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Legislació Vigent

 

TÍTOL II. Mesures en matèria de Seguretat Social relatives a la cotització 
dels artistes en espectacles públics durant períodes d’inactivitat

Art. 4 Modificació del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

S’afegeix un nou article 249 ter

[...]

1. Els artistes en espectacles públics poden continuar inclosos en el règim general de la 
Seguretat Social durant els seus períodes d’inactivitat de manera voluntària, sempre que 
acreditin, almenys, 20 dies d’alta amb prestació real de serveis a l’activitat esmentada 
l’any natural anterior, i les retribucions percebudes per aquests dies han de superar la 
quantia de tres vegades el salari mínim interprofessional en còmput mensual.

[...]

6. Durant els períodes d’inactivitat a què es refereix aquesta disposició, l’acció protec-
tora comprèn les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat perma-
nent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, així com per jubilació.

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

les recomanacions de l'informe de l'Estatut de l'artista. Com? Mitjançant 
reials decrets, ordres ministerials, aprovació i/o modificació de lleis...

En aquest sentit, com apuntava al principi, el passat 28 de desembre es va fer el 
primer pas, un pas crucial, ja que es començava a legislar. En concret, es va anunciar 
la possibilitat de cotitzar a la Seguretat Social en períodes d'inactivitat (en els 
JazzButlletí anteriors vàrem explicar com funciona) i es donaven sis mesos per 
reformar el RD 1435/1985, que regula la relació laboral especial d'artistes en espec-
tacles públics. Però van arribar les eleccions anticipades d'abril. Va haver-hi temps 
d’aprovar la cotització en períodes d'inactivitat, però no el nou RD de la relació 
laboral especial, i vam estar «de sort», ja que la proposta del govern de substitució 
del RD era clarament insuficient i va ser rebutjada tant per la Plataforma Estatal por 
la Música (Plam, en la qual estem activament involucrats) com pels principals sindi-
cats estatals d'actors i ballarins i la patronal del teatre i el cinema. El motiu del 
rebuig unànime va ser que era una reforma clarament feta amb presses electorals, 
que buscava el cop d'efecte mediàtic de l’aprovació més que una reforma efectiva 
que actualitzés un reial decret del 1985, amb moltes coses per millorar i ampliar.

Per tant, ara mateix, estem a l'espera de tenir un nou govern que pugui seguir 
desplegant les recomanacions de l'informe de l'Estatut de l'artista. I què fem 
mentrestant? Podríem pensar que estem de braços plegats esperant que arribi el 
nou govern, però res més allunyat de la realitat. Mitjançant la Plataforma Estatal 
por la Música estem elaborant informes amb mesures legislatives concretes que 
despleguen i donen més concreció a les recomanacions de l'informe de l'Estatut 
de l'artista. En concret es treballen mesures agrupades en temes laborals, de 
Seguretat Social, de fiscalitat i contractació de les administracions públiques. Són 
mesures que se centren en la música, però que no estan pensades només en 
benefici del sector de la música sinó en benefici de tot el sector de les arts escè-
niques: música, dansa, circ, teatre, cinema, etcètera. És per això que la Plataforma 
està en constant contacte amb els representats sindicals i patronals estatals de 
les arts escèniques per consensuar les mesures i portar-les plegats al davant dels 
corresponents ministeris: Cultura, Treball i Seguretat Social i Hisenda.

Bon Estiu.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM

Arriba l'estiu, però l'activitat de l'AMJM no s’atura. Ara mateix estem en un 
moment important, crucial. Un cop aprovat l'informe de la subcomissió parla-
mentària per l'elaboració de l’Estatut de l'artista, el passat 28 de desembre 
el govern central va aprovar un reial decret en què començava a desplegar 
algunes de les mesures que l'informe recomanava. Es parla molt de l'Estatut 
de l'artista, i per això crec que és important aclarir alguns conceptes.

El document anomenat «Informe de la subcomisión parlamentaria para la elabora-
ción de un Estatut de l’artista» és, com bé diu el seu nom, un informe. No és una llei, 
es tracta d'un estat de la qüestió sobre el món artístic i una sèrie de recomanacions 
per mirar d'impulsar el sector, actualitzar-lo i dignificar-lo. La comissió de cultura del 
Parlament va crear una subcomissió específica per elaborar aquest informe. En 
aquesta subcomissió, hi havia representants de totes les forces polítiques al 
Parlament que durant prop d'un any i mig van escoltar els representants dels dife-
rents sectors culturals mitjançant compareixences en seu parlamentària, reunions de 
treball i van rebre diferents informes que es van elaborar i entregar a la subcomissió. 
Un cop acabada aquesta ingent tasca d'escoltar tot el sector artístic, els parlamen-
taris de la subcomissió van elaborar l'informe, que es va aprovar per unanimitat tant 
a la comissió de cultura com al Congrés dels Diputats el passat setembre.

Arribats a aquest punt és important remarcar la importància del fet que 
l'aprovació de l'informe es va aconseguir per unanimitat entre tots els partits 
polítics, cosa força insòlita en els temps polítics actuals i que segurament demos-
tra que la classe política comença a prendre consciència del grau d'abandonament 
institucional que pateix el món artístic i de tota la feina que cal fer per remuntar 
la situació. Alhora, també és important remarcar que l'informe no és un document 
vinculant, ni molt menys una llei o estatut en si mateix. Es tracta de recomana-
cions que passen a formar part de l'agenda política.

I molts ens preguntem: com es materialitzen els canvis proposats a 
l'informe? Tindrem un Estatut de l'artista? Doncs la veritat és que sembla 
força improbable que els artistes tinguem un estatut propi a imatge de 
l'Estatut del treballador o l'Estatut del treballador autònom. Una operació 
legislativa d'aquesta magnitud sembla ara per ara inabastable, per molt 
que es parli de l’Estatut de l'artista sense parar. Al contrari, sembla que 
més aviat s'haurà d'anar pas a pas per anar materialitzant legislativament 

Editorial

Estatut de l’artista, sí o no?

Junta Directiva

prEsidEnt guilleM arnedo 
VicEprEsidEnt areCio SMitH

sEcrEtari daVid garCía

trEsorEr Joel Moreno CodinaCHS

Vocals dani Morén, ignaSi terraza,  Sabina Witt, 
Mario roSSy, Carola ortiz, diana Palau i Fran 
Suárez

col·laboradors EspEcials diCk tHeM i albert Caire

número De socis 275
Gerent anna Veiga

comunicació MíriaM Mariné
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Suárez, i que per motius professionals ha hagut de renunciar-hi, tot 
i que continua lligat a la Junta Directiva com a vocal i membre del 
Consell Editorial del JazzButlletí.

Les activitats del 2019 es desenvoluparan amb el pressupost destinat a 
aquest efecte, que es preveu que arribarà als 111.485 €, en una previsió del 
que s’ha atorgat per part de les institucions públiques en anys anteriors.

Un tema sorgit en l’apartat de precs i preguntes va ser el dels pro-
cessos d’estabilització que estan duent a terme diverses administra-
cions locals, que afecten el professorat d’escoles municipals de 
música. Arran d’aquesta qüestió es farà una consulta als socis per 
tal de conèixer quants en poden resultar afectats i es farà una con-
sulta al despatx de Blasco-Sellarès, assessors de l’AMJM.

