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Legislació Vigent

Per tal d’incloure una nova activitat denominada “Espais de cultura viva” a la regulació vigent
de les activitats recreatives i establiments de pública concurrència a la ciutat de Barcelona, es
proposa la modificació puntual de l’actual ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència, en aquests dos extrems:
1. Afegir una nova activitat recreativa, a l’annex I, sota l’epígraf 2.8, amb el redactat següent:

ANNEX I.
CLASSIFICACIÓ D’ESTABLIMENTS EN FUNCIÓ DE L’OBJECTE DE LLUR
ACTIVITAT
2. Activitats recreatives
2.8. Espais de cultura viva
2. Afegir un nou Annex, amb el número VI, on es desplegui la regulació d’aquesta nova activitat.
L’annex incorporat tindrà el redactat següent:

ANNEX VI. DEFINICIÓ I REGULACIÓ DE LA CATEGORIA COMPLEMENTÀRIA
“ESPAIS DE CULTURA VIVA”
1. Amb la denominació d’espais de cultura viva es configura una categoria
complementària d’activitat que es desenvolupa en establiments amb les característiques següents:
Es tracta d’establiments de petit format i de proximitat definides en aquest
annex, on es duu a terme una programació cultural estable vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art
contemporani i la cultura popular, que tenen una funció d’articulació social al
territori, entenent la diversitat (de gènere, d’origen, generacional, i altres similars) com un element fonamental, i que compleixen els requisits continguts en
el present annex.
[...]

Modificació de l’ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència (BOPB 169, de 16.07.2003)
per incorporar els “espais de cultura viva”.
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Acogemos con alegría la creación de los espacios de Cultura Viva por
parte del consistorio de Barcelona, que esperamos que permita a los
creadores locales (y a los de afuera) poder tocar en la ciudad sin poner
un riñón como garantía antes de tocar.
Como siempre que suceden cambios en la administración se me presentan dudas. Estas salas seguirán un criterio puramente económico a la
hora de programar (que venga el que me llene la sala y que me cobre
menos) o bien serán ellas las que escojan las propuestas que crean
convenientes para su local? Sería posible entonces que éstos espacios
estuvieran regidos por normativa de tal manera que impidieran una
explotación abusiva de los espacios? Se me ocurre que, de la misma
manera en que se habla de fijar los precios de los alquileres de la
vivienda, deberíamos hablar (siempre hablo de éstas salas auspiciadas
y subvencionadas por el consistorio) también de una regulación de los
alquileres de sala y de porcentaje de taquilla que sean beneficiosas
para las dos partes.
Otra cuestión muy importante asociada es como se consigue que los
músicos que actúan en estos espacios estén protegidos cuando realizan
su actividad. Creemos que para ello es vital el apoyo a la elaboración del
nuevo Estatuto del Artista en el parlamento español.

Passeig Colom, 6 · Local 4 · 08002 Barcelona
Tel.: 93 268 47 36
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous
de 9.30h a 14.30h
amjm@amjm.org · www.amjm.org

voca la ley a la hora de contratar a un músico autónomo. Facilitar que los
autónomos contraten laboralmente a los músicos que trabajen para ellos
es otra cuestión que hay que abordar con urgencia. Es la única manera de
luchar contra los falsos autónomos y contra las empresas y falsas cooperativas que actúan como pantallas de facturación de actuaciones.
Para paliar la tremenda precariedad e intermitencia de nuestra profesión,
creemos que también es imprescindible que cuando actuemos como trabajadores por cuenta ajena y estemos sujetos a la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos ( RD1435/1985 ) podamos
estar dados de alta asimilada permanentemente (como sucede actualmente con los toreros) y de ésta manera poder estar cubiertos entre bolo
y bolo y los empresarios puedan contratarnos mucho más fácilmente,
ahorrándose una cantidad ingente de papeleo.
En definitiva, la nueva categoría de salas de cultura viva es un buen
paso adelante…però ara nem a posar fil a l’agulla.

