de Músics de Jazz 
(encara no era AMJM) es consolida cada vegada 
més en el seu paper d’interlocutor amb els esta-
ments oficials, a més de seguir sumant associats. 1998

Per a l’Associació, el 1998 és un any de mudances: canviem 
l’oficina de Ros d’Olano, al barri de Gràcia, per l’actual despatx a la 
planta baixa de la seu de l’SGAE, al Passeig Colom. Aquest mateix 
any té lloc la sisena edició dels Premis de l’Associació, que es lliuren 
per primera vegada durant la Festa de l’Associació, una celebració 
que ens ha acompanyat fins avui.

1999
Fi de segle, fi de mil·lenni i un any impor-
tant a nivell sindical. En primer lloc, 
s’organitza una recollida de signatures 
per demanar un IVA reduït per al sector 
musical, propòsit que finalment queda 
sense assolir. En segon lloc, s’elabora una 

Proposta de reforma normativa del sistema de Seguretat Social 
dels músics. Tampoc ho aconseguim, però la reivindicació en sí 
mateixa constitueix una fita.
Aquest mateix any, l’Associació celebra el seu desè aniversari i pro-
dueix Jazz-clàssica fusió, una col·laboració amb l’ACC (Associació 
Catalana de Compositors), que es va presentar a l’Auditori del CCCB. 

2001
La història entra en un període funest: 
l’atemptat contra les torres bessones de Nova 
York dóna pas a la invasió d’Afganistan per part 
dels Estats Units. Per sort, la vida continua i se 
celebren, a Catalunya i a França, els concerts 
Europe à tout jazz. A més a més, es presenta 
el llibre Jazz d’aquí, un recull de partitures amb 
composicions de músics associats.

2002
L’any de la defunció de la pesseta i l’entrada en cir-
culació de l’euro, nosaltres organitzem el taller 
creatiu Simbiotiz-art, a Sant Pere de Riudebitlles, 
un work-in-progress en el qual hi participen al voltant 
de 40 persones, la majoria dels quals són músics, 
però també hi ha artistes plàstics, ballarins… Com 
que resulta tot un èxit, el repetim al 2003. A més a 
més, durant la Festa de l’Associació d’aquest any, 
presentem la nostra primera pàgina web!

2003
El 30 de gener d’aquest any es crea a Barcelona 
la Unió de Músics de Catalunya, una federa-
ció integrada per l’AMJM, l’AMT, Musicat, 
ACIMC, ACIC, ACC i AMAPEI que neix amb els 
objectius de 1) defensar els drets professionals 
i socials dels músics, 2) coordinar les diferents 
entitats representatives de músics professio-
nals de Catalunya i donar suport i potenciar la 
cooperació entre les entitats federades, i 3) 
fer-se càrrec de la política sindical i de la gestió 
professional comuna a totes les associacions, 
per tal que aquestes puguin dedicar-se plena-
ment a les seves funcions específiques.
D’octubre a desembre d’aquest mateix any se 
celebra el primer circuit de tardor Ressons 
Jazz, organitzat en col·laboració amb Ressons, 
entitat autònoma depenent de la Generalitat 
de Catalunya, inspirat en els cicles a clubs 
organitzats per l’AMJM.

1997
A l’agost d’aquest any passa a la història el gran Tete Montoliu. 
La mort d’aquest monstre de la música mereix que L’hora del jazz, 
a partir de la seva setena edició, passi a anomenar-se L’hora del 
jazz - Memorial Tete Montoliu. Aquest mateix any introduïm uns 
quants canvis en el butlletí de l’Associació, que a partir d’aquest 
moment es dirà Jazz Butlletí.

2000
Coincidint amb el canvi de mil·lenni, l’Associació 
canvia de nom. Fins ara es deia Associació de 
Músics de Jazz de Catalunya, i a partir d’aquest 
any passa a dir-se Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya.
També iniciem la campanya en defensa de la 
música en viu, per la qual es crea el logo amb 
el segell 100% directe.
A nivell sindical, engeguem la campanya per a la 
condonació de les regularitzacions de la 
Seguretat Social dels Artistes i aquesta vega-
da… ho vam aconseguir!
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2004
Participem en la Creació de la Plataforma per a un Consell de les Arts. Cinc anys més tard, 
després d’aconseguir que l’esperat Consell es converteixi en realitat, assistirem amb astorament i 
gran decepció a la manca de representació del sector musical en el sí de l’organisme. L’Hora del Jazz 
segueix imparable programant concerts de dia, a la Plaça Rius i Taulet de Gràcia tots els diumenges 
del mes de setembre, i a la nit a diversos clubs de la ciutat de Barcelona.

2005
Iniciem una acció de denúncia contra la 
situació precària de la música en viu aco-
llida amb un seguiment més que significatiu. 
Aquest mateix any, el CD Jazz i noves músi-
ques de Catalunya, produït íntegrament per 
l’AMJM, passa a ser editat per l’ICIC (Institut 
Català d’Indústries Culturals), amb el nom de 
Jazz de Catalunya.

2006
L’any 2006 el món celebra el 250è aniversari del 
naixement de Wolfang Amadeus Mozart, a qui 
no sabrem mai si li hauria agradat o no el jazz. 
Nosaltres, continuem millorant i encetem nou 
Jazz Butlletí, amb un canvi integral de disseny.