Si formes part de l’AMJM, recorda que tens l’acta de l’assemblea 
disponible a l’oficina.

El passat 19 de juny l’AMJM va celebrar la seva assemblea general 
ordinària anual. El president, Guillem Arnedo, i alguns dels membres de 
la Junta Directiva, van rebre els socis que es van acostar al Club Social 
de la SGAE, l’espai on es feia la trobada.

Montse Brau, del despatx Blasco-Sellarès, que s’encarrega de la comp-
tabilitat de l’AMJM, va comentar l’estat dels comptes i el balanç de 
situació corresponents al 2017, i va explicar que l’any s’ha pogut tancar 
amb 628,28 € de benefici, seguint l’objectiu de la Junta de no tancar 
amb pèrdues. Tot i que encara hi ha imports de subvencions que no s’han 
cobrat, es preveu que al llarg d’aquest 2019 les entitats que deuen 
aquests diners faran el pagament, de manera que no es preveuen pro-
blemes de liquiditat. Els assistents a l’assemblea van aprovar aquests 
comptes després de fer les consultes que van considerar necessàries.

Guillem Arnedo va presentar la memòria de les activitats fetes el 
2018, juntament amb el projecte de les activitats previstes per al 
2019. Un punt d’especial rellevància a tractar va ser el relatiu a les 
conseqüències de l’informe per a l’elaboració de l’Estatut de l’artista 
que es va aprovar el 2018 al Congrés dels Diputats, en què es feia 
palesa la necessitat d’un canvi de la normativa vigent per tal d’actu-
alitzar-la a la realitat del món artístic.

Per una banda, ja s’han produït dues primeres modificacions legisla-
tives (relatives a tipus impositius i prestacions). Per l’altra, s’ha 
aconseguit la col·laboració amb totes les entitats del sector (crea-
dors, intèrprets i empreses) per treballar propostes de reforma con-
juntes. El resultat d’aquesta col·laboració ha estat la creació de la 
Plataforma Estatal por la Música (Plam), que té com a portaveus el 
president de l’AMJM, Guillem Arnedo, i la gerent de l’ASACC, Carme 
Zapata. Des de la tardor del 2018, i per posar sobre la taula les pro-
blemàtiques en què es troba el món de la música professional res-
pecte a l’aplicació de la normativa vigent, s’han produït diverses 
reunions amb representants de diversos sectors implicats en la 
qüestió: artistes, indústria, administració pública, governs (tant el 

central com l’autonòmic i el local). Des de la Plam s’ha encarregat al 
despatx de Patricia Gabeiras la redacció d’una proposta de nova 
normativa per tal de reordenar la situació i, a aquest efecte, s’ha 
creat un equip jurídic que engloba juristes i tècnics de diverses espe-
cialitats. Per tal de cobrir la despesa generada per fer aquesta feina, 
s’han demanat diversos ajuts públics. L’objectiu és definir clarament 
la diversa tipologia d’empresari i organitzador en què es troba el 
sector per tal de determinar en quins casos es tracta de relació labo-
ral depenent, sotmesa al règim especial d’artistes, i quan no ho és. 
Relacionat amb aquest tema, es va parlar de la problemàtica viscuda 
per diversos socis amb la seva relació amb cooperatives i empreses 
de facturació d’actuacions.

A banda d’aquest punt cabdal, l’activitat el 2019 se centrarà en el 
30è aniversari de l’AMJM. Al març ja es va presentar el vídeo que 
recull la trajectòria de l’entitat, realitzat per Míriam Mariné, la res-
ponsable de la comunicació de l’AMJM, mentre que al JazzButlletí 
s’incorporaran continguts relatius a aquesta fita, al llarg de tots els 
números que es publicaran aquest any. Pel que fa a la coordinació, 
redacció i edició de la publicació, Helena Morén ha passat a fer 
aquesta tasca. Quant a la resta d’activitats, es valora positivament 
la inclusió de la festa dels premis de l’AMJM dins el Jazz I Am, la 
trobada internacional organitzada pel Taller de Músics al mes de 
març, i es continuarà amb l’Hora del Jazz amb el format de la darre-
ra edició, amb concerts gratuïts a la plaça de la Vila de Gràcia les 
tardes de quatre diumenges de setembre, i concerts de nit, de paga-
ment, a diversos espais de Catalunya.

Després de comentar i fer consultes sobre temes plantejats, els socis 
assistents van aprovar tant la memòria d’actuació del 2018 com el 
projecte d’activitats del 2019, després de comentar els punts detallats 
per Guillem Arnedo i fer les consultes pertinents.

Quant a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, Joel Moreno 
Codinachs ha ocupat el càrrec de Tresorer, que ocupava Fran 

Associació dia a dia

L’assemblea de socis de l’AMJM
Anna Veiga, gerent
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La nova junta directiva de l’AMJM

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

29è Festival L'Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu
Setembre 2019 

Si és setembre...
és L’Hora del Jazz!

La 29a. Hora del Jazz vindrà marcada pel 30 aniversari de l’AMJM 
l’entitat de caràcter sindical, organitzadora del Festival.
Són gairebé 30 anys acostant al públic el jazz i la música moderna 
que es fa a Catalunya. No oblidem que l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) té caràcter sindical, 
per això apostem perquè els músics que hi participen ho facin en 
unes condicions de treball dignes, contractats laboralment, com 
marca la normativa vigent.
En aquesta nova edició, continuem reivindicant la precària situació 
laboral dels músics del nostre país així com la manca de llibertats que 
estem vivim en aquests dies, sobretot en l’àmbit artístic. Continuem 
donant visibilitat a la presència de la dona al jazz català: 3 de les for-
macions que actuaran són liderades o coliderades per dones.
El dia 22 serà el dedicat al talent jove, amb l’actuació de dos grups 
liderats per músics menors de 30 anys, una petita mostra de la crea-
tivitat dels que sorgeixen de les escoles superiors de música que hi 
ha a Barcelona.
La Plaça de la Vila de Gràcia torna a ser el nucli del Festival, comen-
çant el 8 de setembre, i acollint dues actuacions gratuïtes cada 
diumenge fins el dia 29. Com a la darrera edició, els concerts seran 
per la tarda, de 17 a 19h.
El Jamboree Jazz Club, un espai clàssic a la nostra ciutat, també aco-
llirà un dels concerts del Festival, com ja ha fet en edicions anteriors.
Aquest any, seguim fent concerts fora de Barcelona. En col·labora-
ció amb el Jazz Club de Vilafranca, oferirem un concert al Vinseum 
i, en col·laboració amb l’Associació de Músics de Tarragona, podreu 
gaudir d’un altre concert a La Capsa de Música.
Com al 2018, el Sunset Jazz Club de Girona acollirà una de les actu-
acions i, donem la benvinguda a la Jazz Cava de Vic, la qual s'afe-
geix enguany.

