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Legislació Vigent

 

Art. 1. Fet generador
La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel 
fet de la seva creació.

Art. 2. Contingut
La propietat intel·lectual està integrada pels drets de caràcter personal i patrimonial, els 
quals atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, 
sense més limitacions que les establertes a la Llei.

Art. 3. Característiques
Els drets d’autor són independents, compatibles i acumulables amb:
1r. La propietat i altres drets que tinguin per objecte la cosa material a la qual està incor-
porada la creació intel·lectual.
2n. Els drets de propietat industrial que puguin existir sobre l’obra.
3r. Els altres drets de propietat intel·lectual reconeguts al Llibre II de la present Llei.

Art. 4. Divulgació i publicació
A efectes del disposat a la present Llei, s’entén per divulgació d’una obra tota expressió 
de la mateixa la qual, amb el consentiment de l’autor, la faci accessible per primera vega-
da al públic en qualsevol manera; i per publicació, la divulgació que es realitzi mitjançant 
la posada a disposició del públic d’un nombre d’exemplars de l’obra el qual satisfagui 
raonablement les seves necessitats estimades d’acord amb la naturalesa i finalitat de la 
mateixa.

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals 
vigents sobre la matèria

com a gerent de l'AMJM. Gràcies a ella tenim una associació operativa al 100%, 
actualitzada, econòmicament forta i ben posicionada. Gràcies, Anna!

En tercer lloc, aquest any hem pogut incidir més en la comunicació de tot allò 
que fem des de l'AMJM gràcies a la Míriam Mariné, que s'encarrega de la 
comunicació de l'entitat. Avui en dia la comunicació és vital, no només per 
comunicar totes les activitats i el dia a dia de l'AMJM, sinó també per esta-
blir ponts amb els mitjans de comunicació i les noves generacions de músics 
que surten de les escoles superiors i que s'endinsen en el món professional. 
És també important remarcar la sort de tenir el nostre JazzButlletí, que, a part 
de ser un aparador de la música dels nostres associats, és principalment una 
potent eina de reivindicació sindical i professional en la qual podem explicar 
les diferents problemàtiques i reivindicacions que afecten el nostre col·lectiu.

En quart lloc cal destacar la tasca feta per la promoció de la música en general 
i en particular dels nostres associats. Aquest setembre arrencava un nou festi-
val de l'Hora del Jazz, amb un nou apartat de jazz jove un diumenge a plaça, i 
amb col·laboracions amb el Sunset de Girona, la Jazz Cava de Vic, Jazz 
Vilafranca, l'Associació de Músics de Tarragona i el Jamboree. Un any més hem 
col·laborat amb l'Auditori de Barcelona per fer el Vermut Jazz i per primer cop 
hem col·laborat amb el Taller de Músics en la primera edició de la fira interna-
cional de jazz JazzIAm. Per nosaltres és molt important que el jazz de Catalunya 
tingui l'espai de projecció internacional que es mereix dins de les fires de 
música, ja que la realitat dels grups de jazz locals fa que ho tinguin molt com-
plicat per accedir a les grans fires del país (MMVV, Manresa, Bime...). Va ser 
dins del marc del JazzIAm on vam fer la Festa dels Premis de l'AMJM que tot 
i el canvi de dates (de desembre a març) va ser tot un èxit. Els premis són la 
nostra humil manera d'agrair i ajudar a fer visibles a tots aquells i aquelles que 
fan que la música segueixi endavant i es desenvolupi. Gràcies!

I per últim cal agrair a tota la Junta Directiva i col·laboradors el seu esforç i també 
a tots els socis i sòcies per seguir units i tirant endavant 30 anys després de la pri-
mera trobada al Teatre Lliure. Seguim!

Guillem Arnedo · President de l'AMJM

Després de l'època estival i d'una nova edició del festival L'Hora del Jazz, 
crec que és un bon moment per recapitular i fer balanç de la situació actual 
de l'AMJM i dels fronts oberts en què estem treballant.

En primer lloc cal destacar la feina sindical i de representació dels músics 
que fem a les institucions, col·lectius artístics i mitjans que tant des de pre-
sidència, Junta Directiva i gerència de l'AMJM duem a terme en molts 
flancs. Estem presents en l'Acadèmia Catalana de la Música, en la Federació 
Estatal de Jazz i Músiques Improvisades (FMJazz), en la Plataforma en 
Defensa de la Cultura, en el Consell de Cultura de Barcelona, en l'Icub, en les 
Diputacions i en la Generalitat (Icec, Departament de Treball, Departament de 
Tributs). I sobretot cal destacar la feina feta com a portaveus de la Plataforma 
Estatal por la Música (Plam), en què entrem en contacte i treballem amb tot 
el sector de la música en viu, els sindicats i patronals de les arts escèniques 
(cinema, teatre, dansa i circ), els grans sindicats (CCOO i UGT), el Ministerio 
de Cultura (Inaem i Industrias Culturales), el Ministeri de Treball i Seguretat 
Social i amb els partits polítics. És en aquest camp on més energies estem 
dedicant des de l'AMJM, amb la voluntat i la convicció que per fi podrem 
engegar les esperades reformes i millores legislatives que la nostra professió 
necessita i que l'informe del Congrés sobre l'Estatut de l‘artista propugna. 
Aquesta feina de representació sindical/professional ha estat compaginada 
amb l'elaboració de les propostes concretes legislatives per la millora de les 
condicions laborals, de Seguretat Social i fiscal. És vital que siguem els 
mateixos músics professionals qui liderem i proposem les millores, encara 
que això impliqui dedicar hores, hores i més hores a llegir i entendre correc-
tament la legislació vigent. Només si coneixem profundament els textos 
legals serem capaços de traduir les nostres necessitats en reformes viables.

En segon lloc cal destacar la feina d'assessorament personalitzat als socis i als 
músics en general que ho han necessitat. Una tasca feta bàsicament, un any més, 
de manera exemplar per la nostra gerent, l'Anna Veiga. Han sigut molts els dub-
tes, situacions i necessitats que s'han plantejat, i crec que sincerament podem dir 
que els hem pogut solucionar satisfactòriament sempre que la solució hagi estat 
al nostre abast. Aprofito també per felicitar personalment l'Anna (i de ben segur 
que tots els socis i sòcies i membres de la Junta ho fan amb mi) per la seva tasca 
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De la veu cantant i d'alçar la veu juntes · 
Conversa entre Laura Simó i Inés Galván 
(en una terrassa de Sant Antoni)
Helena Morén Alegret

30 anys AMJM

ho poguéssim fer també amb els nanos del Liceu. 
Van tocar molt bé, els alumnes del Conservatori del 
Liceu! Dues vegades, ho vam fer, al Liceu i també a 
la plaça de la Catedral per les festes de la Mercè. 
Amb la Carme Canela, quan ens vam plantejar 
cantar juntes, vam dir: «Farem coses que no hem 
cantat mai i que ens diverteixen; ballarem i tot». 