2007
Ja fa deu anys que va morir Tete Montoliu. Per 
commemorar l’efemèride, creem un segell que 
acompanyarà tota la gràfica feta durant el 
2007, any en què se celebra la primera edició 
del Vermut Jazz, un cicle de concerts a l’aire 
lliure i gratuïts organitzats per l’Auditori en 
col·laboració amb l’AMJM. També fem un canvi 
integral en el disseny del nostre lloc web.

2008
El 2008 va començar amb la posada en marxa 
del moviment Accions per la 
Música, una iniciativa que arrencà 
amb molta empenta al gener i que 
tingué el seu punt culminant a 
l’abril, després d’una concorregu-
da manifestació el dia de Sant 
Jordi en defensa de la música 
en viu. Posteriorment poc a poc 
la implicació dels primers inte-
ressats, els músics, es va anar 
diluint fins que va morir a 
finals de maig. Sense parau-
les. L’any 2008 també va 
estar marcat per la convoca-
tòria extraordinària de 
l’ESMUC, un tema que al 2009 
encara cuejava.

2009
Es presenta el Manifest de la Unió de Músics 
de Catalunya, contra la nul·la presència al 
CoNCA d’un representant musical i en l’àmbit 
estatal el Manifest “Por una ley de la Música, 
todas las músicas son cultura”. El juny de 2009 
s’inicia la constitució de l’Acadèmia Catalana 
de la Música. En el marc del centenari del jazz 
i l’exposició El segle del jazz, es va celebrar la 
Marathon Jazz al CCCB, amb un éxit rotund 
d’aquell dissabte de setembre. El mateix mes, 
dins del MMVV es va constituir l’Afejazz 
(Associació de Festivals i Programadors de 
Jazz de Catalunya).

2011
L’AMJM forma part de la plataforma NO reta-
lleu la Cultura. Arran de les retallades en el 
sector cultural es va generar una unitat en les 
reivindicacions en l’àmbit creatiu, amb accions 
com la lectura d’un manifest conjunt davant del 
Macba o que diversos il·lustradors van confec-
cionar cartells denunciant les retallades amb 
noms reconeguts com Miquel Gallardo.

Foto: Anna Veiga

2010
Entitats i associacions treballem per analitzar i fer propostes de canvis al pro-
jecte de reglament de la Llei d’Espectacles. Es presenta el Codi de bones pràc-
tiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals publicat pel CoNCA. 
Celebrem els 20 anys de l’Hora del Jazz amb un concert especial al Luz de Gas.
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2012
L’Associació s’adhereix a la vaga general del 29 març contra la 
reforma laboral en uns anys de caiguda lliure a nivell pressupostari 
per a la cultura que va escapçar el panorama associatiu cultural, 
amb la desaparició d’entitats com l’AMAPEI.

2013
L’AMJM forma part de la plataforma Marea Roja – Cultura en Lluita, que neix 
arran de la reivindicació de diversos sectors artístics per reduir l’IVA cultural. 

2014
Nova adhesió de l’AMJM al manifest de la COAEM (Confederación 
de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español), mani-
festant el seu rebuig davant la LOMCE, pel que fa al seu tractament 
de l’ensenyament musical. En positiu vam participar en les 36 pro-
postes per a la millora de la condició professional en el món de la 
cultura (CoNCA). També cal esmentar la col·laboració amb la prime-
ra edició de Jazzing, el Festival de Jazz de Sant Andreu.

2015
S’inicia l’elaboració de la nova web de l’AMJM. A la tardor comencen les 
reunions de les comissions del Pla Integral de la Música, a la majoria de 
les quals participa l’AMJM. 1r Forum Jazz en Rhône-Alpes (Annecy, 
França) i l'AMJM és convidada a participar en aquesta trobada interna-
cional. Jorge Pardo actua a “Els dijous de l’AMJM”.

2016
Compatibilitzar la pensió de jubilació amb els 
ingressos generats pels drets d’autor va ser el 
motiu principal per a l’adhesió a la plataforma 
Seguir creando. Fundació de la FM Jazz, 
Federación Estatal de Asociaciones Profesionales 
de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas. 
Presentació del Pla Integral de la Música en el 
marc del MMVV. 

2017
Comença a funcionar el grup de treball laboral 
dins l’Acadèmia Catalana de la Música, liderat 
per l’AMJM. Diverses reunions amb represen-
tants dels partits polítics per tal de fer arribar 
les propostes dels professionals de la música 
a la subcomissió dedicada a l’elaboració d’un 
informe sobre l’estatut de l’Artista.

2018
Al juny s’aprova l’Informe sobre l’elaboració 
de l’Estatut de l’Artista per la Comissió de 
Cultura del Congrés dels Diputats. A conse-
qüència d’aquest document hi ha els pri-
mers canvis normatius en el sector el mes 
de desembre i que tindran continuïtat l’any 
següent. Neix la Plataforma Estatal por la 
Música (PLAM).