Programació de dia • Concerts gratuïts 

PLAÇA DE LA VILA DE GRÀCIA, BARCELONA 
Diumenge 8 de setembre 

17 h. | Connexions Trio
Xavier Pié, saxo soprano
Paco Montañés, percussió i bateria
MACC, guitarra i efectes

Xavier Pié i MACC (Miguel Alberto Cruz Carmona) porten a terme des de l’any 
2000 un treball conjunt de recerca i d’interpretació d’espais sonors utilitzant 
els seus respectius instruments i la inspiració com a premissa principal.
L’any 2013 van presentar el CD “Rutes”, integrat per composicions pròpies, fruit 
del treball realitzat fins aleshores, el qual va rebre molt bones crítiques i comen-
taris per part de la premsa especialitzada. L’any 2017 es va presentar el CD 
“Connexions” (La Cúpula Music), un nou treball amb acurats arranjaments, que 
va representar un salt endavant en la recerca d’un so propi, més contundent.
Aquest 2019, amb la incorporació del percussionista-baterista valencià Paco 
Montañés, músic de sòlida formació clàssica i d’activitat força transversal, 
s’han afegit nous i enriquidors elements sonors al grup. També hi ha hagut 
una notable expansió del repertori: temes com Moonflower (Carlos Santana), 
A Love Supreme (John Coltrane), Bella Ciao (Popular)..., entre d’altres sumats 
a les composicions pròpies, fan que cada concert sigui una experiència única.

http://www.enderrock.cat/edr/numero202/disc/7082

18 h. | Playground

Clara Luna, veu i ukelele
Vicenç Solsona, guitarra
Andreu Zaragoza, guitarra

Playground és el trio format per la veu avellutada de la Clara Luna 
i les versàtils guitarres d’en Vicenç Solsona i l’Andreu Zaragoza. 
És una proposta musicalment seductora i evocadora, que fa un 
recorregut per clàssics del soul, standards de jazz i bossa noves, 
així com algun tema original., per tal de fer arribar al públic tot 
l’encís de la sonoritat jazzística en format trio. Tots tres instru-
mentistes redescobreixen els seus rols i investiguen els seus 
límits, amb la destresa i l’habilitat de la qual en tenim sobrades 
mostres amb els seus treballs publicats anteriorment. Ara s’unei-
xen en aquesta proposta, al servei de la música des dels seus 
elements més purs i amb tota la complicitat que troben aquests 
músics a l’hora de sortir a jugar al pati amb les seves guitarres i 
la seva veu. Us apunteu a jugar amb ells?

www.claraluna.info
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18 h. | Joel Moreno Codinachs Quartet

Joel Moreno Codinachs, guitarra
Albert Bover, piano
Oriol Roca, contrabaix
Santi Colomer, bateria

“Un dels grans tòpics sobre el jazz és el que associa aquest gènere al submón 
de la nit, a caus ombrívols o a salons elegants, però sempre de nit, com si “la 
música de la sorpresa” no fos possible gaudir-la a plena solana. La nit i la 
ciutat són dos elements lligats al jazz, diuen, però “nit” i “ciutat” són també 
dues categories associades a tot tipus de música, a les moltes expressions 
de l’art de la musa Euterpe que escolta el guitarrista Joel Moreno Codinachs.
A “Songs for Midnight Dancers”, l’esperat segon treball del seu grup, 
Moreno Codinachs ens presenta un fresc extraordinari del món de la nit, de 
les seves nits, des de l’elegància, la melangia i el bon gust com a compo-
sitor, permeteu-me charmant " (Martí Farré).

www.joelguitar.com
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Diumenge 15 de setembre 

17 h. | Elisabet Raspall – Benet Palet Duet

Elisabet Raspall, piano i composició
Benet Palet, trompeta i flauta en G

Aquest duet, amb Benet Palet a la trompeta i l’Elisabet Raspall al piano, 
presenta un repertori basat en les composicions pròpies de la pianista, 
oferint amb aquesta combinació tímbrica tan poc usual com el piano i 
la trompeta junts, un ambient càlid i intimista, però ple de moments de 
gran intensitat musical. La varietat d’estils que proposa el repertori 
ajuda a fer d’aquest duet una proposta relaxant, subtil, simpàtica i 
passional, en definitiva, especial.
“Raspall & Palet són dues cares de la mateixa moneda. Formen un duo 
tan sòlid, respectuós i afinat que es fa difícil abstreure’s de tanta eficà-
cia” (Miquel Bricullé).

www.elisabetraspall.com

Diumenge 22 de setembre 

17 h. | Daniel Ferruz Quartet

Joan Mas, saxo alt
Daniel Ferruz, piano
David Mengual, contrabaix
Adrià Claramunt, bateria

El pianista de Saragossa, Daniel Ferruz, lidera aquesta forma-
ció jazzística, l’objectiu de la qual és generar un espai creatiu i 
interactiu partint de les seves composicions originals, combi-
nant el so de Joan Mas al saxo, la musicalitat del contrabaixis-
ta David Mengual i l’energia d’Adrià Claramunt a la bateria per 
crear un so personal. Al març del 2019, Fresh Sound New 
Talent edita “Noctis”, l’àlbum debut d’aquesta formació, on 
predomina la música original.
La música de “Noctis” és una proposta sincera de transmissió 
i evocació d’emocions a l’oient, a través de temes que busquen 
explorar noves sonoritats, dins el contorn de jazz modern i la 
improvisació col·lectiva, entesa com a diàleg entre músics.

www.danielferruz.com

18 h. | Lluc Casares Quintet

Lluc Casares, saxos
Oriol Vallès, trompeta
Joan Casares, bateria
Joan Monné, piano
Giuseppe Romagnoli, contrabaix

Lluc Casares presenta un quintet familiar a l'Hora del Jazz. La quími-
ca amb el seu germà Joan a la bateria i el trompetista Oriol Vallès 
és garantida, ja que són incomptables les hores que han passat junts 
fent música. En Giuseppe Romagnoli és un valor segur al contrabaix, 
un dels músics joves amb més projecció de la ciutat de Roma i la 
formació la completa en Joan Monné al piano, antic professor d'en 
Lluc a l'ESMUC. El repertori el formaran seleccions del premiat 
Sketches Overseas (Outside In Music 2018) així com música escrita 
aquest mateix any.

www.lluccasares.com
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Diumenge 29 de setembre 

17 h. | Sergi Felipe Trio

Sergi Felipe, saxo
David Xirgu, bateria
Masa Kamaguchi, contrabaix

Trio liderat per Sergi Felipe amb els dos grans músics Massa 
Kamaguchi i David Xirgu, sorgit el 2019 de la proposta de concert 
del Basement Jazz Barcelona al baterista David Xirgu. A partir 
d’aquí el trio s’estableix de forma continuada i en sales i clubs 
de Catalunya, visitant properament la ciutat de Berlin pel seu 
primer concert per Europa.
Interplay i connexió són paraules que defineixen la música 
d’aquest trio, que navega entre la improvisació lliure a través 
dels estàndards i cançons pròpies.

www.sergifelipe.com

18 h. | Claroscuros

Inés Galván, veu
Aleix de Gispert, guitarra
Juan Pablo Balcázar, contrabaix
Pol Ribó, bateria

Claroscuros: “conjunt de trets contradictoris d’una situació, d’una perso-
na o d’una cosa”.
És aquesta idea, la de les contradiccions de la naturalesa humana, que 
inspira aquest projecte de composicions de la Inés Galván.
Es tracta d’un repertori que es recrea, tant en el discurs musical com en 
el de la paraula, en els contrastos i matisos, per narrar des d’aquest lloc 
aquests rics fenòmens psicològics.

http://www.mmvv.cat/ca/artista&id=1040

Programació de nit • Concerts de pagament 

AUDITORI DEL VINSEUM Museu de les Cultures del Vi
Plaça Jaume I, 5 Vilafranca del Penedès
Entrada: 12€. Socis JazzClub de Vilafranca gratuït. Jubilats i acom-
panyants de socis: 10€. Alumnes EMM Dolors Calvet <18 anys: 5€.