L'Asssociació com a eina

L.S: El primer lloc on van obrir l'AMJM va ser a 
Gràcia. Tots els meus amics, que eren els meus 
companys de feina, ja hi eren: Àngel Pereira, 
Max Sunyer... Amb tots havíem tocat junts i va 
ser a la segona seu, que hi vaig anar anant sovint, 
a la seu de passeig de Gràcia amb Diagonal. Era a 
la cantonada de la dreta, en un primer pis, una 
oficina petiteta però moníssima, bufona. I d'allí 
vam passar a la seu del passeig de Colom. I, és clar, 
totes les assemblees que hem fet... Sí que en els 
últims anys hi he deixat d'anar perquè m'he posat 
més en l'AIE, que amb això tinc bastanta feina, 
me'n vaig molt a Madrid i em falten hores per fer 
les meves coses... però jo hi sóc des de l'inici. 
I.G: Jo hi soc des del maig-juny d'aquest any. Com 
que he acabat la carrera al juny, em vaig dir que a 
l'escola no havia fet cap cosa per lluitar una mica 
per la nostra professió, en l’àmbit reivindicatiu, i 
em vaig dir: «Noia, no pots viure sempre del que 

fan la resta» (somriu), i vaig voler entrar-hi per 
conèixer una mica què fa per millorar les condici-
ons de feina de tots, sentir-me'n part, conèixer què 
fa tota aquesta gent i  aportar alguna cosa meva.
L.S: És una manera també d'entrar en contacte amb 
molts músics, de manera que penses: «Mira, amb 
aquest podria fer una producció o una col·laboració 
que d'altra manera no sorgiria». Jo hi vaig conèixer 
molta gent, quan vam començar l'AMJM, que no 
coneixia. Tenia una parella que era pianista (el mexi-
cà Pablo García Diego, que ara viu a Mèxic) i quan 
ens vam separar, em vaig trobar «ara què faig?», 
perquè no estava tan acostumada a anar sola, però 
afortunadament jo tinc un caràcter que em va fer 
tirar endavant, em vaig anar obrint i vaig conèixer en 
Lucky Guri, el Francesc Burrull, en Jordi 
Sabatés, en Juan Carlos Calderón... i és quan et 
dius: «Ostres, sí que puc fer coses sola». I després 
vaig començar a muntar grups i va començar a 
créixer el tema. Però molts els vaig conèixer allí... 
I.G: Jo coneixia l'Associació, sé que el Guillem 
Arnedo ha estat molt per allí aquests últims anys, 
però no recordo qui me'n va parlar primer. Suposava 
una mica què feien i també va sortir del moment 
de buscar bolos per al projecte Claroscuros, sabia 
que l'Hora del Jazz estava vinculada a l'AMJM, i 
vaig dir: «Vinga va, intentem fer el bolo», també 
perquè m'havia de posar les piles un cop acabats 
els estudis. La cosa és lluitar, informar-se, veure 
com està la cosa i aportar una mica.

La veu com a instrument

L.S: En els últims anys hi ha escoles superiors de 
música, quan jo vaig començar l'any 1985 no hi 
havia res. Jo no he estudiat mai, soc autòctona i 
autodidacta. Recordo un dia que vaig dir: «Aniré a 
classes de cant». Però era una senyora de la 
Meridiana, una professora de cant clàssic, i em va 
tancar en una habitació, em va posar una espelma 
i em va dir: «Ves bufant però no apaguis mai l'espel-
ma». A la quarta bufada, vaig dir-me: «Vols dir que 
això em servirà d'alguna cosa?». Perquè, és clar, 
vaig estar-me bufant una bona estona... I no vaig 
tornar mai més. Jo anava cantant i sé que si no 
arribava a un to, li deia al músic: «Escolta, posa-
m'ho en aquest to», que en la música popular és 
igual en quin to que cantis, l’important és que t'hi 
has de trobar a gust. I un dia em vaig trobar a l'es-
cenari sense comerlo ni beberlo... perquè no m'hi 
havia de dedicar professionalment, el que passa és 
que amb aquest noi, el meu company, quan venia a 
casa, ell tocava i feia bolos, i li deia: «Va, cantem 
aquesta cançó, l'altra cançó...». i un dia vaig tenir un 
repertori i em va dir: «Tenemos un bolo», i quasi em 
desmaio, però mira, després em va agradar i m'hi 
he dedicat. Després, vaig estar dos mesos seguits 
treballant en un pub, a Puerto Banús, a Màlaga, 
cada nit feia cinc passis i cada nit em cantava cinc 
vegades el Cabaret o el New York, New York i em 
vaig dir: «Si aquí no t'has trencat les cordes vocals, 
és que l'exercici va bé». I fins ara he treballat així. 
Amb la Canela riem perquè li dic: «Jo poso el cos 
així quan canto, si he de fer un agut», i es veu que 
hi ha un nom per cada posició de cos que fas. Però 
jo ho faig tal com em surt i ja. Ara tu diràs, Inés, el 
que s'ha de fer, jo només he fet potser el que no 
s'ha de fer, tot i que m'ha funcionat... (somriure) Jo 
he viscut les 24 hores del dia de la música, quan 
m'hi he dedicat. I ara és el final del que no s'ha de 
fer amb la veu [s'encén una cigarreta].
I.G: A mi m'encanta aquesta trajectòria —de 
vegades amb la Carme Canela, que ha estat 

professora meva, en parlem— de gent que s'ha 
posat a cantar, sense escola inicial ni res, i 
després s'ha anat formant. 
L.S: Heu de pensar que, a finals dels anys 80, la 
Carme i jo, quan fèiem un disc, demanàvem 
permisos per fer un tema per fax a la família de 
Jaco Pastorius. No existien ni e-mails ni 
mòbils ni punyetes. O la Canela trucant al 
Brasil per demanar la lletra d'una cançó. Amb 
qui t'emmiralles? Amb ningú, ens ho hem fet 
nosaltres, a l'escenari. Amb el que al·lucino ara 
i estic molt contenta és amb veure totes les 
escoles que hi ha, l'ESMUC, el Taller i els con-
servatoris, tot i que la música no es considera, 
com a Suïssa, com una carrera universitària, 
que surt a la Constitució..
I.G:  La meva formació comença quan vaig veure 
que m'agradava la música i algú em va dir: «Fer 
classes t'aniria bé», i vaig començar amb una 
professora de cant clàssic també; a Tenerife, jo 
soc de Tenerife. Després vaig marxar, vaig buscar 
una altra professora, sense saber gaire cosa de 
tècniques. No era molt específic, però sabia que 
dedicar-hi aquest espai, després de fer veu, i em 
vaig apuntar a diverses assignatures al Taller de 
Músics —combo, harmonia, arranjaments, tota la 
base musical— per fer per primer cop música 
(abans només havia fet veu), vaig treballar amb 
professors particulars una altra vegada i una 
amiga meva sempre em parlava del que feia ella 
al Conservatori del Liceu. Em queia la bava quan 
em parlava dels estudis superiors que feia. I, men-
tre m'ho pensava, em vaig preparar, vaig entrar-hi 
i ara he acabat. Però a mi m'encanta quan em 
relaten aquestes històries perquè jo veig que, 
tants estudis, al final de tenir tanta informació... 
De vegades aquesta informació —també depèn 
de la teva personalitat— et pot prendre el fet de 
cantar amb més espontaneïtat, sense pensar 
tant... tot i que també va a personalitats.
L.S: Jo crec que les pautes i els estudis són 
molt importants. Quan he fet alguna classe o 

masterclass sempre els dic que escoltin les 
versions d'un tema que els agradi, totes les que 
puguin, però que les facin seves. I te la troba-
ràs, és la teva manera, el teu estat anímic, la 
teva manera de ser, i això surt. 