2019
L’AMJM participa a la primera edició del Jazz I Am i la festa dels premis s’inclou 
dins la programació de la trobada internacional. Aquest any és l’any de gran movi-
ment a nivell legislatiu i l’AMJM en fa seguiment a cada JazzButlletí.
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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
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CAROL BRUNET, OCTAVIO BUGNI, PERE ANTONI BUJOSA, JAIME BURGOS, SANTIAGO BURGOS, DIEGO BURIÁN, RONALD BURKE, FRANCESC BURRULL, ANGELS MARIA BUSQUETS, ENRIC CABALLÉ, ROSA CABALLOL, M. BELEN CABANES, 
ALBERTO CABELLO, NABÍ CABESTANY, EVA MARIA CABRERA, LLUÍS CABRERA, PABLO CABRERA, LAIA CAGIGAL, ALBERT CAIRE, ANNA CAIXACH, GUILLEM CALLEJÓN, GUILLERMO CALLIERO, ROC CALVET, ANNA CALVO, MANEL CAMP, NUNO 
CAMPOS, PEDRO CAMPOS, ORIOL CAMPRODON, JONATHAN CAMPS, CARME CANELA, MAYTE CAPARRÓS, FRANCESC CAPELLA, XAVIER CAPELLAS, ARMANDO CAPOTE, LAIA CARBONELL, MAITE CARDÓ, SANTI CARETA, PERE CARLOS, FREDRIK 
CARLQUIST, JUAN RAMON CARO, XAVIER CARPONA, MARTÍ CARRASCO, ALFONS CARRASCOSA, DAVID CARRERAS, CARME CARRETER, MARC CARREY, RAIMON CASADEMUNT, SERGI CASADEMUNT, PEP CASADÓ, JOAN CASARES, LLUC 
CASARES, PAU CASARES, AMADEU CASAS, MARTA CASAS, XAVIER CASELLAS, RICARD CASERO, SERGI CASTAN, LLEONARD CASTELLÓ, RAI CASTELLS, ANTONIO CASTRO, ALBERT CATALÀ, ANNA CATALÀ, LUA CATALÀ, PERE CEBALLA, LUIS 
CERAVOLO, ANDREA AMADEO CERUTI, SUSANNA CERVELLÓ, ALFONSO CHACÓN, JOAN CHAMORRO, FRANCESC CHAPARRO, JOAN PAU CHAVES, ANTONIO CHIA, ANNA CHIVA, JOAN CARLES CHORDÀ, MARCIAL CID, PABLO CINELLI, MATEO 
CIRER, ALBERT CIRERA, ADRIÀ CLARAMUNT, CATALINA CLARO, MARC CLOS, MIREIA CLUA, JOSEP COCA, LUNA COHEN, JORDI COLL, JOSEP COLLS, ENRIQUE COLMENAR, PHILIPPE COLOM, RAYNALD COLOM, LLUÍS COLOMA, ENRIC COLOMÉ, 
SANTI COLOMER, FRANCESC COLOMINA, DANI COMAS, SILVIACOMES, JUAN PABLO COMPAIRED, ESTHER CONDAL, ALFONS CONDE, DANIEL ROBERTO COPQUIN, DIMAS CORBERA, MIGUEL ÁNGEL CORDERO, IGNASI COROMINA, VICTOR 
CORREA, ORIOL CORS, JAUME CORTADELLAS, EDUARDO CORTÉS, Mª DOLORS CORTÉS, RAÜL COSTAFREDA,THIERRY COURAULT, ANNA CREXELLS, ALEXIS CUADRADO, LLUÍS CUADRENCH, JOSEP ALBERT CUBERO, CARME CUESTA, MARC 
CUEVAS, JUDIT CUIXART, ENRIQUE CUQUERELLA, VIOLETTA CURRY, JOAO CARLOS DA COSTA, MARINELLA DAMIANI, ROBERTO DAÑOBEITIA, EDUARD DAUSÀ,MARCELO DE CASTRO, JOANA DE DIEGO, JUAN DE DIEGO, VÍCTOR DE DIEGO, ALEIX 
DE GISPERT, CHRISTIAAN DE JONG, SANTI DE LA RUBIA, EDUARD DE NEGRI, ACELINO DE PAULA, SAMANTHA DE SIENA, STEPHEN DE SWARDT, EVA DEL CANTO, GONZALO DEL VAL, PUBLIO DELGADO, HANS-PETER DELPHINICH, CARLES DENIA, 
JESÚS DÉNIZ, ALEJANDRO DI COSTANZO, ANNA DIAS, JOAN DÍAZ, RAMON DÍAZ, XAVIER DÍAZ, LUCÍA DIÉGUEZ, JOSEP M. DOMENECH, JOSEP M. DOMÈNECH, OSCAR DOMÈNECH, PAU DOMÈNECH, PEPO DOMÈNECH, DANIEL DOMÍNGUEZ, 
FERRAN DONATELLI, RENÉ DOSSIN, XAVIER DOTRAS, JOHN DU BUCLET, ISMAEL DUEÑAS, JOSEP M. DURAN, ELISABET EGEA, NÉSTOR EIDLER, PERE ENGUIX, ALFONS ENJUANES, FELIPE ESCALADA, RAMON ESCALÉ, YEHOSUA ESCOBEDO, 
NOÈ ESCOLÀ,RAFAEL ESCOTÉ, LLUÍS ESCUADRA, FCO. JOSÉ ESCUDERO, ENRIC ESPINET, RAFAEL ESTEVE, ANGEL ESTÉVEZ, ANIBAL ESTRELLA, BRONWYN EVANS, ANDREU FÀBREGAS, JAUME FÀBREGAS, ROBERTO FAENZI, ROCÍO FAKS, CARLOS 