Dissabte 14 de setembre

20.30 h. | IMPACT – La música de Charles Tolliver

Oriol Vallès, trompeta
Guim G. Balasch, saxo alt
Dani Rambla, piano
Pep Coca, contrabaix
Oriol Cot, bateria

Charles Tolliver és un trompetista nascut a Florida el 1942. La seva trajec-
tòria és rellevant, havent col·laborat amb Jackie McLean, McCoy Tyner, 
Max Roach... Tanmateix, avui volem reivindicar la faceta de Tolliver com a 
compositor i intèrpret de la seva pròpia obra, plasmada en una sèrie d’àl-
bums al llarg de la seva carrera, començant pel mític “Paper Man” (1968) al 
costat de Gary Bartz, Herbie Hancock, Ron Carter i Joe Chambers.
L’extraordinària vàlua de les composicions de Tolliver i la seva escassa 
difusió ens ha empès a engegar aquest quintet que recrea la sonoritat del 
seu primer disc. A la trompeta Oriol Vallès, que habitualment resideix a 
Nova York i coneix perfectament l’estil dels mestres del post bop. Al saxo 
alt el també terrassenc Guim G. Balasch, que ha treballat personalment 
amb Tolliver. La secció rítmica, un combinat perfecte de solidesa i creati-
vitat: Dani Rambla al piano, Pep Coca al contrabaix i Oriol Cot a la bateria.

www.facebook.com/pep.coca

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

Diumenge 22 de setembre

20 h. | Magalí Sare & Manel Fortià

Magalí Sare, veu
Manel Fortià, contrabaix

Veu i contrabaix s’uneixen i interactuen dalt de l’escenari creant 
una atmosfera càlida per a cada cançó. Folklores català, ibèric i de 
sud Amèrica es barregen de forma orgànica en el repertori on 
també trobem composicions pròpies. Menys és més; tot i que és 
una obvietat, convé recordar-ho. De vegades, amb dos músics n’hi 
ha prou perquè neixin les melodies més sucoses i suggerents. Els 
ingredients poden semblar bàsics, però les receptes que en poden 
sortir, infinites.

www.manelfortia.com/magali-sare-manel-fortia
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JAMBOREE JAZZ CLUB
Plaça Reial, 17 BCN
Entrada: 15€

Dimecres 25 de setembre

20 i 22 h. | Jordi Barceló Latin Stride Piano

Jordi Barceló, piano
Dani Forcada, bateria i percussions
David Pastor, trompeta

El pianista i compositor d’Andorra Jordi Barceló està ultimant el seu cin-
què disc que compta amb la col·laboració de diversos artistes, entre ells, 
David Pastor a la trompeta i Dani Forcada a la percussió.
Jordi Barceló està considerat el músic per excel·lència d’Andorra. Pianista, 
compositor i pedagog, és el Director de l’Escola de Música de les Valls del 
Nord (Comú de la Massana i Comú d’Ordino), on imparteix classes de piano 
clàssic, modern i jazz. Compagina aquesta feina amb direcció musical de la 
banda de música de La Massana, “Grossband”, integrada per més de 25 
músics i l’Andorra Big Band i les seves composicions i projectes musicals.
Barceló ha col·laborat com a compositor, arranjador, director musical i intèrpret 
amb molts dels grans noms de la música clàssica, la cançó, el jazz, el flamenc 
o la música llatina, com Lucrecia, Miguel Àngel Céspedes, Cotton Club Big 
Band, Andorra Big Band i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).
Al 2010 va editar el seu primer treball discogràfic “Latin Stride Piano”, al 2012 “La 
Grandalla”, al 2014 “Esperança” i al 2016 “Latin Stride Flamenco”. En aquesta 
ocasió, especialment per a l’Hora del Jazz, Barceló, juntament amb Dani Pastor i 
Dani Forcada ha preparat un repertori recull dels temes dels seus anteriors pro-
jectes i l’estrena d’alguna de les peces del nou treball que aviat sortirà a la llum.

www.jordibarcelo.com

JAZZ CAVA 
Rambla dels Montcada 4, Vic
Entrada:10€ (taquilla) 8€ (anticipada)

Dissabte 28 de setembre

22 h. | Olivier Jambois Trio

Olivier Jambois, guitarra elèctrica
Masa Kamaguchi, contrabaix
Ramon Prats, bateria

Després de presentar el 2017 el disc "Solo", ell sol a la guitarra elèctri-
ca, Olivier Jambois (guanyador del concurs Rezzo-Jazz à Vienne a 
França en 2011) presenta nou treball amb una formació jazz més tradi-
cional. Sense sacrificar el seu univers sonor proposa un repertori com-
post per ell mateix amb melodies oníriques, nostàlgiques i inquietes. 
Compta pel projecte amb dos músics lírics i creatius de renom a l'esce-
na internacional: el contrabaixista Masa Kamaguchi i el bateria Ramon 
Prats. La seva estreta col·laboració desemboca en una música viva on 
els moments de llibertat són inevitables.

www.olivierjambois.com

SUNSET JAZZ CLUB
C. Jaume Pons i Martí, 12 Girona
Entrada: 10€

Dissabte 28 de setembre

22 h. | Jackson 4. A Tribute to Milt Jackson

Ignasi Terraza, piano
David Xirgu, bateria
Horacio Fumero, contrabaix
Jean Lou Treboux, vibràfon

En aquest nou projecte, es reuneixen per primera vegada el trio 
d'Ignasi Terraza amb el brillant vibrafonista suis Jean Lou Treboux 
per a retre homenatge plegats al gran Milt Jackson revisitant 
algunes de les etapes mes rellevants de la seva trajectoria, que va 
des del bebop amb Monk i Gillespie, passant pel Modern Jazz 
quartet, al seus grups de sempre, amb aquesta barreja de blues i 
bebop que el caracteritzà.

www.ignasiterraza.com
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Música des de l’AMJM: de la trompeta al circuit 
professional · Conversa entre Matthew Simon 
i Oriol Vallès (en un bar de Barcelona)
Helena Morén Alegret