Jazz vocal i instrumental

L.S: Aquí el jazz vocal és de dones, perquè 
malauradament hi ha molts pocs tios que cantin 
i que cantin bé. Jo vaig cantar amb la Carme 
molts anys, som molt amigues i sempre hem 
treballat de manera molt fluida. I, ara farà onze 
anys, un dia ens vam dir: «Fem algun espectacle 
amb un home, però quin home? Cantant els tres, 
per tenir un altre tipus de tonalitat». Doncs vaig 
acabar anant a buscar el Pedro Ruy-Blas a 
Madrid! És un home que ara ha fet 70 anys i 
encara canta. Si busques a Youtube hi ha vídeos 
d'aquest macroconcert que vam fer. La seva ger-
mana gran es va casar amb un nord-americà i ell 
escoltava els discos que aquest li portava de 
música negra, i tenia un timbre de veu acollo-
nant. Ara s'ha fet gran, però sempre és un plaer 
escoltar-lo. Però és dels pocs tios que noto que 
té swing, que tanques els ulls i és el que s'as-
sembla més a un crooner o un cantant americà 
de jazz. Amb tot l’afecte, ho dic. Sé que hi ha 
molts cantants aquí, però que es posin les piles.
I.G: Jo componc i ho faig de vegades a partir d'un 
text meu, d'altres d’una melodia que se m'acudeix 
i en busco l'harmonia, d'una situació que m'evoca 
paraules i una melodia, o de vegades trobo un 
parell d'acords i per allí investigo... No soc gaire 
sistemàtica, però com que ja venen coses sense 
ser sistemàtica, jo vaig fent (riu). Toco una mica de 
piano, però no toco jo en el meu trio, perquè no 
tinc el nivell. M'agradaria, però m'hi he de posar 
una miqueta més. I, més enllà del jazz vocal, en el 
circuit actual sí que es veuen més dones instru-
mentistes, però no són la majoria ni moltíssim 

Inés Galván: Ara estic en un projecte de temes 
propis, Claroscuros (amb Inés Galván Trio). I a tu 
et vaig veure fa anys amb la Carme Canela (que 
va ser professora meva), amb l'espectacle que vau 
fer al Liceu amb el Sergi Vergés, molt maco; 
aquell concert em va agradar molt. 
Laura Simó: Va ser un espectacle que havíem fet 
amb orquestra gran, al Palau de la Música, a 
Madrid i també al Carnegie Hall. I en els tres haví-
em anat junts. Érem 40 persones, i va ser xulo que 

Nova conversa entre socis veterans de 
l’AMJM i joves d’incorporació recent, amb 
motiu dels 30 anys de l’Associació. Parlem 
amb la sòcia número 233, nascuda el 1957, 
i la sòcia número 777, nascuda el 1981: 
Laura Simó i Inés Galván. 
 



temps i que ja no soc companya d'escola sinó de 
vida, i sí que vull implicar-me en un grup com 
l'AMJM per fer coses per la professió. 
L.S: S'ha de lluitar per tot. Per exemple, jo ara estic 
més a l'AIE, que vol dir «Artistas, Intérpretes y 
Ejecutantes». És una societat de gestió dels drets 
dels músics, que s'hi fan socis els que tenen un disc 
o un DVD, i té la seu a Sants. Per una banda hi ha la 
Societat d'Autors (SGAE), que és una cosa, i els 
intèrprets i executants d'aquests autors som nosal-
tres, amb repertori propi o aliè. Músic, cantant, cors 
o el que sigui. Treballem també amb la Unió 
Europea...  però es veu com s'està ensorrant tot. 
Nosaltres som l'oci, però és que el pressupost de 
cultura fot riure. Jo dic: «Fem una vaga», però que no 
hi hagi ni una música a la tele, ni la de capçalera del 
Telenotícies, això és fer una vaga. Perquè jo m'he 
trobat d’anar a fer una vaga i llavors hi ha quatre que 
venen darrere a fer el bolo per la meitat del preu. 
Llavors no anem bé, perquè jo estic lluitant no per mi 
sola, sinó per tots. El que cobra el 50% és idiota, 
perquè val més un dia menjar-te una ceba i lluitar. És 
clar, jo soc de l'època dels grisos, soc lluitadora, 
també ho haig de dir... I no es pot perdre això, perquè 
ens prenen la cabellera d'una manera espectacular. 

En negre, d'autònoms o empresa

L.S: Jo vaig començar treballant rebent els calés a la 
mà i me n'anava a casa meva. Les úniques altes i 
baixes a l'època eren a la televisió. I és el més lògic, 
hi ha una empresa que et contracta i et dona d'alta i 
de baixa. Per què carai ara som nosaltres els que ens 
hem de donar d'alta i de baixa d'autònoms? Si un 
senyor em contracta per una convenció, jo per què 
carai m'he de pagar l'alta? Me l'ha de pagar ell i fer-
me contracte. És clar, jo em vaig haver de fer una 
empresa per a l'espectacle que vam fer, que vas 
veure, Inés, en què érem 33 músics a l'escenari, un 
director d'orquestra, tres cantants i els tècnics. Érem 
40 que ens bellugàvem amunt i avall. I és lògic que si 