FALANGA, HAMILTON FARIA, JOSEP Ma. FARRÀS, JORDI FARRÉS, GUIDO FARUSI, ADRIÀ FAURA, RAMON FAURA, SERGI FELIPE, AGUSTÍ FERNÁNDEZ, ÁNGEL FERNÁNDEZ, DOMÈNEC FERNÁNDEZ, GABRIEL FERNÁNDEZ, GEMMA FERNÁNDEZ, 
NONO FERNÁNDEZ, PABLO FERNÁNDEZ, RUBÉN FERNÁNDEZ, JOSEP FERRÉ, MUNIR FERREIRA, JOAN FERRER, RAIMON FERRER, DANIEL FERRUZ, CARLES FIBLA, JUAN DIEGO FIDALGO, JOAN JAUME FIGUERA, BRUNO FIGUERAS, DANIEL 
FIGUERAS, PEP FIGUERAS, SANTIAGO FIGUERAS, JULIÁN FIGUERES, LLUÍS FIGUEROLA, XAVIER FIGUEROLA, GARRY FIMISTER, ANA FINGER, ANNA FITÉ, HERNÁN FLORES, JUAN FLORES, LAURA FLORES, RODRIGO FLORES, ÀLEX FLÓREZ, BERNAT 
FONT, ROGER FONT, DANIEL FORCADA, ESTER FORMOSA, XAVIER FORT, JUAN LUIS FORTEA, LAIA FORTIÀ, MANEL FORTIÀ, LLIBERT FORTUNY, TOMÀS FOSCH, RAMON FOSSATI, PERE FOVED, SERGI FRANCH, MONTSE FRANCO, FRANCISCO 
JAVIER FRIERI, JOANA FUENTES, HORACIO FUMERO, ÁNGELA FURQUET, CARLES G.R., GIANNI GAGLIARDI, ANA ISABEL GALÁN, SANTIAGO GALÁN, ANDREU GALMÉS, MARC GALOBARDES, INÉS GALVÁN, CURRO GÁLVEZ, ANTONIO GAMAZA, 
JOSÉ LUIS GÁMEZ, GORKA GARAY, DAVID GARCIA, EVA GARCIA, GUIM G. BALASCH, GUSTAVO ARNALDO GARCIA, MARIO GARCIA, OLIVIER GARCIA, OTGER GARCIA, EUGENI GARCÍA, FELIP GARCÍA, JUAN CARLOS GARCÍA, RAÚL GARCÍA, JORDI 
GARDEÑAS, ROSER GARRELL, XAVIER GARRIGA, ARTURO GARUZ, JORDI GASPAR, JAVIER GAVARA, LONI GEEST, CECE GIANNOTTI, NÉSTOR GIMÉNEZ, RAMON GIMÉNEZ, DAVID GIORCELLI, CARLES XAVIER GISBERT, JAUME GISPERT, PEP GOL, 
JOSEP GOMARIZ, LLUIS GOMEZ, DAVID GÓMEZ, GABRIEL GÓMEZ, PERE GÓMEZ DEL MORAL, CARMEN PAZ GONZÁLEZ, DAVID GONZÁLEZ, DAVID GONZÁLEZ, JOAN 
IGNASI GONZÁLEZ, LUIS GONZÁLEZ, ORIOL GONZÁLEZ, XAVIER GONZALVO, TINA GORINA, MIQUEL GÓRRIZ, CARLA GRACIA, HECTOR JAIME GRAJALES, BÁRBARA 
GRANADOS, DAVID GRANATO, PERE GRAU, RAMON GRAU, FELIPE GREENE, MIRIAM GUAL, MARTA GUASCH, JAUME ENRIC GÜELL, JUAN ANTONIO GUERRA, JOSÉ 
ANTONIO GUILLEM, ANTONIO GUILLEN, FRANCISCO GUILLÉN, LAURA GUITERAS, XAVIER GUITÓ, GERHARD GUSE, CARLES GUTIERREZ, IVÁN GUTIERREZ, ESTELA GUZMÁN, LAURA HANSEN, JULIANE HEINEMANN, ADRIÀ HEREDIA, CRISTIAN 
HERNÁNDEZ, ESTEBAN HERNÁNDEZ, ROSARIO HERNÁNDEZ, YERAY MANUEL HERNÁNDEZ, ORIOL HERNÀNDEZ , DANIEL HERNÁNDEZ-CROS, IOLANDA HERRERA, XAVIER HERRERA, GUSTAVO HERZOG, CHRIS HIGGINS, XAVI HINOJOSA, IVAN 
ILIC, ENRIC ILLA, MIQUEL IZQUIERDO, MIREIA IZQUIERDO, OLIVIER JAMBOIS, TOM JOHNSON, CHRISTIAN JORDÀ, TITO JUAN, JAVIER JUANCO, ORIOL JUBANY, ALBERT JULIÀ, CLAUDIO LUIS JUSTO, KITFLUS,STEFAN KOCSIS, TODOR 
KONSTANTINOV, ERIC KOONTZ, CHRISTIAN KOXHOLT, JOACHIM KRAUSE, BENJAMIN KREITH, AMPARO LACRUZ, FOLY LAMAS, ANA ROSA LANDA, OLVIDO LANZA, MIREIA LARA, ÒSCAR LARIOS, TATO LATORRE, GIAMPAOLO LAURENTACI, 
ODRACIR LAVID, INMA LAZARO, CLAUDI LÁZARO, MANUEL LECHUGA, MARTIN LEITON, ALIX LEVY, DANIEL LEVY, JOE LEWIS, LOTI LEWIS, GUILLEM LLOBELL, ALEJANDRO LLOVET, GUSTAVO LLULL, PERE LOEWE, LUIS LOGARICH, AYAO DJIMEDO 
LOGOSSE, ELOI LOPEZ, DÁCIL LÓPEZ, ELVIRA LÓPEZ, JOSE IGNACIO LÓPEZ, JOSE MIGUEL LÓPEZ, OCTAVI LÓPEZ, MARIA LOREA, MARTA LORENTE, TOMAS LORENZO, M. DOLORS LOZANO, HERNÁN LUGANO, ANNA LUNA, CLARA LUNA, JUAN 
CARLOS LUQUE, ALEJANDRO LUZARDO, BRADY LYNCH, XAVIER MACAYA, DANIEL MACHADO, RODNEY MACK, MAIKA MACKOVSKI, JÚLIA MALKOVA, JOAN MANAU, ERNEST MANCHON, MANEL MANOBENS, JOAN MARCET, CARLES 
MARGARIT, NURIA MARÍN, JAUME MARISTANY, ALBERT MARQUÈS, SANDRA MÁRQUEZ, CLAUDIO MARRERO, FRANCISCO MARRODAN, TONI MARSOL, GUILLEM MARTÍ, JOAN MARTÍ, NÚRIA MARTÍ, PINYU MARTÍ, ALEJANDRA MARTIN, 