30 anys AMJM

festival Jazz Terrassa que l’ha liderat el contrabai-
xista Pep Coca i és un homenatge a la música de 
Charles Tolliver— i el setembre amb en Lluc 
Casares a L’hora del jazz de Gràcia, amb el disc 
que ha compost ell a Nova York, Sketches overse-
as, amb el qual ha guanyat diversos premis. El 
meu projecte més personal és Smack Dab, i és 
coliderat també amb en Joan Casares, i aquest 
2019 només farem una cosa, gravar un EP de 
quatre o cinc temes, a la Jazz Cava de Terrassa. 
Esperem que surti en format àudio i, si la conjun-
ció astral és favorable, en vídeo. Això es va con-
vertir en una big band també tot just fa un any, 
amb la qual vam tocar al Jamboree i després vam 
fer concerts de Nadal i Sant Esteve a la Nova Jazz 
Cava de Terrassa. És una big band integrada per 
gent que va sortir de l’ESMUC i del Liceu, però ara 
ja fa temps que estem en el circuit professional i 
toquem música 100% original, tot.
Matthew Simon: Jo sóc el primer tresorer de 
l’AMJM, quan va començar amb l’Àngel Pereira 
de president. Vam formar-la per demanar ajuts a 
les institucions, Ajuntament i Generalitat, que es 
queixaven que la gent venia per separat a dema-
nar diners i van dir: «Munteu una entitat, dema-
neu-nos un pressupost anual i us ho repartiu com 
us doni la gana». Considero que això és una de 
les moltes coses que ha aconseguit, amb molta 
lluita, òbviament, pels drets dels músics, ja que 

no hi ha cap sindicat per ajudar-nos. La gent a 
l’Associació ha pogut defensar els seus drets 
laborals o almenys impulsar una mica la música 
d’aquí. A nivell de música de jazz i de música 
moderna, no clàssica, no hi ha cap entitat que 
ens defensi. Si comparem els diners que es 
donen per muntar una orquestra de música clàs-
sica als diners que es donen per muntar una big 
band —quan no existeix ni una big band
a la ciutat de Barcelona, cosa que és abismal-
ment increïble. A més, amb el valor afegit que 
per estudiar música jazz i moderna, Barcelona 
deu ser una de les millors ciutats per estudiar, 
pel menjar, pel clima i pel moviment jazzístic que 
hi ha, de jam sessions, que donin llicenciatura 
oficial… Esclar, ve molta gent aquí, d’aquí i de 
fora, i ara que s’han tret les barreres entre les 
escoles superiors, que al principi existia una 
mica tothom queda amb tothom, tots van a les 
jam sessions… Hi ha una pinya de músics d’aquí 
des de la teva època, Oriol, que és acollonant.
O.V.: Jo ara he acabat un màster a la Manhattan 
School of Music i una cosa molt bàsica és que 
aquesta música que toquem nosaltres és una 
música afroamericana, o sigui, que el fet 
d’anar allà m’obre les portes a aprendre una 
sèrie de coses molt inspiradores. Allà pots 
escoltar bona música cada nit i si saps com 
trampejar pots no arruïnar-te en l’intent. Però 

d’altra banda aquí hi ha tres escoles superiors 
de música i hi ha un molt bon caldo de cultiu, 
molts joves amb talent. De fet, tu, Matthew, 
em vas deslletar fa quatre anys (riu). 

L’aprenentatge, un viatge d’assaig-error

M.S.: Et vaig tenir d’alumne durant quatre anys 
cada setmana tancats en una aula petita, vivint 
tota la teva pubertat, ara t’has tornat home (riuen). 
Jo destacaria de tu, Oriol, la teva estima per la 
música. Si un alumne té respecte i amor per la 
música que està estudiant com va tenir l’Oriol, és 
que no es pot fallar. Perquè un músic és el seu 
propi professor, sempre, tot i que ens ajudem entre 
nosaltres. Els que ens dediquem a fer de profes-
sors és per recordar coses que igual has oblidat o 
fer-te fixar en com estàs sonant, perquè no t’has 
escoltat, però, a llarg termini, i sobretot amb un 
instrument com és la trompeta, és un viatge d’as-
saig i error, i anem provant fins a trobar allò que 
vols. El que fem és ajudar a decidir què és el que 
vol sonar o com vol sonar, i després la feina és 
seva a fer-ho! Demà tenim una actuació a Figueres 
que serà la primera ocasió en què hem treballat 
junts oficialment i em fa una il·lusió increïble poder 
compartir escenari amb tu, em fa una il·lusió bes-
tial. Perquè t’he vist créixer des de fa vuit anys, i 
he vist l’evolució, que tu no pots veure!
O.V.: Jo et vaig conèixer quan en tenia divuit, sí, 
fa vuit anys, ja ho has dit bé. Una de les coses 
que destacaria del teu ensenyament, Matthew, 
com a professor, és el punt de motivació i que 
ets un obrer de la trompeta. La trompeta no 
sona sola. Ara recordo una història d’Instagram 
que va penjar l’Ambrose Akinmusire. Ahir va 
obrir una roda de preguntes al seu Instagram i 
algú li va preguntar: «Com t’ho fas perquè li 
donis voltes a l’instrument i el portis allà on vols 
sense cap problema?» I la seva resposta va ser: 
«Bé, és tot una il·lusió.» (riu). 

M.S.: Jo et diré una altra sobre Ambrose. Algú 
també li va preguntar si podria fer una classe 
amb ell, i aquest algú és en Nicholas Peyton, i li 
va posar un: «Tu ja saps el que has de fer, fes-
ho». Peyton va dir que «va ser la millor classe que 
havia fet mai»: una frase! Un dia estava fent una 
masterclass al Liceu i li vaig preguntar: »Podries 
parlar una mica de la rutina que fas?» I diu: «Sí, 
la rutina és molt important amb la trompeta per-
què és un instrument molt tècnic i s’han de mirar 
molt les coses». I s’atura a mitja frase i em diu: 
«Estaves demanant alguna cosa més concreta 
que això?» I jo: «Home, jo sóc professor de l’es-
cola i aquí hi haurà uns 50 trompetistes, i sí, et 
demano que siguis una mica més concret.» I ens 
va explicar la seva rutina, que constava de tres 
hores diàries, etc. I després, en anar-li a donar 
les gràcies, perquè als trompetistes ens interes-
sa la part tècnica de l’instrument, perquè tu ja 
pots tenir la música al cap que si l’instrument 
se’t resisteix… i em va ensenyar que tenia tatu-
at al canell precisament la paraula rutine.
O.V.: Sí, avui ho pensava també, que tenim un 
estil de vida tan poc rutinari, amb diferències 
horàries per a cada bolo, o tu tens classes al 
matí, que si tu no et fas la rutina de l’instru-
ment, sigui mental o un patró teu que t’hagis 
fet, de com gestionar la part d’estudi de la resta 
de coses que has de fer… si no, et perds. 
M.S.: La trompeta necessita almenys dues 
hores diàries de tocar-la.
O.V.: És això el que m’agrada més de tu, 
Matthew, que treballes de valent amb la trom-
peta. A mi sobretot em vas ensenyar a no ser 
un gandul de l’estil, «aquestes escales han de 
sonar, ja et pots espavilar, t’ho has de buscar 
tu d’alguna manera, has d’estar-te a casa i 
trobar la teva forma. Cada persona és diferent, 
cada psicologia és diferent, cada físic, boca, 
llavi és diferent i cada moment és diferent. 
Tens divuit anys, tens els teus bolos com a 
líder» I entremig va i vens i em dius: «Fes 

aquesta escala de dues octaves a veure com 
sona». I t’adones que no sona i en Matthew 
estava allà per tirar-me això, perquè funcionés. 