Arecio Smith · Vicepresidente AMJM

He visto en las redes gente que se rasga las vestiduras porque la AMJM
apoya el que los músicos podamos ser empleados por cuenta propia
(autónomos, como en tantos otros gremios). Pues sí, es cierto, pero lo que
se olvidan de decir es que nosotros no solo apoyamos que exista la figura del artista/empresario sino que esto venga acompañado también de
una clarificación estricta y taxativa de las condiciones que hacen posible
que un artista actúe como autónomo de tal manera que sea fácil e inequíEditorial 5
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El documental dels 30 anys de l'AMJM

Conversa entre el primer president de l’AMJM
Àngel Pereira i la gerent Eugènia Guiscafré

Míriam Mariné, Directora

(bar de la biblioteca Jaume Cabré, plaça de Lesseps, Barcelona)
Quan hi ha història ha de ser explicada,
aquesta és la premissa que definia El documental dels 30 anys de l’AMJM. La voluntat
va ser que alguns dels protagonistes expliquessin les vivències i records que guardaven, des d’una època passada fins avui dia;
en definitiva la història de l’AMJM.
L’equip de rodatge no coneixíem els entrellats
d’uns inicis molt marcats per la necessitat d’organitzar-se com a col·lectiu, i a la vegada l’entusiasme dels músics per constituir-se al voltant d’una
estructura associativa. La finalitat era, ja aleshores, poder defensar els drets dels músics i obtenir
la representació necessària dins el sector musical,
un sector que sempre ha estat força particular.
Tots els entrellats versaven sobre un anecdotari
ben replet d’amics, tardes de concerts, música i
reunions, per anar definint els fonaments que
van configurar l’inici de l’AMJM. Des d’un bon
principi un tret fonamental radicava en la lluita
sindical pels drets de les treballadores i treballa-

Horacio Fumero.
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Helena Morén Alegret

dors de la música. I actualment continua sent un
objectiu puntal de l’AMJM. Aquesta vigència
evidencia la particularitat de sector, en termes
tant legislatius com funcionals.
El documental segueix narrant-nos la història a
través de les diferents etapes que van viure
cada un dels presidents que han dirigit l’entitat
des de la seva creació. Ells són: Àngel Pereira,
Ramon Quadrada, Joan Vinyals, Max Sunyer,
Dick Them, Mario Rossy i Guillem Arnedo. Cada
període ha tingut la seva idiosincràsia i ha definit una forma concreta de gestió idònia per
assolir els objectius que s’anaven emmarcant
conseqüentment.
El documental finalitza fent un repàs a les fites
aconseguides cronològicament, des del 1989 fins
al 2019. Aquests 30 anys han quedat evidenciats
en moltíssima feina feta per l’equip de l’oficina,
sota la direcció dels Presidents i les diferents juntes directives, i amb la força de totes les sòcies i
socis que fan pinya. I si alguna cosa se’n desprèn

Celeste Alías.

Laura Simó

Elisabet Raspall.

és la necessitat de seguir treballant per aconseguir moltes altres fites necessàries dins el sector.
Podeu veure el documental a:
https://amjm.org/ca/

Arecio Smith.

De 1989 a 1997, Àngel Pereira va ser president de l’AMJM, músic que venia de treballar en una oficina pròpia de management
amb la professional que de seguida seria
l’alma mater de l’oficina, Eugènia Guiscafré.
Moltes de les coses que es van endegar
continuen, com alguns entrebancs i lluites
recurrents. Pereira diu que no és catastrofista, li encanta la vida, però ni l’horitzó
d’una plataforma estatal el treu de la seva
decepció per experiència pròpia, de les
decisions polítiques que s’han pres i es
prenen entorn la música. Entén el desencís
dels més joves, ell que ha estat mestre
d’alumnes que són músics excel·lents com
Jordi Rossi i David Xirgu.

Àngel Pereira: La història s’escriu però la memòria és tan subjectiva com es veu a El documental
dels 30 anys. L’AMJM es va crear perquè vam
anar el Lluís Vidal i un servidor a parlar amb el
Lluís Cabrera d’El Taller de Músics per un disc i no
vam parlar de res del disc i ens va fotre una arenga
de les que ens té acostumats, dient que no estem
organitzats, que som burros... I em va tocar la fibra
sensible, perquè és veritat que no estem organitzats i que som una mica burros, però tampoc tant,
i aquella tarda ja vam començar a fer trucades, i
l’endemà o al cap de dos dies fèiem l’assemblea
constituent al Teatre Lliure amb gairebé una cinquantena de persones. I aquí s’inicia tot del cert.
La Laura Simó, que és una gran amiga, com tants
altres músics de jazz, no va entrar a l’AMJM fins
que no es va fer la cooperativa de músics de jazz.
El Ramon Quadrada (després president del 1997
al 2000) em va comentar que a Tarragona hi havia
una cooperativa de músics, i, és clar, tots els
músics tenien, tenim i tindrem sempre uns problemes de contractació importants, que és una de les
tasques a què està ajudant la gent de l’Associació.