ARIDANE MARTÍN, JAVIER MARTÍN, VICENS MARTÍN, AFRICA MARTINEZ, DAVID MARTINEZ, ERNEST MARTINEZ, ROGER MARTINEZ, XAVIER MARTINEZ, AGUSTÍ MARTÍNEZ,ALFREDO MARTÍNEZ, ANDREU MARTÍNEZ, ANDREU JACOB 
MARTÍNEZ, ANIBAL MARTÍNEZ, BORJA MARTÍNEZ, CÉSAR MARTÍNEZ, ELISABETH MARTÍNEZ, ENRIC XAVIER MARTÍNEZ, ERNEST MARGÍ, JORDI MARTÍNEZ, MANUEL MARTÍNEZ, ROBERTO MARTÍNEZ, VERA MARTÍNEZ, MARIANO MARTOS, 
JAVIER MAS, ROGER MAS, PERE MASAFRET, JOSEP MASANA, JOAN MASATS, XAVIER MASJOAN, JOSEP M. MASÓ, XAVI MATAMALA, JORDI MATAS, JOSEP MATEU, PEP MATEU, INGA MATTHIES, XAVIER MAURETA, CHIAKI MAWATARI, 
SIMON Mc GLYNN, JOSÉ ALBERTO MEDINA, IAGO MEJUTO, TONI MELER, JORDI MENA, MARC MENA, JULIO MENDIVE, DAVID MENGUAL, HENRY MENRATH, MARCELO MERCADANTE, NAN MERCADER, ANDONI MERCERO, ANTONIO MESA, 
CARLES MESTRE, JORDI MESTRE, JORDI MESTRES, MARCO MEZQUIDA, MATÍAS MÍGUEZ, ALEJANDRO MINGOT, ROGER MIR, FREDERIC MIRALDA, FRANCESC MIRALTA, MARC MIRALTA, DAVID MIRET, XAVIER MIRÓ, PEDRO MISLE, DAVID 
MITCHELL, DANIEL MOLINA, VÍCTOR MOLINER, MARIA JOSÉ MOLINOS, XAVIER MONGE, JOAN MONNÉ, NUNO MONTEIRO, MIGUEL A NGEL MONTERO, CRISTÓBAL MONTESDEOCA, JOSE MOR, ED MOREIRA, DANIEL MOREN, ANDREU 
MORENO, CÉSAR MORENO, CHARLIE MORENO, FCO. JAVIER MORENO, JOEL MORENO, MARTHA MOREO, GUILLERMO MORLINO, PEPE MOTOS, VALENTÍN MOYA, PEP MULA, ALDO MUNARI, DAVID MUÑOZ, MATÍAS MUÑOZ, ALJOSA MUTIC, 
ANTONIO NAHARRO, VICENS XAVIER NAVARRO, SUSAGNA NAVÓ, DANI NEL·LO, XAVIER NIALET, SALVADOR NIEBLA, JUAN MANUEL NIETO, NINA, FRANCESC XAVIER NOGUÉ, ALBERTO NORIEGA, JOSEP O'CALLAGHAN, HÉCTOR ODUARDO, 
LEONEL ODUARDO, HASIER OLEAGA, FRANCESC OLLÉ, JOAQUIM OLLÉ, IVÓ OLLER, DAVID OLMEDO, POL OMEDES, XAVIER ORÓ, JOAN ORPELLA, GINESA ORTEGA, JAIRO ORTEGA, ARUAN ORTIZ, CAROLA ORTIZ, XAVIER ORTIZ, ERNEST ORTS, 
JAUME OTERO, SEBASTIÁN PACHECO, POL PADRÓS, XAVIER PAGÈS, DIANA PALAU, BENET PALET, JOAN PALLÀS, ENRIC PALOMAR, JORDIPARELLADA, NOTA PARÉS, DAVID PARRAS, EMILI PASCUAL, LLUÍS PASCUAL, MAURICI PASCUAL, PEP 
PASCUAL, DAVID PASTOR, RAI PAZ, ENRIQUE PEINADO, JAUME PEÑA, YONDER PEÑA, OSCAR PEÑAS, MARTÍN PERALTA, ÀNGEL PEREIRA, ALBERT PEREJOAN, PACO PERERA, CHEMA PEREZ, RAUL PEREZ, ALBERT PÉREZ, DANIEL PÉREZ, EMILIO 
PÉREZ, IDAFE PÉREZ, IVAN PÉREZ, JOSEP PÉREZ, TOMÀS PÉREZ, ESTEVE PI, ELBA PICÓ, XAVIER PIÉ, ADRIÀ PLANA, GEMMA PLANS, XAVIER PLAZA, XAVIER POMEROL, GUILLEM PONS, MANUEL PORTA, JORDI PORTAZ, DAN POSEN, PALOMA 
POVEDANO, ABIGAIL PRAT, BIG MAMA, GUILLERMO PRATS, RAMON PRATS, GABRIELE PREVATO, FRANCESC PUBILL, FRANCESC XAVIER PUERTAS, JOSEP ORIOL PUERTAS, FRANCESC PUIG, RAMON PUIG, MIQUEL PUIGMACIÀ, MANEL PUJOL, 
TONI PUJOL, DAVE PYBUS, RAMON QUADRADA, SERGIO QUESADA, DAVID QUIGGLE, MIREIA QUINTANA, CARLOS QUIRCE, JUAN PABLO QUIROGA, MÁGDALO EDUARDO QUIROZ, ALBERT RABASCALL, MANEL RABINAD, RAMÓN RABINAD, 
DANI RAMBLA, LLUÍS RAMBLA, GRISELDA RAMON, MIGUEL RAMÓN, SERGIO RAMOS, JEPPE RASMUSSEN, ELISABET RASPALL, ENILDO RASÚA, SÒNIA RATERA, JORGE REBENAQUE, DAVID REED, ARTUR REGADA, XAVI REIJA, JESÚS REINA, 
ELADIO REINÓN, JOSÉ REINOSO, RAÜL REVERTER, NÚRIA RIAL, ORIOL RIART, LLUÍS RIBALTA,POL RIBÓ, JORDI RIERA, KATIA RIERA, ROC RIU, GILBERTO RIVERO,MARIBEL RIVERO, ANDRES ROBERTO, JON ROBLES, PEPE ROBLES,ORIOL ROCA, 