Una vida amb l’instrument a la mà

M.S.: Quan tu naixies jo estava gravant en un 
estudi vuit hores al dia, cinc dies la setmana, 
en un estudi a Barcelona. Feia bolos a la nit, un 
o dos i de vegades tres bolos la nit, i de tot 
cobrava moltes pessetes. Estic parlant dels 
anys 1985, 1990... Bé, tu ets del 1993. Però en 
aquella època realment no faltava feina, enca-
ra arrossegava el postfranquisme, l’era de la 
música laietana... Quan encara no hi havia 
internet, si algú feia un anunci de televisió, 
posem de Fairy, necessitava música i un músic. 
Representava feina per a l’estudi, per al músic, 
per al compositor, per al copista, per al tèc-
nic… hi havia molt moviment, molta feina. 
Això ja no existeix. Llavors, nosaltres, la gene-
ració més experimentada, esclar, veiem 
aquests tios joves que han de poder aconseguir 
guanyar-se la vida amb la trompeta a la mà. Jo 
quan faig classes ho penso: la meva prioritat 
és donar les eines necessàries perquè ell pugui 
fer-se gran amb la trompeta a la mà. Això vol 
dir que ha de saber llegir, ha de saber ser solis-
ta i ha de saber afinar i tota la sèrie de coses 
que es necessiten per poder viure la vida amb 
la trompeta a la mà, que jo he tingut la increï-
ble sort de poder viure i és un luxe extraordina-
ri, també gràcies a les peles que m’has deixat 
tu en els estudis (riu).
O.V.: Des del 2015 aquí a Catalunya el meu 
projecte és Smack Dab, un quintet coliderat per 
mi i pel Joan Casares. La banda original és amb 
el Lluc Casares, el Joel Gonzàlez i el Pau Sala. I 
amb això hem fet molt, hem fet molt, hem fet 
molt, i el 2015 vam gravar un disc en sextet 
amb el Jesse Davies, després el 2017 vam 

De l’AMJM i músics fent pinya

Oriol Vallès: Sempre he sentit parlar de l’Associ-
ació i me’n vaig fer soci fa relativament poc, uns 
mesos, perquè si ets soci hi ha més possibilitats 
que et donin alguns bolos, fins i tot fent de side-
man. Alguns grups en què estic m’han suggerit 
que si me’n feia tindria més probabilitats. Actuo al 
vermut jazz amb Impact —un grup sorgit al darrer 

Nova conversa entre socis veterans de 
l’AMJM i joves d’incorporació recent, amb 
motiu dels 30 anys de l’Associació. Parlem 
amb el soci número 779, nascut el 1993, i el 
soci número 78, nascut el 1955: els trompe-
tistes Oriol Vallès i Matthew Simon.
 



estem començant a muntar un col·lectiu disco-
gràfic que funcionarà en dos mesos. Comptem 
amb el Lluc Casares, el Pol Omedes, el Joan 
Casares, la Irene Reig, l’Héctor Floria… Hi 
estem ficats, i veient que hem estat estudiant 
i dedicant-nos al 100% a aquesta música, que 
hem estudiat fora i tenim molts reconeixe-
ments en molts aspectes, però resumidament 
a l’hora de poder treballar es fa impossible 
perquè no hi ha una estructura suficientment 
bona, i llavors t’has d’acabar autogestionant.
M.S.: Jo sempre poso l’exemple d’un cotxe. 
Tens la botiga, el venedor, mentre tu com a 
músic ets molt lluny de la persona que t’ha de 
vendre i has de lluitar perquè l’ajuntament et 
programi no sé on. Això dels Espais de Cultura 
Viva, dels espais de petit format, cal veure 
quina mena de contracte et fan, si has de factu-
rar, si has de ser autònom i pagar els 300 euros 
al mes quan cobres per un bolo. 
O.V.: Que no et surti a perdre pasta, bàsicament. 
Quants festivals hi ha que tenen molta repercus-
sió mediàtica i paguen una misèria als músics?
M.S.: Hi ha excepcions, al Sónar es cobra bé. 
Però, esclar, també hi ha una altra diferència 
generacional. L’Oriol potser encara compar-
teix pis, però jo tinc dos cotxes, una hipote-
ca, un fill que està estudiant a Anglaterra, 
universitat cara, les assegurances… Esclar, 
una cosa és tenir un sou digne amb 1.000 
euros al mes i una altra és viure amb 45, 50 
o 60 anys amb la trompeta a la mà. I això és 
de precarietat màxima en aquest país perquè 
no hi ha ningú que reguli res. Tu vas a Nova 
York o a Califòrnia i hi ha locals de sindicat i 
de no sindicat, tu decideixes, però hi ha una 
normativa. Aquí no n’hi ha cap. Quan us 
explicava abans que hi havia més feina als 
estudis, a la persona que trucava la gent per 
saber a quin preu estava l’hora de feina era a 
mi. I jo decidia quan pujava el preu, si feia 
dos anys que no pujava.

O.V.: Jo veig una diferència molt abismal 
entre produccions a festivals i als clubs. Si 
tens la sort d’anar tocant a festivals, bé, però 
el problema per mi és que no hi ha una cultura 
de club que funcioni. I no és un problema 
només d’aquí. A Nova York, a l’Smalls, que 
tothom hi vol tocar perquè és el lloc més hips-
ter, paguen una misèria igualment. Tampoc és 
un problema que aquí fem les coses pitjors 
que a qualsevol altre lloc del món. 
M.S.: Jo és que crec que ningú no pot preten-
dre viure de tocar a clubs. Tocar en un club 
serveix per presentar un projecte o assajar-lo, 
però si has de pagar una hipoteca i els menjars 
i els cotxes, no. Esclar, l’AMJM mai no ha pres 
prou ímpetu per ser un sindicat. Però la feina 
més important que ha fet l’Associació és difon-
dre que existim els músics de jazz i música 
moderna, amb els cicles que munta o lluitant a 
la Generalitat pels nostres drets, però no es pot 
posar preu... i esclar, que tothom vagi campi qui 
pugui ho fa difícil tot; jo hi ha coses que ja no 
faig aquí a Barcelona.
O.V.: Jo personalment estic cansat de la pira-
teria, de la berganteria, que tot sigui un mar 
de pirates. Falta que es regulin les coses 
millor, que els contractes siguin clars i justos 
en totes les situacions musicals. 
M.S.: A nosaltres ens obliguen a facturar quan 
hauríem d’estar contractats. Alguns llocs et 
donen l’opció que et contractin i et donin d’alta, 
però és molt rar. I el problema d’aquesta situa-
ció és que cada un particularment posa els seus 
límits a l’hora de cobrar segons què o no. No hi 
ha cap normativa de res, que encara estem amb 
els toreros i el circ! Però per acabar vull dir que 
l’Oriol per mi és com un fill, tot i que li he fumut 
moltes més bronques a l’Oriol que al meu fill. I 
això és gràcies a l’interès a les escoles que 
tenim de compartir informació de com entenem 
el jazz tots i la música moderna. Quan veus que 
en quatre anys se’n surten malgrat tot, que 