Els espais i les tasques
A.P: El primer lloc on vam tenir les oficines
va ser a casa del Quim Solé, el bateria, de qui
la seva dona d’aleshores, l’Anna Pi Fort, va

fer com de secretària el primer any o potser
menys. A totes les actes hi deu ser.
Eugènia Guiscafré: Tu i jo teníem un petit
despatx de management, en què portàvem
tots els grups del moment de jazz. I els
músics tenien molta feina i cobraven, però
l’oficina tampoc gaire. És clar, els músics
passaven tots, però els grups es feien i es
desfeien. Hi havia gent com el Matthew
Simon, el Lluís Vidal, el Narcís Vidal, el
Nan Mercader... tots professionals. Va
resultar que l’Anna estava embarassada i
recordo ja haver muntat en un Mercat de
Música Viva de Vic un estand els dos junts:
l’agència de management i l’associació, i
llavors l’any següent m’ho van proposar i
vam buscar un local. Vam anar a Ros de
Olano, que el vam adequar, perquè era un
soterrani i una botigueta, vam fer una sala
de reunions i despatx, amb una mica d’humitat, però bé. La meva aportació va venir de
ser molt aixecada: quan em crec una cosa
treballo per aquesta cosa i estava treballant
amb músics i vaig seguir treballant amb
músics, d’una altra manera, durant molts
anys. El Consell de la Música el vam crear
aleshores, i jo com a Associació hi participava en aquell moment. Moltes coses que ara
s’estan seguint es van crear llavors, gràcies
a la feina dels membres de la Junta.
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La feina de la primera Junta
E.P: Soc el soci número 2 perquè li vaig deixar
el número 1 al Tete Montoliu. La nostra Junta
va aconseguir que el Tete fos el president
d’honor. Vam crear el circuit de jazz, que era
més extens que el que hi ha ara, desgraciadament; l’Hora del Jazz; l’orquestra de l’Associació; el nou espai a la SGAE... L’orquestra va
arribar a fer alguns concerts, molt pocs, gravats
en un programa que es deia Jazz & co, de TV3.
La seu on ara hi ha l’AMJM la vaig negociar
amb el senyor Ferran Mascarell quan presidia
la SGAE a Catalunya. També vam fer el Consell
Català de la Música; un intent de fer l’Acadèmia de la Música que no va reeixir. La federació
d’associacions d’àmbit estatal i europeu, la
presència al MMVV... O sigui, tot el que encara
es fa ara. Desgraciadament, col·lectivament, no
hem fet res més. També és veritat que no he
compartit les coses amb els altres presidents.
Quan faig les coses jo hi soc, però quan me’n
vaig també me’n vaig molt dels llocs. Vull dir,
que, després quan ens hem trobat, no hem
parlat de l’associació. Vaig dedicar-hi molt
intensament nou anys de la meva vida, que
estic satisfet perquè vaig aprendre moltes
coses, de bones i de dolentes del meu col·lectiu. Jo soc una persona que he anat molt a la
meva bola, però aquells anys vaig aprendre
molt de com som els éssers humans. No tinc
cap mena d’animadversió, però el que m’hauria
agradat és que després de 30 anys fos diferent.
Sí que hi ha molts més músics i de molt més
gran qualitat, però s’ha precaritzat el mercat
laboral en tots els sentits (com a músic als
concerts i com a pedagog) i no albiro res que
faci pensar en un futur millor, i això em toca
una mica los cataplines. La resta de coses són
matisos sense importància, com conèixer els
polítics d’un cert nivell, que no coneixia. També
el petit entorn del jazz té limitacions, i vaig
8 30 anys AMJM