MARIÀ ROCH, GUSTAVO ROCHA, RICARD RODA, ALEX RODRIGUEZ, FRANCISCO RODRIGUEZ,HILARIO RODRÍGUEZ, JESÚS RODRÍGUEZ, MARTA RODRÍGUEZ, ALBERT RODRÍGUEZ-MANCHEÑO,MARIA VICTÒRIA ROMERO, XAVIER ROMEU, RAMIRO 
ROSA, GABRIEL ROSALES,MARIA CINTA ROSSELLÓ, ANA ROSSI, JORDI ROSSY, MARIO ROSSY, LISA DANNA ROUTH, MIGUEL ANGEL ROYO, GABRIEL RUBÉN,JORDI RUIZ, MIREIA RUIZ, ALBERT SABATER, ANTONI-OLAF SABATER, JORDI SABATÉS, 
MATTEO SACILOTTO, MARIONA SAGARRA, TONI SAIGI, RAFEL SALA, FRANCISCO JAVIER SALAS, JUAN MIGUEL SALAZAR, RAFAELITUS SALAZAR, JORDI SALICRU, CLARA SALLAGO, PERICO SAMBEAT, MÒNICA SAMIT, FRANCESC LLUÍS 
SÁNCHEZ, FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ, FRANCISCO SÁNCHEZ, JOAQUIM SÁNCHEZ, NICOLÁS SÁNCHEZ, POL SÁNCHEZ, SANTIAGO SÁNCHEZ, XAVI SÁNCHEZ, JORDI SANDALINAS, IÑAKI SANDOVAL, JOAN SANMARTÍ, MONTSERRAT SANS, 
JOSÉ LUIS SANTACRUZ, IVAN SANTAEULÀRIA, JURANDIR SANTANA, ALBERT SANZ, OSCAR SANZ, ORIOL SAÑA, PAU SASTRE, JOSEP M. SAURET, TANJA SCHILINSKI, PABLO SCHVARZMAN, EMILIO LAURO SCIPIONI, MAURICIO SEARA, LALY 
SECANELL, MARTA SEDÓ, ERWYN SEERUTTON, PABLO SELNIK, HERNÁN EZIO SENRA, LLUÍS SERRA, MAR SERRA, MARTÍ SERRA, ALBA SERRANO, CONRAD SETÓ, USANA SHEIMAN, JOAN ALBERT SIBIS, TEDY SILVA, DAVID SIMÓ, LAURA 
SIMÓ, MATTHEW SIMON, SERGI SIRVENT, ARECIO SMITH, JOE SMITH, ISABEL SOBRINO, EULÀLIA SOLÀ, JOAN SOLÀ-MORALES, QUIM SOLÉ, DAVID SOLER, FRANCESC SOLER, ROGER SOLER, TOTI SOLER, JORDI SOLEY, EMILIO SOLLA, PEP 
SOLÓRZANO, VICENÇ SOLSONA, ALBERT SOTERAS, JOSEP SOTO, PERE SOTO, MARIANO STEIMBERG, PAUL STOUTHAMER, FRANCISCO SUÁREZ, MAX SUNYER, FRANTISEK SUPIN, PEP SUQUET, TXELL SUST, SÍLVIA TALISA, EDU TANCREDI, 
JOSEP ENRIC TARRASÓ, MARC TARRIDA, JOAN TASA, XIMO TEBAR, DANIEL TEJEDOR, LEO TEJEDOR, ODETTE TELLERÍA, ALEX TENAS, JOAN TEROL, PAU TEROL, IGNASI TERRAZA, AUGUST THARRATS, DICK THEM, DMITRY TISHCHENKO, 
ANTONI TOLMOS, CHILDO TOMÁS, NÚRIA TOMÁS, ABEL TOMÀS, ARNAU TOMÀS, PAOLO TOMASELLI, ARRIGO TOMASI, LUCA TONDENA, CARLOS TORIJANO, RAMON TORRAMILANS, JESUS TORRENT, GLÒRIA TORRES, JOSEP TORRES, NUNO 
TORRES, XAVIER TORRES, JOSEP TRAVER, MARC TRULLÀS, FRÉDÉRIQUE TRUNK, SASKIA TUÑEZ, JOSEP TUTUSAUS, FRANCESC UBANELL, JORDI UMBERT, AMALIA ISABEL VALCARCEL, MANUEL VALDIVIESO, LUIS MIGUEL VALLADARES, GIULIA 
VALLE, ORIOL VALLES, JOSEP LLUÍS VALLÈS, JORDI VALLESPÍ, MARINA VALLET, PAU VALLET, PHILIPPE EMMANUEL VALLET, EULÀLIA VALLS, VÍCTOR VALLS, MONTSERRAT VALLVÉ, BERNARD VAN ROSSUM, JAVIER VAQUERO, RAFAEL VARGAS, MARIO 
ALBERTO VEGA, RABITO VÉLEZ, ÀLEX VENTURA, MARTI VENTURA, JOSEP MARIA VERGÉS, LLUÍS VERGÉS, SERGI VERGÉS, VÍCTOR VERGÉS, M.TERESA VERT, ÁNGEL VIDAL, JOAN VIDAL, LLUÍS VIDAL, NARCÍS VIDAL,JOAO VIEIRA, ARIEL VIGO, EDURNE 
VILA, ESTHER VILA, MARIONA VILA, QUIM VILA, CRISTINA VILALLONGA, JOAN VILALTA, LLUÍS VILAMAJÓ, ANDREU VILAR, JAUME VILASECA, FRANCISCO VILLAESCUSA, FRANCISCO VILLAESCUSA, PINTXO VILLAR, JOSÉ MANUEL VILLARREAL, 
FRANCESC VILLAS, LIBA VILLAVECCHIA, MAURICI VILLAVECCHIA, MAX VILLAVECCHIA, LALI VINAIXA, JOAN VINYALS, DAVID VIÑOL AS, MAIOL VIRGILI, ANA VOLTAS, ALLA VORONKOVA, JAY WALLIS, PACO WEHT, MATTHIAS WEINMANN, GEORGINA 
WEINSTEIN, DAVID WILKINSON, SABINA WITT, ERROL WOISKI, FREDDY WORT, DAVID XIBERTA, TONI XIMENEZ, DAVID XIRGU, TONI XUCLÀ, PACO XURADO, MIYUKI YAMAOKA, JAUME YELO, UMA YSAMAT, TERESA ZABALZA, ANDREU ZARAGOZA.