gravar un disc amb el Perico Sambeat i el Toni 
Berenguer, després el 2018 ho vam expandir a 
una big band per tocar al Festival Mas i Mas, i 
després a la Jazz Cava de l’any passat vam fer 
un repertori de nadales.
M.S.: El projecte que estic fent ara des de fa dos 
anys amb el pianista cubà Roberto Fonseca m’ha 
donat l’oportunitat de viure entre la crème de la 
crème del jazz mundial. Porto dos anys de gira 
per Europa i anant a festivals on Winton Marsalis 
diu »Ah, ara comenceu? Doncs m’espero». O 
Herbie Hancock ens diu: «Ostres, heu estat fan-
tàstics». Amb bones condicions laborals, i res-
pecte, i cura… Experimentar això està molt bé, 
però ho vaig experimentar encara més bèstia 
amb Operación Triunfo, que ens van posar un 
avió privat, però esclar, jo ja era a l’ESMUC i 
quan em preguntaven com anava , jo els deia: 
«Home, no els aniria malament quatre anys 
d’universitat» (riuen). Però la música amb Roberto 
Fonseca és d’un nivell extraordinari, igual que la 
gira que vaig fer amb la Buenavista Social Club, 
on l’exigència musical és tanta, que jo realment 
no estic acostumat aquí a estar cagat com ho 
estava amb ells a l’escenari. Tothom és bo. 
Buenavista va ser cap a l’any 2002.
O.V.: Jo estic esperant que em truquin els 
d’Operación Triunfo! De fet, què fotem aquí? (riuen)
M.S.: Oh, em vaig comprar un cotxe amb els 
diners, amb les 35 actuacions. Bé, de fet va ser 
la meva dona que va comprar el cotxe amb els 
meus diners (riu). Jo vull fer un parèntesi. Una 
cosa que ens trobem molts músics és la manca 
de professionalitat a l’altra banda, com nosal-
tres ens prenem aquesta feina… 
O.V.: El que crec que vols dir és que nosaltres 
dediquem la nostra vida a tocar, a ser 100% 
professionals, dedicant tota l’energia que 
podem… i sovint ens trobem que tot el que 
rodeja el món de la música, aquest negoci, és 
bastant precari, sense anar més lluny, el disc 
de la big band al Mas i Mas s’havia de gravar 

i, per problemes tècnics, totalment aliens a 
nosaltres, al final resulta que es van perdre 
aquestes preses i no va poder sortir. Aquest 
tipus de coses és un exemple, però és recur-
rent. Hi ha una crisi galopant però per segons 
què sí que hi ha diners. Hi ha menys diners, 
però hi ha recursos per fer coses. I aquí a 
Barcelona ens trobem condemnats a una 
infraestructura que és molt precària, en tots 
els aspectes i dins de tot l’àmbit cultural i de 
les arts.
M.S.: Costa molt trobar una persona que es 
dedica a vendre un producte artístic, un mànager. 
Jo no em puc passar tot el dia enviant el meu CV 
a tots els conservatoris de l’estat espanyol per si 
necessiten un trompeta i, si no em responen, 
tornar a insistir. Això és una professió. 
O.V.: Amb el repertori de Nadal vam sortir a 
TV3, on es diu que som una de les millors big 
bands del país, et fots un fart d’anar darrere la 
gent enviant correus, i tot és fum. Jo reconec 
que ara visc a Nova York i hi ha aquest plus, 
que no em puc concentrar en aquest projecte 
com em vull concentrar quan em torni a instal-
lar a Catalunya. Per tant reconec que hi ha una 
part meva, però les hores d’enviar correus, de 
fer-te tu mateix de mànager hi són, quan la 
nostra feina realment és mirar les escales que 
no sortien, és el que se suposa que hem de fer 
per garantir una qualitat. 
M.S.: No vull que s’entengui malament, no 
és que no hi hagi gent que no ho faci bé, 
això, però no proliferen. I si algú ho fa bé, 
no té temps d’agafar una altra persona. Jo 
faig una crida aquí a l’AMJM, qui vol fer de 
mànager de Matthew Simon? Jo ja estic 
quinze hores a l’ESMUC, en un altre lloc 
unes altres deu, els altres dos dies són per 
assajar… I jo sé que no em puc queixar, hi 
ha companys que quan em pregunten com 
va la feina els dic que no gaire bé, i fan: «uf, 
males notícies, si tu no tens feina!». 

Formació, divulgació i diversitat

M.S.: Per fortuna cada vegada hi ha més dones 
a l’escola, i toquen bateria, trombó, saxo… Sé 
que l’ESMUC està lluitant per pujar el percen-
tatge de dones a l’escola.  
O.V.: Que no hi hagi tantes dones als estudis 
superiors de música, tot i que al nivell elemen-
tal és més mixt, té a veure amb el fet que és 
un problema estructural, de com està muntada 
la societat. Jo tinc moltes amigues músiques 
professionals boníssimes, i m’expliquen cada 
cosa… Haver sentit d’adolescent comentaris 
de professors com: «Bé, les dones tenen els 
pulmons més petits, per tant, no poden bufar 
tan fort». O sigui, això és un canvi estructural, 
perquè si tu tens quinze o setze anys i sents un 
comentari així d’una persona gran que respec-
tes i al que diu li dones un valor molt impor-
tant, és normal que et desanimis a l’hora 
d’anar a nivells més elevats. L’ESMUC no és 
gens mixt, i trobar dones a nivells professional 
és difícil perquè no n’hi ha prous i perquè les 
poques que hi ha s’autoorganitzen entre elles, 
cosa que trobo totalment lògic. Tornant a la 
precarietat generalitzada i al problema en la 
difusió en general, el que et porta això és a 
muntar la teva pròpia moguda. Nosaltres 

tenen una big band, que tenen projectes, fan un 
disc... Això ens dona a la meva generació un 
plaer gairebé com si fossin fills nostres. 
O.V.: Crec que en la formació d’aquest país. El 
problema que hi ha és de falta de recursos. 
També de gestió. Però és molt difícil no compa-
rar-ho si has viscut les escoles nord-america-
nes, no comparar- en molts aspectes el que 
canvia d’un lloc a altre. Aquí som més tancats i 
endogàmics, es podrien muntar moltes més 
masterclass de gent interessant d’allà que els 
agrada molt venir a ensenyar a Europa. També 
cal un canvi en la difusió, ara tot passa a 
Internet. Hi ha molt poca difusió per part de 
l’escola de què fan els seus exalumnes, com el 
Xavi Torres, que va ser finalista de la Thelonius 
Monk Competition i no va dir res ningú. Un cop 
vam fer una entrevista amb en Lluc a l’escola i 
van tergiversar les respostes, que al final ho 
van modificar i van deixar les entrevistes incor-
ruptes, però aquest tipus de coses saben greu. 
És una optimització de recursos i de decidir què 
és important i a què destinem els recursos. 
Tenim músics actius, que són músics d’escena 
internacional (músics que som a Nova York, a 
Amsterdam, Basel, Gratz…), hem anat per tot 
arreu relacionant-nos amb altres escenes i 
centres. Crec que el tema de recursos i de ges-
tió és molt millorable, la veritat.

 Si un alumne té 
respecte i amor 
per la música no 

es pot fallar. 

Matthew Simon

Tenim un estil de 
vida tan poc rutinari 

t’has de gestionar 
l’estudi d’instrument 

per no perdre't.

Oriol Vallès
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L'indret
Martí Ventura Trio
Jazz Granollers Records
Jazz

Martí Ventura, piano / Miquel Àngel Cordero, contrabaix / Lluís 
Ribalta, bateria 

Un bell disc de tretze peces de tall clàssic en què el vent el posarà l’oient 
o la melòdica que apareix al final del disc a «El cigne», tema dedicat a 
Moncho. El pianista Martí Ventura inicia el disc pausat per descriure el 
seu lloc al món musical després d’altra carta de presentació que era 
Transicions (2012). Ara ho fa amb l’excepcional Miquel Àngel Cordero i 
l’impecable Lluís Ribalta, en una nova «oportunitat per gaudir, experimen-
tar, arriscar, riure plegats i viure» com assegura al digipack Joan Fargas. 
Ventura hi comenta també cada tema, les fibres que li han tocat, tant si 
són versions (Coltrane, Jobim, Lennon/McCartney) com si són peces prò-
pies («L’indret», «Com un esparver», «Love Three Times», «De bon rotllo»).