conèixer elements que hi estan al voltant, que
pressionen... cosa que no entenc, perquè si fos
un pastís molt gran... però hi ha situacions
bastants mesquines. No cal parlar de persones.
E.G: Jo vaig coincidir els anys de la primera i la
segona Junta, la del Quadrada. Vam fer exactament el mateix, va ser continuista. El circuit de
jazz era una feinada muntar-lo, i de vegades
s’ampliaven espais, de vegades menys... Era una
feina coordinar tot, també l’Hora del Jazz. I,
quan es va afegir la cooperativa, ja vam haver
d’agafar una persona exclusivament per això.
No hi havia gaires socis, però quan es va muntar
la cooperativa, la gent s’havia d’associar tant sí
com no. És clar, per poder gaudir de la cooperativa, poder facturar-hi d’una manera legal, se’ls
donava d’alta i de baixa. Tot això va aportar una
quantitat de socis extra, molta feina de facturació i llavors va entrar Isabel Gol per encarregar-se exclusivament de la cooperativa. Cada
dia podien passar quinze o vint persones per
facturar. I també va estar treballant amb nosaltres la filla del Max Sunyer, la Judith Sunyer.
Ella i jo fèiem feina de tota mena: si s’havia
d’ensobrar s’ensobrava, si s’havia d’anar a buscar els butlletins, s’hi anava. Tot ho fèiem entre
totes. To i que jo m’escapava algun cop per anar
a alguna reunió que no podies cobrir tu, però la
resta de temps fèiem feina d’oficina.

A.P: Quan es va crear l’Associació no hi havia
pràcticament una associació així a tot l’Estat.
Noves associacions. El que hi havia eren els
sindicats verticals que estaven desapareixent i
van acabar de desaparèixer quan va haver-hi un
canvi en la legislació i es va crear l’AIE. L’AIE va
captar aquests diners que l’Estat donava per
l’execució de la música. En aquell moment ja
no hi havia associacions i hi va haver l’intent
del sindicat, anys abans, després de la mort de
Franco, de crear un sindicat democràtic, en què
hi havia la gent de La Trinca i gent molt rellevant en aquell moment, però no acaba de reeixir. Per això en el moment que es crea l’AMJM
era -i segueix sent- necessària. El testimoni
que es passa és... Què fa la societat catalana...? En aquell moment el teixit associatiu que
teníem estava molt per davant de la resta
d’Espanya, només parlant de l’àmbit cultural,
però ja hi havia el sindicat d’actors, les federacions de cant coral... tot el que fa teixit.
L’AMJM era necessària perquè abans no hi
havia ningú. Després van venir les associacions
d’intèrprets de música clàssica, un intent de
cantautors... La gent va veure que servia. A
part, ja li anava bé a Convergència i Unió: per
donar les engrunes que donaven, necessitaven
tenir interlocutors i els cobria en salut. Si venia
un a títol a individual deia: «No, no, ja hi ha

Hi ha un testimoni associatiu?
E.G: Jo també he de dir que estic desconnectada del tot. No rebo ni el JazzButlletí i ara em
dedico a la cuina, i res a veure amb la música... Poc puc dir del que passa ara als músics.
He llegit algunes coses, algunes altres me les
han comentat companys... Un dia vaig anar a
un lliurament de premis i vaig conèixer la nova
gent que està treballant ara a l’AMJM, però
tampoc hi ha relació continuada.

S’ha precaritzat
el mercat laboral a
tots els sentits i no
albiro res que faci
pensar un futur millor
Àngel Pereira