et contracten en un lloc no faràs 40 factures, fas una 
factura i jo pagava als altres. I quantes vegades jo he 
liquidat un trimestre i les factures encara no les havia 
cobrades! Perquè et diuen un mes i en són sis. Això, 
com és possible que des que tinc ús de raó que 
passa, i que cap punyeter govern ho hagi arreglat. Si 
tu tens una factura que no has cobrat, que te la passin 
al trimestre següent, que no deu ser tan difícil! Jo he 
estat de cooperativa, autònoma... Jo no vull pagar 
autònoms d'aquesta manera! Jo vull pagar autònoms 
corresponents als dies de feina que faig, no com si jo 
tingués una empresa. Això no interessa ningú arre-
glar-ho. El retiro... Jo he vist com gent jubilada ha 
deixat de cobrar uns drets d’autor de discos que 
tenen, que cobren 30 euros i els donen de baixa 
aquests 30 euros perquè pugen a l'estat superior de 
la declaració de la renda i els foten un puro. Com és 
possible que això li facin a un senyor de 80 anys?! 
Això és una punyetera vergonya d’aquest país. 
I.G: I quan tenies l'empresa, tu feies la gestió de tot?
L.S: És clar, jo ho feia des de casa meva, feia les 
factures, les enviava... Jo m'he barallat amb Déu i sa 
mare. Recordo que vaig fer unes factures per a uns 
músics que em van demanar el favor, i uns senyors 
dels quals no diré el nom, passaven tres mesos i els 
vaig dir: «Escolteu, que no heu pagat?» «No, és que 
encara estem esperant la subvenció». Escolta, si no 
teniu ni 3.000 euros per començar un festival, potser 
que no el feu! El que no pot ser és que hagis d'espe-
rar que et caigui el manà del cel. Aquest país té un 
altre problema, que és que tothom espera que li 
caigui el manà del cel, les punyeteres subvencions. 
No pot ser, s'ha d'activar d'una altra manera. 
I.G: Jo també he fet la majoria de concerts en 
negre, o algun company els ha facturat ell.
L.S: És que no hi ha més remei, no ho arreglen! Jo 
tinc un company en això de l'Estatut de l’ artista, de 
l'AIE, un dels germans dels Tam Tam Go, el Javier 
Campillo. Aquest està que li surt fum del cap i tot, 
perquè ho hem fet tot, ho hem presentat al PP, als 
socialistes... És igual, si no sortirà. Perquè no tenen 
ganes de treballar, aquesta gent, no els interessa. 

menys. Però sí que vaig veient cada vegada més 
companyes bateries o saxofonistes. El nostre rol 
de cantant està molt assumit i crec que són elles, 
en altres instruments, les que encara es poden 
trobar algun problema de ser dona envoltada 
d'homes, més que nosaltres.
L.S: Jo he anat treballant amb molta gent, però 
tinc un  grup de persones amb qui treballo més, 
amb els que sé que allò funcionarà sempre. Per 
exemple: el pianista i compositor Francesc 
Capella, el baixista Guillermo Prats i el meu 
germà David Simó, que és bateria, i també ve en 
Guim Garcia-Balasch, que és saxofonista. 
Nosaltres cinc treballem molt bé junts. I en la 
meva carrera he treballat amb el pianista 
Francesc Burrull, que per mi és un dels grandís-
sims professionals, savis... El Burrull és irrepeti-
ble. El que fa sentir i el que m'ha fet sentir a mi 
tocant amb ell és espectacular, és un pou de 
saviesa. I de cantants a mi m'encanta la Dianne 
Reeves i el Kurt Elling, com a dona i com a home 
respectivament. Són persones que surten a l'esce-
nari amb un somriure d'orella a orella, i això ja et 
col·loca en un estat de somni. Sempre estan can-
tant i explicant les cançons, t'hi pots apropar, par-
lar amb ells, i són dues bèsties pardes. O un Tony 
Bennet, que encara està cantant... o inclús el 
Paul Anka, que no l'havia sofert mai, però hi ha 
un disc que es diu Rock Swing... Són cançons de 
Nirvana, passades pel seu filtre... és espectacu-
lar. Quan veig aquests treballs penso «Que maca 
que és la vida!» Amb quasi 90 anys!
I.G: La Reeves m'encanta. Les més conegudes del 
swing també, Carmen Mcrae, Ella Fitzgerald, 
Anita O'Day... Carme Canela quan explica les 
seves històries, dius: «Uau». Al principi m'agrada-
ven molt dones dramàtiques, tipus Maria Joao o la 
Dulce Pontes... i ara dic: «Cal tant de drama?» (riu). 
Per no dir el que m'agradava la Whitney Houston...
L.S: Bé, com jo amb la Barbra Streisand. I perdo-
na, canta de meravella, però és tan perfecta, que és 
freda. Ella no ho pot ser, perquè ella amb tots els 

discos i pel·lícules que ha fet, ha de ser una bèstia, 
però quan coneixes més coses de jazz, l'aparques 
una mica perquè és una altra cosa. Però un gran 
respecte a tota aquesta gent, per descomptat. 
I.G: L'altra cosa que m'agrada és anar a la jam del 
carrer dels Robadors o a altres espais i descobrir 
coses. M'inspiren també gent d'aquí, escoltant els 
seus xous: Dani Pérez, Jordi Matas, Guillermo 
Klein... gent que fa una sonoritat més moderna. 
M'agrada també la Sara Serpa, una cantant i 
compositora portuguesa. Tot és gent que m'inspira 
molt per la sonoritat que a mi m'agrada, em mou..

Plans de futur

L.S: Jo no em jubilo perquè, primer, no vull, però 
és que tampoc no puc. El dia 30 vam estar a les 
Nits de Platja d'Aro, on vam fer el projecte dedicat 
al repertori dels Beatles. I després ja ens hem 
posat en un altre projecte. Tot i que encara estarà 
obert que puguin sortir més bolos d'aquests dels 
Beatles, ara ja comencem una altra cosa. Aquest 
nou projecte serà amb el Nito Figueres, que és el 
que n’ha fet els arranjaments, que m'ha sorprès 
moltíssim, perquè jo no el coneixia com a músic 
abans, i em va dir: «És que jo faig les coses a la 
teva mida». I realment quan vaig sentir els arranja-
ments em va encantar el que feia. Anirem amb el 
Guim Garcia-Balasch al saxo, el David Simó a 
la bateria i el Jordi Franco al baix. Serà un reper-
tori sobre Stevie Wonder, ens agrada molt i és un 
deute que tenim pendent de la nostra joventut.
I.G: Estic movent i tirant endavant el projecte de 
temes propis, Claroscuros, escrivint coses noves, 
és clar, perquè sempre que una està viva surten 
noves idees... i ara aterrant després de cinc anys 
d'estar al Liceu. Jo treballava a part d'estar a l'es-
cola, però he de veure què em ve de gust ara, on 
poso l'energia, perquè també m'agrada molt cantar 
música que ha fet altra gent. He col·laborat amb 
músics de jazz, sobretot repertori jazzístic; també 

m'agrada molt cantar boleros, em porta molt a 
Canàries, que s'escolten molt i m'és molt proper.  
L.S: La diferència d'ara amb quan vam començar 
nosaltres és que aleshores al mes fèiem quinze o 
vint bolos. No paràvem. Nosaltres ens hem fet a 
sobre dels escenaris. I ara és horrorós pensar en la 
gent jove que val molt, han estudiat, han fet la carre-
ra... i què hi ha a Barcelona (dic Barcelona perquè és 
on visc)? El sistema polític és una merda, la cultura 
es tracta com una merda... No és possible que no hi 
hagin locals com el Jamboree o el Luz de Gas a cada 
barri. Casals... Jo he fet gires per l'Alemanya i al 
poble més perdut de l'Alemanya de l'Est, que només 
veus vaques per fora, hi ha un casal amb piano, i hem 
tocat allí amb un trio. I aquí... és molt fort! 
I.G: Aquí potser serien els centres cívics els que 
farien la funció de centres culturals.
L.S: Aquí el problema, i ara em queixo, és que a les 
manifestacions que fem hi van trenta persones. El 
col·lectiu dels músics és nefast en aquest aspecte, 
no es fa pinya. I, si no anem junts al carrer i no anem 
a protestar tots, no sortiran gaires coses. No entenc 
per què és un col·lectiu que està tan desunit. Ara, 
quan hi ha alguna cosa, sí que venen a dir: «¿Qué 
hay de lo mío?», però no els molestis per res més. 
M'hi trobo molt. Jo entenc que la vida és dura, que 
hem de buscar bolos i hem de viure, però si no es 
milita i tots units, malament ho tenim en tot.
I.G: A l'escola hi havia alguns grups que es feien, 
a l'ESMUC n'hi ha un de molt actiu, però jo no hi 
vaig estar propera aleshores, i és ara que tinc més 