Mil gràcies 
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RPQ Plays Gypsy by Jule Styne 
& Stephen Sondheim
Rai Paz Quartet
Fresh Sound New Talent
Jazz

Rai Paz, guitarra / Toni Saigi, piano / Pau Sala, baix / Andreu 
Pitarch, bateria 

Amb desig que entretingui d’inici («May we entertain you») a fi («Let me entertain 
you»), aquest disc arrenca. Dedicat al musical Gypsy, del tàndem integrat pel 
compositor Jule Styne (autor de musicals com Gentleman Prefer Blondes o Funny 
Girl) i el lletrista Stephen Sondheim, el quartet de Paz revisita deliciosament peces 
com «Mr Goldstone». Or pur instrumental. El musical es basa en les memòries de 
Rose Louise Hovick, stripper coneguda com a Gypsy Rose Lee. Teatre musical 
americà passat pel sedàs del quartet del guitarrista Rai Paz (Barcelona, 1988) i una 
col·laboració de colofó del disc amb la veu Mayte Alguacil al tema «Rose’s Turn».

Spirala
Carola Ortiz
Balaio Records
Cançó jazz

Carola Ortiz, veu i clarinets / Charu Hariharan, veu i kanjira, mrdangam, 
pandero quadrat i campanes / Sandrine Robilliard, violoncel / Nishad 
Pandey, guitarres / Néstor Giménez, piano / Juan Pablo Balcázar, baix / 
Andreu Moreno, bateria / Naomi Jean, flauta irlandesa i veu 
  
La cantant i compositora terrassenca signa un segon àlbum inspirat en un 
viatge a l’Índia que li va fer conèixer la percussionista i cantant Charu 
Hariharan i el guitarrista Nishad Pandey. Amb la dona de plata «Shalishe» 
obre el disc i abraça somnis antics i d’altres latituds. Ortiz toca el clarinet com 
qui hipnotitza serps allà i enllà, de «Charlottenburg» a «Renaissence», que 
amb “Flor de pluja” fa acabar el disc més proper al jazz flamenc. Entremig la 
seducció passa per passatges jazzístics a «Torno a enamorar-me de tu» o 
encén batecs a «Healing Love». Ortiz té capacitat d’evocar espais sonors 
diferents, d’«Atlantis Dream» a «The Water Song».

Two Horses 
Marcel·lí Bayer · Toni Saigi
Underpool
Jazz experimental

Marcel·lí Bayer, saxo soprano i composició / Toni Saigi, piano
 
Els dos cavalls del títol tan aviat són els dos músics enjogassats, com es 
demostra a «El caballo» que fa cavalcar en els diferents ritmes piano i saxo, 
com també un significat a què es pot agafar l’oient en tot moment. A «No Need 
for Heroes» ofereixen l’antihimne lluny de trompetes i els cavalls conqueridors; 
són experimentals i creuen notes com famílies d’animals a «Zig Zag Ninja», i 
sobretot respiren: cicles vitals monòtons a «Ritual», romanticisme melancòlic a 
“Petit Vals” i tornen sobre les seves petjades a «Sand», espolsant-se la sorra. 
Bells moments instrumentals com el breu «Cantilena», l’atemporal «Noch ein 
Spring» o el possiblement dedicat al company de fatigues «Ready for Tony», de 
part del compositor de tots els temes, Marcel·lí Bayer.