l’Associació de Músics de Jazz». Però ho feien
com sempre, que els polítics que tenim no
estan a l’altura del poble. I a l’hora de repartir
feia que fos una mica mesquina, la repartició
mateixa. Era necessària, segueix sent necessària, sí, que els músics estiguin associats, que hi
hagi debats... que es lluiti. Jo, quan vaig crear
l’AMJM vaig llegir molt, em vaig documentar
molt, vaig veure moltes coses, vaig tenir reunions amb gent d’Europa, quan ja ho estaven
desmuntant a la resta del món. Quan l’associació de músics de jazz de França tenien aleshores uns subsidis que t’hi cagues, i ja es queixaven. Aldo Romano, un dels seus presidents a
França, es queixava de coses que jo al·lucinava!
Com l’associació de músics de Copenhaguen,
com la d’Anglaterra... Nosaltres amb prou
feines teníem un zulo i unes subvencions, i la
realitat és que nosaltres reclamàvem coses en
un món que començava el desmuntatge, i ara ja
és més que evident que ho estant desmuntant
absolutament tot. Hem de seguir batallant. És
molt bèstia com està funcionant tot. La piconadora que ens ve a sobre... en un món que els
xavals estan tocant superbé, de puta mare,
més que mai, n’hi ha un munt. Poden anar a les
jam sessions, cobrant el que sigui, perquè el
que volen és tocar. Però quan tinguin 30 o 40
anys ja no els funcionarà, això, perquè necessitaran pagar un lloguer, si tenen algun fill portar-lo a una escola... Un veí meu em va dir un
cop: «Àngel, tu saps que els músics sou una
mica nens, si no tinguéssiu dones...» Em va fer
molta gràcia el plantejament. I crec que era un
visionari. Tot i que no és el meu cas, que m’he
espavilat i he estat autosuficient, veig que en
general és bastant així.
E.G: Són poc solidaris, en la majoria de
casos. Sí que m’hi he trobat. Són molt egoistes, però per altra part m’ho he passat molt
bé treballant amb ells també, en el pla artístic m’aportaven molt. Tenien molt de talent.

Els joves d’ara no els conec tant, sincerament, perquè no vaig tant a concerts, però
segueix havent-hi gent que ja hi era de molt
talent, com l’Elisabet Raspall, tots els més
grans, que molts d’ells fan classes al
Conservatori, a l’ESMUC o a l’Hospitalet. Per
mi ha estat un enriquiment i suposo que la
feina que els vaig fer en el seu moment
també els devia servir d’alguna cosa. Jo
escolto encara música, però no gaire, treballant a la cuina. Per mi escoltar música és
sagrat, o menjo o escolto música. Les dues
coses alhora, no. Cuinant prefereixo escoltar
la ràdio. Per mi la música és molt important i
he d’estar amb tots els sentits.

50 anys al món de la música
A.P: Tot i que vaig ser president de l’AMJM,
jo soc músic. Vam fundar l’Orquestra del
Teatre Lliure. Abans vam estar amb el
Carles Santos. Em vaig especialitzar en
música contemporània, he fet jazz durant
molts anys, he estat tocant amb el Jordi
Savall durant deu anys. Jo ja no donava el
perfil d’un músic de jazz a l’ús. Des que vaig
néixer, he anat veient el que has de fer en
cada moment, i a cada moment has d’anar
canviant; aquest any fa 50 anys que em dedico a la música, però no faré cap festa ni vull
que me la facin. Jo entenc que el regal més
gran o l’homenatge que em faig jo és que
segueixo tenint feina i em guanyo la vida
prou bé. Percumania va ser una cosa que vam
muntar amb el Nan Mercader i que ara jo sí
que continuo fent coses allà, faig classes al
Centre de les Arts de l’Hospitalet i també a
Santa Coloma. Sempre m’ha agradat la pedagogia. Faig classes abans que no entrin als
estudis superiors, que és on s’hauria de
divulgar que hi ha col·lectius com l’AMJM

que s’organitzen per defensar els seus interessos. Seran més a prop del mercat laboral.
Jo vaig començar a tocar als 13 anys. He vist
passar tants músics! Bons, dolents, mediocres... d’estils tan diferents. I sempre hi ha
els que tenen l’habilitat de trobar el camí i
que no sempre està directament relacionat
amb la qualitat, sinó que hi ha més elements.
Tinc alguns alumnes que han entrat al superior i veig joves amb molt talent. A Catalunya,
sent un país tan petit, tenim molt talent, ens
sobra gent creativa, molts bons músics de
jazz i de músiques d’improvisació. El problema és on encabirem tanta gent. És inevitable
que marxin fora a buscar-se la vida. Aquí, fer
classes i concerts s’ha precaritzat molt.
E.G: A mi qui em va fer la vida professional
més fàcil van ser els membres de la Junta, la
Judith i la Isabel, la gent que treballava amb
mi. Però la vida no era tan dura tampoc, només
en època de muntatges i de presentacions.
A.P: Jo necessito treballar com a ésser humà.
Ni em plantejo jubilar-me, primer perquè
m’agrada el que faig i segon perquè crec que
el que es pot aconseguir en aquest àmbit és
cero patatero. És una decisió política i en
l’àmbit polític ja s’ha vist que els sindicats són
uns pallassos. Ja ho veurem.