De fora em demanen què és Espanya? Jo els dic: 
«Mireu La escopeta nacional un altre cop, veureu 
el que és. Tothom a viure del cuento i els que 
paguen, els de la classe mitjana, que estem tots 
fitxats per Hisenda, anar pagant perquè algú visqui 
del cuento. I no els interessa res més en aquest 
país. Nena, fes, compon i fot el camp...
I.G: (riu) Ja vaig estar a Berlín un temps. És que 
són molt durs els hiverns i l'alemany, però és 
bonic, el país.
L.S: A Anglaterra o a França, on sigui menys aquí, tal 
com estan les coses. Jo ho veig negre, però és clar, 
no ho puc explicar d'una altra manera i em fa molta 
ràbia. No cal que vagis a viure fora, però passar una 
temporadeta treballant fora segur que serà molt més 
gratificant que treballar aquí. Jo m'he sentit treba-
llant molt bé a Alemanya i Suïssa. A Turquia també, 
fantàstic. I aquí també, compte, eh... Però a la meva 
època. El problema és que ara s'està ensorrant tot. 
Veus les notícies i se't foten els pèls com escarpios. 
En aquest país no hi ha tradició de coalicions, de 
parlar i de pactar. En un pacte perden tots, però la 
negociació, el respecte, voler tirar endavant i pensar 
en la gent per la qual es governa, se'ls enfot tres 
pitos. I és molt trist. Anem al desastre total. Jo al·lu-
cino de com esteu la gent jove, que heu fet una car-
rera, que esteu lluitant... al·lucino. Però sou joves i 
teniu més força que jo, així que a lluitar!      

 El nostre rol de 
cantant està molt assumit 
en el circuit mentre que 

les instrumentistes 
encara es poden trobar 
molts problemes pel f

et de ser dona

Inés Galván

En la música popular és 
igual en quin to cantis, 
l’important és que t'hi 
has de trobar a gust

Laura Simó
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10 Article

El Begues Jazz Camp el fan les persones, i cada edició té un xic de 
les mateixes i un xic de diferents.

Volem agrair a Santi Colomer, Pascal Morente, Melisa Bartossi, Guillem 
Arnedo i Rai Paz la seva imaginació i esforç com a part important del con-
junt global d’aquesta onzena edició. És molt bonic observar a tots aquests 
amics/voluntaris i mesurar el grau d’experiència amb què afronten la vida 
de la casa i les necessitats de tot el que va succeint al campus.

L’Ajuntament de Begues ens impulsa any rere any a seguir fent el 
Begues Jazz Camp, i paga la pena dir que la festa major de Begues 
troba en el Begues Jazz Camp una continuació per gaudir de l’estiu 
en companyia de veïns i veïnes, participants i habitants i música.

Com a organitzadors del Begues Jazz Camp, nosaltres tres (Jordi Rossy, 
Deejay Foster i Roger Mas) tenim molts agraïments per enviar i repartir. 
Ara, però, aprofitem l’ocasió per agrair a Can Rigol (Mercè, Joan i equip) 
l’esforç, amor i dedicació en aquest recorregut ja d’onze anys: gràcies!

L’experiència viscuda aquest any torna a ser meravellosa i, com en 
una piràmide, cada secció és única. Cada peça no és sense l’altre.

En el concert dels professors d’aquest any, a més, vàrem tenir de convidat 
extraordinari un nou beguetà: Carles Benavent. D’aquesta manera, la màgia 
de tota la setmana enlluernava amb una traca final al teatre El Goula de 
Begues, ple a vessar i amb un poble entregat que espera, com cada any (i 
amb més fermesa i tradició), música feta i cuidada per més de 100 persones!

Salutacions cordials a tots i desitjos de vida eterna a la música.

A més d’oferir diversos espais on compartir música i relaxar-se, la 
gran entrega, eficiència i atenció al detall de l’equip de Can Rigol fan 
que ens sentim com a casa. La casa s’obre cada nit als amants de la 
música, que poden gaudir del bar i la música en directe i de la 
bellesa de l’entorn. Es compleix la funció principal de Begues Jazz 
Camp, connectar la música amb la vida, amb l’oient, amb el professor 
i amb l’estudiant, i tot d’una manera còmoda, relaxada i natural.

Aquest any seguim amb 85-90 participants i habitants que venen d’arreu 
d’Europa (enguany hem tingut músics i estudiants de França, Anglaterra, 

Portugal, Itàlia, Suïssa, Holanda, Polònia, Rússia, Alemanya i evident-
ment d’Espanya) i seguim també amb un professorat de 6-7 artistes 
(aquest any han estat Joey Baron, Doug Weiss, Michael Kanan, Steve 
Cardenas, Bill McHenry i Deborah J. Carter qui ens han visitat).

Passen els anys i guanyem en experiència. Sembla mentida, però a 
mesura que passa el temps penses que no cal fer «la improvisació de 
la meva vida» sinó que més aviat tens tota una «vida per fer impro-
visacions». Les onades s’atenuen i any rere any són més planes, però 
no per això menys intenses.

Aquest any tot ha estat fantàstic, novament. La màgia es trasllada a Begues 
un cop els professors ens regalen les primeres notes el matí de dilluns.

Tenir Michael Kanan és un regal caigut del cel: la seva saviesa i amor 
per la música omplen el menjador un cop hi arriba.

Aquest any, Doug Weiss ens ha deixat completament embadalits 
amb el seu so i el seu radar musical i auditiu.

La Deborah J. Carter ens ha tornat a regalar hores i hores de dedicació i d’amor.

L’Steve Cardenas no ha deixat de somriure en tota la setmana, sumant-
hi el seu coneixement i romanticisme en les 6 cordes i Thelonius Monk.

El Bill Mc Henry perseguia a totes hores la música en majúscules, 
com un lladre que busca el tresor amagat, i l’ha trobat sempre tota 
la setmana!

I en Joey Baron: què us puc dir d’ell? S’ha donat, s’ha entregat, s’ha partit en 
porcions iguals i ben grosses per a tots els qui hem estat amb ell: dinant, fent 
una cervesa, xerrant, escoltant música amb ell, passejant… tocant!

Article

Begues Jazz Camp 2019 • 11a edició
Roger Mas, Deejay Foster i Jordi Rossy

El Begues Jazz Camp ha arribat a l’onzena edició. Onze anys 
ubicats a la masia Can Rigol, casa de colònies que ens ofereix 
l’espai ideal per compartir la vida mateixa: dormim, mengem, 
xerrem, riem, ens divertim i sobretot fem música plegats.
 