Stormin’
Drop Collective
La Panchita Records
Jazz fusió

Maria del Río, veu / Arnau Morell, trompeta / Alba Alsina, saxo alt / 
Iñigo Peña, saxo tenor / Pablo Martín, trombó / Andreu Domènech, 
saxo baríton / Daniel Ferruz, teclats / Sebastià Gris, guitarra elèctrica / 
Carlos Bayolo, baix / Jake Klamburg, bateria

La Gramophone All Stars ja té competidors. Drop Collective és un projecte que 
degota ritmes sincopats i jamaicans de deu músics de jazz ben conjuntats, amb 
una secció de cinc vents, la veu de Maria del Rio i els arranjaments de Sergi 
Vergés. Disc possible gràcies a la col·laboració de 141 mecenes, que fan pos-
sible aquest rejoveniment de Duke Ellington o George i Ira Gershwin. La 
voluntat, però, és caminar amb els nous temps, i tanquen el disc dues versions 
dub de Chalart 58 («Love me or dub» i «Tenderly dub»). Hi col·laboren Dr. Ring 
Ding a «Too Close for Comfort» i Gorka Benítez a «In a Melow Tone Easily».
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Dayspring
John DuBuclet’s Newbop Jazz Sextet
Audiovisuals de Sarrià
Bebop contemporani

Matthew Simon, trompeta / Fredrik Carlquist, saxo tenor / John 
DuBuclet, trombó / Xavier Algans, piano / Joan Motera, baix / Aldo 
Caviglia, bateria

El newbop és aquella alegria que passa primaveral en un «Dayspring» o a una 
«Midnight People». Cada nota d’aquest disc respira vitalitat a través de la secció 
de vents liderada pel trombonista DuBuclet (compositor dels temes i director 
durant onze anys de la Big Band Terrassa). Músics que toquen com si parlessin 
en un dia assolellat, amb una improvisació melòdica que mai no perd el fil de la 
conversa que sap bé com «Those Days Gone By». Fusió d’harmonies, ritmes i 
melodies de gran poder expressiu —inclou un arranjament d’«El cant dels 
ocells»— i veneració pel bebop del segle passat. El llibret del digipack inclou 
una ressenya de cada cançó i tots els temes estan gravats en una o dues preses.

Overture
D.E.F. Project 
Picap
Jazz

Xavier Dotras, pianos i composició / Lluís Escuadra, pianos i com-
posició / Dani Forcada, percussió 
  
Cinc minuts inicien el disc a piano sol a «2009», peça que signa Escuadra. D.E.F 
Project són més que unes sigles; marquen una posició definitiva de tres artistes 
que s’hi presenten consolidats en el contingut i en la forma: Belles composi-
cions pròpies, d’aires malenconiosos com el seu so de pianos ben tocats. El 
batec de la percussió de Forcada engega la primera marxa a «Auvers» de 
Dotras, però desplega el seu saber fer arreu. «1 d’octubre» d’Escuadra té la 
complicitat de la guitarra de Javier Juanco, mentre Carme Canela canta a les 
cançons «Mirada» —esplèndida al costat del saxo tenor de David Montoro— i 
«From Far Away», les dues amb música de Dotras i, la segona, amb lletra de 
Neil Geoffrey. Ariadna Colomer posa la veu a «La nit amb tu».

Ready to go
Ivan Ilic · Tetrapack
Satélite K
Jazz-Rock

Ivan Ilic, guitarra / Gilles Estoppey, teclats / David Marroquin, baix / 
Joao Vieira, bateria

El quartet es deixa anar des de l’inici, pujant a la barca de la creació boja («Crazy 
boat») i amb el vent de cara («Wind in the face»). Vitals, travessen el pont («The 
Bridge») per arribar més lluny o massa lluny («Too Far»), però l’art sempre 
comença «Brut» i és després que apareix des del funky, el blues («My Favorite 
Gray»), perquè sempre hi ha un gran ventall de grisos en què escollir per arribar 
amunt («Sunny Stairs») i estar preparats per recomençar: «Ready to go». Qui deia 
que la música no és un viatge? La guitarra d’Ivan Ilic refila, s’enfila i arrossega.

Republicoplas (1930-1936)
Sabina Witt · Javier Galiana · Javier Viana
Allanamiento de Mirada
Copla en clau de jazz

Sabina Witt, veu / Javier Galiana, piano / Javier Viana, bateria i 
percussió
 
Un recull de coplas exquisit a veu i piano en què el doll clar de Witt llueix més 
en aquelles coplas de tall líric i que no tenen tantes referències flamenques 
com «El día que nací yo», «Un pajarillo en su nido» o «La hija de Juan Simón». 
En tot cas, a algunes que s’han sentit en altres veus més reconegudes com 
«Ojos verdes» —inseparables de la interpretació de Martirio amb Chano 
Domínguez—, almenys Witt aconsegueix donar un toc més canela (i menys 
serrana) a la seva interpretació al costat dels arranjaments especials de tot el 
trio. Destaca també l’arranjament de la mateixa Witt a «Si me quieres escribir».  
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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