Els músics són poc
solidaris, en la majoria
de casos, i egoistes,
però en l’àmbit artístic
aporten molt
Eugènia Guiscafré
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Associació dia a dia

L’Hora del Jazz en fotos
El setembre començava amb pluja, i els concerts programats per al
diumenge 8 (Connexions Trio i Playground) es van haver d’anul·lar,
però la resta de dies a la plaça de la Vila de Gràcia el temps ens va
acompanyar i vam poder seguir amb el programa.
Seguint la tònica habitual, per l’escenari han passat propostes amb
components joves i d’altres de més veterans. Alguns d’ells vivien
l’estrena en aquest cicle, i es donaven a conèixer entre el públic
assistent. Per primera vegada, un dels dies es va reservar com a
escenari jove, amb dues formacions liderades per músics menors
de 30 anys: Daniel Ferruz Quartet i Lluc Casares Quintet.
Pel que fa a la programació de nit, seguim apostant pels espais en què
es programa música en viu de manera habitual a diverses localitats
catalanes. Han repetit Vilafranca del Penedès (Auditori del Vinseum),
Tarragona (La Capsa de Música), Barcelona (Jamboree) i Girona (Sunset
Jazz Club). I hem tingut una nova incorporació: la Jazz Cava de Vic.

Elisabet Raspall i Benet Palet a la plaça de la Vila de Gràcia.

El balanç general ha estat molt positiu. Assistència notable a tots
els concerts. Propostes molt interessants, de diferents estils i amb
la presentació de nous treballs. Un cop més es certifica l’alt nivell
de la creació que tenim a casa nostra.
I al final de tot una reflexió. Tot i que cinc de les propostes estaven
liderades o coparticipades per dones, ens agradaria poder programar-ne més, però el percentatge actual de sòcies (inferior al 15%)
ho fa difícil. Així que animem a les dones músiques de jazz perquè
formeu part de l’AMJM per capgirar això i que l’edició del 30 aniversari del Festival ho reflecteixi.
Fotos: Vila de Gràcia, Jamboree i Girona: Oliver Adell
Tarragona: aMt (Associació de Músics de Tarragona)
Vic: Txus Garcia
Vilafranca del Penedès: Imma Casanellas
Joel Moreno Codinachs, a l'actuació del seu Quintet.
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Daniel Ferruz Quartet.

Associació dia a dia 11

Lluc Casares Quintet.

Sergi Felipe, a l'actuació del seu Trio.

Magalí Sare i Manel Fortià a La Capsa de Tarragona.

Jordi Barceló Latin Stride Piano al Jamboree.

A dalt: IMPACT, el projecte liderat per Pep Coca, actuant a Vilafranca del Penedès.
A la esquerra: Irene Galván amb la seva proposta, Claroscuros.

Jackson 4, amb Ignasi Terraza al capdavant, omplint el Sunset Jazz Club de Girona.

Olivier Jambois Trio dalt de l'escenari de la Jazz Cava de Vic.
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Article

Fàbriques de Creació
Míriam Mariné

Les fàbriques de creació són:

Fàbriques de Creació és un programa municipal de Barcelona basat en la transformació
d'edificis industrials antics en desús per convertir-los en nous espais destinats a la
cultura i l'expressió artística. Espais reservats per a l’experimentació, l’intercanvi, el
diàleg i, fins i tot, l’equívoc i el dubte, com a parts indispensables d'un procés creatiu
necessari en tota disciplina artística.
El projecte Fàbriques de Creació neix de la
necessitat de col·lectius d'artistes de comptar amb espais de treball i punts de trobada
amb altres creadores i creadors. Així és com
antigues naus industrials esdevenen seus de
la vida cultural i motor artístic de la ciutat.
Totes les fàbriques de creació compten amb
diferents recursos per a la creació i producció, com ara beques i ajuts, residències i
diferents iniciatives per a la internacionalització de les creacions que s’hi duen a terme.
A més de diferents instal·lacions que generen
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un ambient idoni per a la creació, sigui quin
sigui l’àmbit de desenvolupament creatiu.
De totes les fàbriques de creació, tan sols
dues, les destinades a la recerca i a la producció artística, des d’un àmbit més ampli,
compten dins les seves instal·lacions amb
alguns recursos per treballar l’àmbit musical. Una és Hangar, situat al districte de
Sant Martí, que ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions artísti-