L'Associació dia a dia

Socis amb reconeixements recents

Multipremiat pel seu últim disc, Sketches 
Overseas (Outside in Music). Ha aplegat unani-
mitat a l'hora de ser valorat per la professió i per 
la crítica (Premi Enderrock de la Crítica al Millor 
Disc de Jazz del 2018 i Premi AMJM). Què té 
aquest últim disc teu que a tothom enamora?
Doncs sincerament el que passa aquí és que tan 
les composicions com els músics que hi ha al 
disc formen part d’una corrent interpretativa que 
a Catalunya no es coneix molt. El que toquen 
músics com en Philip Dizack o en Joel Ross no 
s’ha vist mai en directe a casa. El concepte rítmic 
és més fort en general al que estem acostumats. 

Després el disc està pensat de principi a final així 
que inevitablement hi ha una corba definida, 
suposo que té un punt que és gairebé com anar 
al cine, hi ha una constant narrativa: motius que 
es repeteixen en diferents temes, que els enlla-
cen els uns amb els altres. També utilitzo diver-
ses configuracions a nivell d'instrumentació que 
augmenten les possibilitats orquestrals i bé, crec 
que hi ha melodies identificables i ritmes defi-
nits, que en el fons és el que sempre es recorda 
més de tots els discs que ens sabem de memòria.

Els últims anys a Amsterdam i Nova York, tu 
com t'has relacionat amb l'escena estran-
gera més, a través de la formació, les xar-
xes informals o els festivals i indústria?
Moltes vegades la formació és la plataforma per 
desenvolupar les xarxes informals. He tocat molt 
a Jam Sessions amb companys d'escola a través 
dels quals he conegut gent de les diverses esce-
nes que he format part. També he coincidit amb 
gent a concerts o clubs amb els quals després he 
tocat o compartit música. Les xarxes socials 
també m'han permès descobrir molta gent arreu 
del món que toca molt bé i amb molts d'ells o 
elles hem coincidit a la vida real posteriorment. 
En relació a la indústria no crec que hagi tingut 
gaire que a veure de moment, a veure si canvia. 

Cap a quin futur es visibilitza o focalitza 
Lluc Casares en el món del jazz?
Aquesta és senzilla! M'agradaria tenir la sort de 

Lluc Casares
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El Jazz Butlletí de l'AMJM malauradament 
no pot cobrir tota l'actualitat jazzística del 
moment —com si pogués fer de la revista 
especialitzada catalana, que manca—, però 
sí que vol destacar i fer referència d'aque-
lles persones associades a l'AMJM que són 
figures emergents o han destacat en el 
panorama del jazz i de les músiques moder-
nes, com reclamava en un número recent el 
mateix Lluc Casares (Barcelona, 1990) que 
encapçala aquesta mostra de quatre joves 
talents juntament amb Xavi Torres 
(Tarragona, 1991), Juliane Heinemann 
(Berlín, 1980) i Santi de la Rubia (València, 
1984), amb números de socis 732, 738, 612 i 
647 respectivament. Discos i espectacles 
mereixedors de premis, però també trajectò-
ries que van sent reconegudes en concursos 
i encontres fan de les noves fornades de 
músics una potent pedrera actual i de futur, 
que tothom hauria de tenir ben present.

Juliane Heinemann 
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El teu perfil jazzístic té diverses branques?
No em moc en cap corrent del jazz principal. 
Més aviat ho faig en la música indie. Sí que 
la meva formació és de jazz, jo vaig estudiar 

que més m'agrada. A partir d'aquí, crec que 
tinc molta influència de la música clàssica i 
dels ritmes llatinoamericans i la música 
contemporània.
Acabo de treure un disc a piano sol (25 de 
setembre), on crec que es poden veure molt bé 
aquesta combinació d'influències.

Per quin treball has estat premiat i per què 
creus que t'han reconegut finalment la 
teva feina?
El desembre del 2018 vaig participar a la 
semifinal de la Thelonious Monk Jazz 
International Competition. És el concurs de 
jazz més prestigiós del món. Cada any es fa 
d'un instrument diferent, i l'han guanyat 
músics com Joshua Redman, Ambrose 
Akinmusire, Melissa Aldana, Tigran 
Hamasyan o Cecile McLorin Salvant. 
Aquest any hi havia un jurat format per 
Herbie Hancock, Jason Moran, Danilo 
Perez, Monty Alexander, Renne Rosnes...
Que jo sàpiga, l'únic músic de l'estat espanyol 
que hi havia participat va ser en Jorge Rossy 
l'any 1992, on va guanyar el segon premi.
Va ser una experiència increïble, amb moltes 
sensacions i molt, molt intensa. Vaig conèixer 
grans pianistes de la meva generació amb qui 
ara mantenim contacte.
També, a escala nacional, aquest juliol em 
van donar el premi a millor solista al concurs 
Internacional de Getxo, on vaig participar 
amb el grup d'un saxofonista italià, Claudio 
de Rosa, amb qui vam guanyar el primer 
premi de bandes.
La sort és un factor molt important en els con-
cursos, i mesclar art/música amb competició és 
sempre un fet estrany i delicat. Tot i això, òbvia-
ment estic molt content i va ser un honor parti-
cipar-hi. M'han donat més energia per seguir 
millorant i tractant la música amb el màxim 
respecte i dedicació.

Quin paper creieu que jugueu en l'escena 
catalana i/o internacional?
Actualment resideixo a Amsterdam. Tot i 
que cada mes estic per Catalunya i hi faig 
bastants concerts. M'agrada pensar que els 
músics que estem fora i anem tornant aju-
dem a l'escena nacional, aportant-hi noves 
visions artístiques i noves idees, perspecti-
ves; com és el cas d'en Lluc Casares, 
Irene Reig, Gianni Gagliardi, i molts més!

Quins són els vostres reptes de futur en el 
món del jazz?
Seguir intentant fer música de qualitat, i apro-
par-la a la gent, sigui sol o amb tots els grans 
músics amb qui tinc la sort de tocar!

no poder parar. De continuar tocant la música 
que m'agrada, escrivint-ne i ensenyant-la. 
Conèixer nous músics i poder continuar tocant 
amb els, als que respecto i admiro. M'agradaria 
que el Jazz i la música moderna tinguessin una 
mica més de presència institucional a Catalunya, 
tinc el somni de crear una formació versàtil que 
s'estableixi com a orquestra resident nacional. 
Una espècie de mescla entre la Jazz at Lincoln 
Center Orchestra i la desapareguda Orquestra 
de Cambra del Teatre Lliure. També crec que 
seria egoista haver tingut accés a tot aquest 
coneixement i informació de primera mà i no 
transmetre-la. Per això m'agradaria poder donar 
classe a casa, a Barcelona, Parlar de discs, teo-
ria, músics, història amb qualsevol persona que 
hi estigui interessada. Em ve molt de gust! 