Piano solo
Roger Mas
Fresh Sound New Talent
Jazz

Roger Mas, piano
  
El talentós pianista nascut el 1977 fa un agraïment als músics  que l’han inspirat 
de ben aprop: Carles Benavent, Ismael Dueñas, Albert Sanz, Marc Ayza, Guillermo 
Klein, Jordi Bonell, Celeste Alías, Michael Kanan, Gorka Benítez i Deejay Foster. 
D’aquest últim, nascut el 1980, músic format a la Berklee College of Music de 
Boston, en fa menció a banda, ja que ha format part del seu trio. Emprendre un 
disc com aquest és tenir l’ambició de prendre i fer-se seus patrons de repertori 
aliè. Roger Mas teixeix una obra que ara té ecos de música cubana contemporà-
nia («Teixits») o ara se’n va a fer la volta pels mons musicals de diverses èpoques. 
El joc d’endevinar influències a cada una de les quinze peces està servit.

Nus
Cristina Vilallonga i Albert Bover
DiscMedi
Cançó-jazz

Cristina Vilallonga, veu / Albert Bover, piano
 
La veterana cantant Cristina Vilallonga s’endinsa en les sonoritats jazzísti-
ques al costat d’una parella musical excepcional com és Albert Bover, per 
cantar i musicar bona part de textos propis i alhora poemes d’autors com 
Víctor Obiols i Blanca Llum Vidal. Si d’Obiols poeta (ell també és Víctor 
Bocanegra) tria «Secretament amb tu» en el cas de Vidal l’extreu de 
Punyetera flor (LaBreu, 2014). També flirtegen la immensa Chabuca Granda 
en les mans expertes de Bover i la veu elèctrica de Vilallonga. Recuperen, a 
més, una compositora dels anys 80 com Priscilla Ermel a «Desconhecido», 
com l'art del duet que s’escolta a «Los que se aman» de Mili Bermejo. 
Cançons despullades en les seves pròpies composicions.

Flax-Golden Tales
Sergi Sirvent Octopussy Cats
Fresh Sound New Talent
Jazz i músiques improvisades

Sergi Sirvent, piano / Jordi Gaspar i Horacio Fumero, contrabaixistes/ 
Albert Cirera i Hugo Astudillo, saxos / Pau Domènech, clarinet /
Benet Palet, trompeta / Jaume Llombart, bateria i guitarra

Desfilada de bons músics al nou disc del pianista Sergi Sirvent i el seu octet 
d’acompanyants. Molta testosterona apaivagada en rodes musicals hipnòti-
ques, en què també toca a trompeta Benet Palet, marca el ritme la bateria de 
Jaume Llombart i fila melodies Jaume Llombart a la guitarra. Dues improvisa-
cions col·lectives («By pass» i «La llamada») se serveixen entre clàssics com 
John Coltrane («Impressions» i l’explosiva «Naima»), Wayne Shorter («Fall»), 
Bill Evans («Time Remembered») i clou un Duke Ellington («Wig Wise»). L’únic 
tema que signa com a compositor Sirvent és la seductora («Sus»). 

Ballads
Carme Canela Joan Monné
Fresh Sound New Talent
Jazz

Joan Monné, piano / Carme Canela, veu
  
Onze cançons servides en format senzill de veu i piano que conté tota 
l'expressivitat de què saben fer gala els seus dos excel·lents intèrprets. 
La veu de Canela és avellutada per dir com has canviat («You've chan-
ged»), desgrana la melodia si ataquen el ritme del cor de Gershwin 
(«Embraceable You») o dos clàssics brillants del seu mateix repertori: «I 
Loves you Porgy» i «The Man I Love». El disc, però, és més aviat per 
escoltar una tarda prenent una infusió (com fan a la portada Canela i 
Monné), o a mitja llum a casa en solitud o en companyia, quan no cal 
alçar la veu i un pot pregar com la lletania «You Won't Forget Me», o 
revisitar capes d'harmonies d'una Billie Holiday («Left Alone»).

High Up on the Terraza 
Ignasi Terraza Trio
Swit Records
Swing

Ignasi Terraza, piano / Pierre Boussaguet, baix / Víctor Jones, bateria

Trio de músics exquisit en què qui porta el piano capdavanter hi signa 
quatre peces de swing que eixamplen la vida de qualsevol diletant, igual 
que dels companys d'estudi. Ignasi Terraza no només puja al seu terrat, 
sinó que també aconsegueix avançar deliciosament el pas a un clàssic de 
Rogers & Hart com és «You Took Advantage of Me» i sense esnobismes 
ni competitivitats estranyes entre músics, sinó amb la companyonia dels 
veterans, que saben abordar Cole Porter a «What Is This Thing Called 
Love», tant per l'arranjament com pel batec que hi ha sota. Aquest disc 
va ser enregistrat a la primera després d'uns pocs assajos amb el bateria 
parisenc Boussaguet i el bateria novaiorquès Jones. 

Desbordando
Sones de marimba
autoedició
Tradicional i Jazz

Yehosuá Escobedo, marimba i percussió / Nicolás Cristancho, 
piano, veu i percussió / Simao Hernández, Jarana, vihuela i veu / 
Alex Valdés, contrabaix / Emilio Remesal, bateria
 
Aquest és un disc basat en els ritmes que ofereix la marimba des dels seus orí-
gens africans i amb una tradició que l'ha unit de fa anys al jazz i la música 
moderna (terreny que s'escolta sobretot al piano de «Bambuco»). La barreja de 
cultures, des de la caribenya a la mediterrània, arran de migracions volgudes o 
no, ha portat aquests cinc músics a trobar-se a Barcelona, com citen a la prime-
ra cançó, «Patacoblue». Un disc de composició compartida entre Cristancho i 
Hernández, combinat amb peces tradicionals de Colòmbia i Méxic, que també 
serveixen per alegrar els cors dels refugiats («Ahualulco»). Sons viscuts i expres-
sats amb tot el cos, des de la gola fins als peus que ballen («Gusto de son»). 

Since 1993
De Diego Brothers
Hotsak/Errabal Jazz
Jazz

Abel Boquera, hammond i orgue / Juan de Diego, trompeta, fliscorn / 
Victor de Diego, saxo / Caspar St Charles, bateria

Es reparteixen les composicions gairebé a parts iguals, tres de Víctor 
de Diego i cinc de Juan de Diego. Aquest últim dels germans bilbaïns 
trenca el gel amb dues peces d'obertura en tota regla, una primera en 
què els vents són protagonistes i una segona, «Chiretas», que deixa 
lluir també el hammond de Boquera, que es torna base rítmica més 
melòdica en la següent peça de Víctor («Roc's»), amb un solo seu de 
trompeta sense vergonya i amb tota l'ambició de fer brillar el treball 
que fan junts des de 1993. Un quart de segle per celebrar per aquests 
germans afincats a Barcelona des d'aleshores, per seguir la seva afició 
pels aires Blue Note i les brises funk i boogaloo.
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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