Distriste

Fàbrica de creació

Sant Martí

• La Escocesa
• Sala Beckett
• La Central Del Circ
• Hangar

Sant Andreu

• Fabra I Coats
• Nau Ivanow

Les Corts

• La Caldera

Ciutat Vella

• Escenari Joan Brossa

Sants - Montjuic • El Graner
Nou Barris

• Ataneu Popular 9 Barris

El Raval

• Tantarantana

ques de forma parcial o integral, i acompanya els resultats mitjançant la inclusió en
diverses xarxes i plataformes, o la detecció
de possibilitats d'ancorar els projectes en
altres sectors. Dins els tallers d'arts visuals
i multimèdia, compten amb suport tècnic,
material i eines adequades per a l'activitat
si és de naturalesa sonora.
www.hangar.org

L’altra és la Fabra i Coats. Situada a Sant Andreu és
un equipament municipal que vol donar resposta a
totes les fases dels processos creatius i de producció de coneixement: recerca, investigació, creació,
producció i exhibició, procurant que aquests processos accedeixin a les xarxes i als circuits de difusió
establerts. Compta dins les seves instal·lacions
amb sis bucs d´assaig: nou bucs d'entre 20 i 25 m²,
un buc de 56 m² i dos de 69 m².
http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/

Al voltant de Fàbriques de Creació, que són eixos
fonamentals per l´àmbit artístic i cultural tant de
la ciutat com del territori, fora possible fer la
reflexió de com acullen l’àmbit musical dins el
seu compendi d’acció; tant com a eix transversal
de les propostes que s’hi desenvolupen com en
l’àmbit de producció i experimentació.
Barcelona acull quatre Escoles Superiors de
Música i és seu de nombroses empreses dedicades al sector musical, així que és clau que la
creació musical compti amb un espai propi on
treballar els seus projectes.
L'AMJM és de l'opinió que hi hauria d'haver
una fàbrica de creació o un espai íntegrament dedicat a la música de gestió municipal. Hi lluitem?
Article 15

Comunicat de l’Acadèmia Catalana
de la Música a propòsit dels
Espais de Cultura Viva

Article

Espais de Cultura Viva
Anna Veiga

Ja des del 2015, l’Ajuntament de Barcelona es trobava en un procés de
recerca per tal de definir quin era el marc legal que afectava els espais
on es realitzaven activitats musicals en directe. La complexitat del
tema es veu de seguida quan es pensa en els agents que s’havien de
coordinar, dins l’Ajuntament de Barcelona, per tirar-ho tot endavant:
Institut de Cultura de Barcelona, Bombers, Ecologia Urbana, Regidoria
de Comerç, Departament de Llicències d’Activitats... I és que, a més de
modificar qüestions relatives a les normatives, també era necessari
articular un sistema de subvencions tant per a inversions (per exemple,
en aïllament acústic) com per a programacions.
És el 2016 quan es publica una circular que permet realitzar activitats musicals en directe (restringides en aquell moment a sales de
concert i bars musicals) a espais amb llicència de bar, cafeteria i
restaurant, sempre que complissin les condicions d’aïllament acústic que marqués la normativa. Un petit pedaç que no solucionava
del tot la problemàtica d’espais semblants.
Aquest any també s’encarrega a Olga Ábalos, periodista i molt coneixedora del sector musical, un estudi per obtenir informació sobre el sector
de la música en viu i les seves necessitats. Després de reunir-se amb
responsables de diverses entitats, espais, i agents del sector (entre ells
l’AMJM), va identificar dos punts que calia treballar: contemplar espais
amb música semiamplificada (entre la música acústica i l’amplificada) i
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reconèixer que hi ha espais que poden tenir un aforament variable en
funció de cadascuna de les activitats que duguin a terme.
Aquest va ser el motor definitiu per aconseguir un canvi significatiu
per al sector cultural. Un canvi que va suposar que al maig d’aquest
any es creés la categoria d’espais de Cultura Viva mitjançant una
modificació a l’ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència. Una modificació aprovada per tots
els grups municipals.