A quina formació principal i corrent del jazz 
et situes?
Jo vinc de la tradició del jazz, és la música 

Xavi Torres 

©
 J

or
di

 Tr
em

os
a

12 Associació dia a dia Associació dia a dia 13



Santi de la Rubia

el superior del conservatori de Berlín, vaig fer 
un any d’Erasmus a l’ESMUC i la meva base 
musical i de coneixement sí que n’és: una 
mica de la música clàssica, però sobretot del 
jazz. Tanmateix els meus projectes musicals 
sempre han estat molt eclèctics.

Com el guanyador L’últim camí de Walter 
Benjamin. Per què el MMVV et va reconèi-
xer el projecte?
M’han premiat pel Premi PuigPorret 2018 que 
s’atorga al millor projecte de creació musical 
que es presenta. El meu projecte és L'últim 
camí de Walter Benjamin, que és un especta-
cle visual i musical i s’estrena el 18 de set-
embre com espectacle inaugural del MMVV. 
El premi es dona per la creació del mateix 
projecte, que després d'un any l’estrenes.

Quin paper jugues en l'escena catalana i/o 
internacional?
Tinc una presència en l’escena del jazz, però 
no purament, i potser més en l'escena indie. 
I com visc a Barcelona i és on toco més, i 
també amb aquest premi de Vic, trobo que 
tinc més presència potser a l'escena catala-
na. Com a artista eclèctica en cada projecte 
he experimentat bastant, des del primer disc 
que vaig ser cantautora jazz pop, el segon 
disc que va ser més pop rock i després el duo 
amb en Marco Mezquida més lligat al jazz 
a duo i la cançó; també el duo electropop 
amb el Marc Cuevas es diu Luka vam gra-
var disc el 2017; i ara el projecte del premi, 
L’Últim camí de Walter Benjamin, que és un 
espectacle més complet i més lligat al món 
teatral fins i tot, perquè les projeccions 
visuals juguen amb el concepte del projecte i 
amb un treball de llums i d'un concepte més 
concret i global. I també jugo un paper 
col·laborant com a sidewoman en diferents 
bandes catalanes, músic que forma part de la 

banda, sobretot com a vocalista o corista. 
Actualment estic amb la cantautora catalana 
Maria Rodés, toco amb la seva banda.

Quins són els teus reptes de futur en el 
món del jazz?
El meu repte de futur, ara mateix és haver fet una 
bona estrena de l’espectacle de Walter Benjamin 
com a inauguració del MMVV i després intentar 
moure el projecte a nivell internacional, perquè el 
projecte és plurilingüístic. Diferents idiomes a 
més del català, l’alemany, el castellà i el francès. 
És una temàtica d'abast internacional i per tant 
m'agradaria molt poder moure el projecte. El repte 
seria trobar o treballar més per projectes musicals 
multidisciplinaris o experimentar més en el món 
del teatre musical o d’espectacles musicals.

A quina formació principal i corrent del jazz 
et situes?
Des dels inicis la meva influència més 

important ha estat John Coltrane. Durant la 
meva carrera, especialment aquest darrer 
any, he tingut l’oportunitat de treballar amb 
músics i estils molt diferents. Em costa 
situar-me en un lloc determinat, sento la 
necessitat de continuar evolucionant i cada 
vegada em costa més etiquetar la música.

Darrerament també t’han plogut reconei-
xements…
Al 2017 vaig  rebre el premi Ruta del Jazz 
atorgat per la revista digital Núvol com a 
millor músic de Jazz gràcies al meu primer 
disc com a líder Broken Line (Underpool, 
2017). L’últim any vaig estar seleccionat 
com a integrant de la Focusyear Band a 
Basilea, on he tingut l’oportunitat de tocar 
amb músics com Dave Liebman, Ambrose 
Akinmusire, Mark Turner, Seamus 
Blake, Billy Childs entre d’altres. Els pre-
mis mai han estat cap objectiu per a mi, 
però òbviament és positiu i m’agrada pen-
sar que és un reconeixement a un treball 
fet amb dedicació i constància al llarg 
d’una carrera en què he intentat sempre ser 
honest amb mi mateix.

Quin paper creus que jugues en l'escena 
catalana i/o internacional?
La veritat és que mai m’he plantejat aquesta 
qüestió i penso que no sóc jo qui l’ha de respon-
dre. El que sí puc dir és que Barcelona ha sigut 
i és una ciutat molt important per a mi, ja què 
m’ha permès créixer al voltant de músics als 
que admiro i que són crucials a la meva carrera, 
com Jorge Rossy.

A Broken Line comparties trio amb Marc 
Cuevas i Roger Gutiérrez, quins són els 
teus reptes de futur en el món del jazz?
Tocar i gravar amb músics que admiro i poder 
continuar vivint d’allò que m’apassiona.

Eva Faustino, directora gerent de l’Associació de Productors i 
Editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya (APECAT), és 
advocada experta en propietat intel·lectual. Parlem amb ella 
sobre l’aprovació a l’Eurocambra de la nova directiva que 
estendrà els drets d’autor a internet.

El Ple de l’Eurocambra ha aprovat la Directiva europea que renova 
els drets d’autor digital a nivell europeu. Per què és una bona notícia?
Un dels principals objectius de la Directiva europea sobre els drets 
d’autor, que es va aprovar al Parlament Europeu el passat 26 de 
març, és reforçar la posició dels creadors en les seves relacions 
amb les plataformes digitals i equilibrar la remuneració que els 
autors i els artistes reben per la utilització digital de les seves 

obres i interpretacions. Des de la perspectiva dels autors i artistes, 
la Directiva vol millorar la seva participació en els ingressos pro-
vinents del digital i garantir la informació i el repartiment més 
transparent sobre l’explotació de les seves obres i interpretacions.

Quina és la problemàtica que afecta els creadors pel que fa als 
continguts que es pugen a les grans plataformes?
Algunes plataformes de continguts, com ara YouTube, no remune-
ren als creadors de forma justa ja que no tenen llicenciats alguns 
drets amb els titulars de les obres que exploten. Aquesta situació 
genera la desprotecció dels creadors que, a nivell pràctic, veuen 
com els seus ingressos per streaming són molt més baixos del 
que correspondria.
Actualment, les grans plataformes imposen les seves condicions de 
forma unilateral. Per exemple, l’any passat, YouTube va decidir que 
els canals amb menys de 1000 subscriptors i menys de 400 hores de 
visionat deixaven de monetitzar, afectant a milers de petits segells i 
artistes autoeditats. Els segells i artistes reben de mitjana deu vega-
des menys per stream a YouTube que a través de serveis amb un 
sistema de llicencies més correcte o equitatiu com Apple, Tidal, 
Spotify o Deezer. La situació és encara pitjor per al repertori no 
anglosaxó ja que, al prendre com a base per la remuneració la publi-
citat que s’inclou en els vídeos, els videocips en espanyol, o pitjor en 
català, eusquera o gallec, perceben molt menys respecte el contingut 
cantat en anglès. Com a càlcul aproximat, sembla que el pagament 
per stream de YouTube per a un estatunidenc és de 0.00074 dòlars, 
mentre que a Espanya, pel mateix ús, es pot rebre 0,00019 euros de 
mitjana. Sembla evident que el mercat digital a Europa està discrimi-
nat en favor de les grans corporacions d’Estats Units.

Article

Parlem amb Eva Faustino sobre la regulació 
dels drets d’autor a Europa
Article publicat al web de l’Acadèmia Catalana de la Música a l’abril del 2019

14 Associació dia a dia Article 15
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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

NotesLa mesura ha estat criticada per suposar un “risc per les lliber-
tats”, fins a quin punt significa un risc real? De quina manera 
afectarà als usuaris de les plataformes? 
El suposat “risc per les llibertats” és el que volen fer creure les grans 
plataformes digitals per evitar la pèrdua de la seva posició predominant. 
Al meu parer, la norma no implica cap risc per a la difusió de continguts 
musicals; aquest debat té més a veure amb la regulació dels drets de les 
editorials de premsa i tampoc és real, atès que el que marca la Directiva 
és que la plataforma garanteixi la identificació i monetització de qui fa 
una inversió i un esforç empresarial per generar continguts editorials de 
qualitat que es consumeixen en línia.

De quina manera afectarà aquesta norma als usuaris?
Crec que, finalment, la situació es resoldrà en l’entorn del mercat i en 
l’àmbit professional i que l’usuari no tindrà cap tipus d’impacte en el 
seu ús. El que s’imposarà com a necessitat serà un nou sistema de 
llicències i una nova interlocució entre plataformes i proveïdors de 
continguts per garantir l’ús legítim que es vol oferir a l’usuari. En 
resum, la Directiva no limitarà als usuaris per a carregar contingut, al 
contrari, només clarifica la posició de les plataformes digitals de 
distribució massiva de continguts i confirma que són els responsables 
d’obtenir les llicències d’ús dels titulars.

S’espera que la mesura entri en vigor d’aquí dos anys, és massa temps?
Des del meu punt de vista, anem tard. Des de fa anys el repte ha estat 
aconseguir justícia i equitat en el Mercat digital dels continguts pro-
tegits per drets d’autor. La Directiva va en la línia d’aquest repte, però 
encara hi ha molta feina a fer. En aquesta ocasió, i vull pensar que és 
un reflex d’un canvi més profund i perdurable en la indústria de la 
música, hem aconseguit la cohesió necessària d’editors musicals, 
productors de fonogrames i artistes independents per visibilitzar la 
realitat de l’accés als continguts en línia i aconseguir un impacte en 
la política europea. Ara ens queda traslladar aquesta directiva a la 
legislació espanyola, i confio a poder seguir treballant tots junts per 
un mercat digital més just, ètic i equitatiu.
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FESTIVAL NITS DE JAZZ
     Platja d'Aro
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     Subirats

FIMPT
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LA PEDRERA NITS DE JAZZ
     Barcelona
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Novetats discogràfiques

Jazznesis III The music 
of Genesis 1970-1974 
Jaume Vilaseca Trio 
DiscMedi 
Jazz pop 

Jaume Vilaseca, piano i arranjaments / Dick Them, contrabaix / Ramon 
Díaz, bateria / Roger Mir, saxos / Mar Vilaseca, veu / Xavi Casellas, veu

La persistència de Jaume Vilaseca per voler traslladar la música del grup dels 
70 liderat per Peter Gabriel és increïble i ja compta amb tres volums. Per a 
l’arranjador i pianista aquest repte és «un petit somni, un camí ple de tresors 
amagats i d’instants d’emoció». Amb la marca de Genesis, Vilaseca ha viatjat 
arreu del món i més aviat ha endolcit les seves melodies. En aquest Jazznessis 
canta la filla, Mar Vilaseca, a «Cuckoo Cocoon» i «Anyway», així com Xavi 
Casellas, a «Counting Out Time» i «The Chamber of 32 Doors» (tot i que en la 
línia més rockera hi havia cantat en altres volums Gerard Quintana). El piano 
de Vilaseca llueix a temes com «The Cinema Show».

Last Whisper 
Sergi Felipe & Whisper Songs
Underpool 
Jazz 

Sergi Felipe, saxo tenor / Hugo Astudillo, saxo alt / Alfred Artigas, 
guitarra / Marc Cuevas, baix / Òscar Domènech, bateria / Dídac 
Ruíz, percussió 
  
Disc amb temes propis, que anuncia una «darrera remor». Un xiuxiueig que 
ja apareix a la primera, «Sun Park Station», trencant el final, i a partir de la 
segona, «Katatonic», el ritme a poc a poc agafa volada i el murmuri esdevé 
música per aixecar l’ànim en companyia de notables músics. Naveguen 
hipnòtics pel tema que dona títol al disc, es transformen en una mena 
d’autopista col·lapsada («Desesperación nórdica»), en una màquina de 
lenta precisió («Natación sincronizada») o en una situació onírica («Doc 
Dreams»). Felipe té voluntat de versatilitat, però manté la línia de saxo a 
ratlla de les estridències, tot i el caos controlat de «My Little Rechonchi». 

Peaceful Journey 
Olivier Jambois Trio 
Autoedició 
Jazz

Olivier Jambois, guitarra elèctrica / Basile Rahola, baix / Thomas 
Wandell, bateria / Jordi Rabascall, veu 
 
Un disc que promet el que diu el títol: pau. Camina lent obrint la peça que 
bateja el disc i segueix amb pas tranquil, però trencant qualsevol mono-
tonia. Com marca el pas de la «Danse relativiste» (amb solo de bateria 
inclòs) cap a «Un món que se li ha fet estrany» (l’única cançó amb veu de 
Rabascall, de fet). Allò que continua són temes reflexius, contemplatius, 
ara de la natura i la mesura de Fibonacci, ara el fet de viure enmig del 
no-res o el misteri de la massa. Clou el disc amb una peça prec planyívol, 
«Oración». I així brollen incontinents els pensaments i les melodies de 
Jambois amb molt de gust i intenció d’exquisidesa.

Groovin’ on the Ritz 
ScatCrooner 
Autoedició 
Jazz pop 

Jordi Rabascall, veu, loops i programacions / Albert Caire, teclats i loops 

De les deu cançons d’aquest disc en què es crooneja, vuit són versions de grans 
de la música, des de la peça que obre i titula el disc fins a «Love for Sale» de Cole 
Porter. La gràcia, però, d’aquesta aproximació als estàndards és que no es queda 
amb els del jazz, sinó que, tot explorant el so que passa per bases rítmiques i 
efectes vocals, el duet treballa també peces actuals amb la mateixa dignitat. Així 
passen pel seu sedàs Pet Shop Boys, Stevie Wonder, Spice Girls, Radiohead i 
Rihanna. Les dues peces pròpies, amb textos de Rabascall, les titulen «The Sun» 
i, la que tanca el disc, «Sunday Afternoon» (peces assolellades, però que no es 
poden confondre amb l’homònim clàssic inoblidable de The Kinks).

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