© Antonio Narváez

Barcelona, 2016, l’Heliogàbal, una de les sales de petit format de
referència a Barcelona, tanca temporalment fins que sigui possible
programar música en directe dins de la normativa. Una situació en
què es trobaven altres espais dedicats a la cultura a la ciutat, però
que en aquest cas posava de relleu com era d’incongruent la normativa vigent: l’Helio havia rebut el 2013 el Premi Ciutat de Barcelona
(atorgat per l’Ajuntament) per la seva activitat i per haver esdevingut
un espai de creació de referència, motor i lloc de trobada de l’escena
musical catalana. Però, segons la normativa vigent, no podia oferir
concerts de música en directe, i per això va rebre una multa.

El passat mes de maig, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament
de Barcelona va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública.

Celeste Alías Trio a l'Heliogàbal, dins l'Hora del Jazz l'any 2009.

Amb la denominació d’espai de Cultura Viva es reconeix el valor
cultural dels espais on es realitzen activitats culturals de petit format, veritables vivers de creació i on molts dels noms reconeguts
de l’escena van començar a donar-se a conèixer. Espais culturals de
proximitat que podem trobar a tots els barris de Barcelona i, sovint,
de dimensions molt reduïdes.
Així, els espais de Cultura Viva es defineixen com espais de petit
format, de proximitat, que duen a terme una programació cultural
estable vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular,
i que tenen un paper d’articulació social al territori, entenent la
diversitat (de gènere, d’origen, generacional, etc.) com un element
fonamental. Parlem de petit format en el cas d’espais amb un aforament inferior a 150 persones. I ens referim a espais de proximitat
quan (siguin públics o privats) promouen la interacció amb diferents
institucions, entitats o col·lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona, posant
en valor processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera
propera al públic. Quant a l’articulació social, es refereix a la capacitat de generar un context adient per a la cohesió social i la participació ciutadana impulsada des de l’àmbit cultural, tenint en compte la
diversitat i la perspectiva de gènere.

Pel que fa als requisits que han de tenir els projectes dels espais, serien:
• Programació d’un mínim de 40 activitats per any natural.
• Incloure un document en què es demostri que l’espai col·labora
amb un mínim de dues entitats associatives de diversa índole del
municipi de Barcelona, per al desenvolupament de les finalitats
d’aquestes entitats.
• Si el projecte inclou música en directe, l’establiment ha d’optar
per una de les tres subcategories que es contemplen (per a música
amplificada, semiamplificada o no amplificada) i complir amb l’adequació pertinent (mesures relatives a aïllament, senyalística, etc.).
La mesura ha estat rebuda de manera positiva pel sector, però es reivindica també la necessitat d’una ampliació d’aquesta tipologia al territori
català i espanyol, a banda de qüestions com evitar la precarietat laboral
en aquests espais i articular el sistema d’ajuts i subvencions públiques
que reverteixi en tots els espais on es programen espectacles de música
en viu. Des de l'Acadèmia Catalana de la Música es va emetre al juliol
un comunicat al respecte, que reproduïm.
Des de l’AMJM seguirem atent a la implementació d’aquesta tipologia d’espai i us continuarem informant de les novetats que sorgeixin.

Aquesta modificació permetrà incorporar els anomenats Espais de
Cultura Viva amb la consideració d’espais culturals de proximitat a
sales de petit format, espais i/o sales d’entitats i associacions culturals
de la ciutat de Barcelona, que podran, per exemple, programar música en
viu de manera regular i/o estable.
Des de l’Acadèmia Catalana de la Música, en tant que entitat representativa del sector de la música, considerem que els Espais de Cultura
Viva són una eina imprescindible i fonamental per a protegir el
teixit cultural de base de la ciutat.
Volem per tant fer palesa la nostra satisfacció per la implementació
d’aquesta mesura i el nostre suport a la mateixa. Ha calgut una dècada de
gestions i negociacions per part d’entitats i professionals de la música amb
l’administració municipal per a aconseguir aquest reconeixement normatiu.
De la mateixa manera, també creiem que ara és encara més necessari plantejar algunes reivindicacions on el suport sense fissures de
les administracions és fonamental:
• Que aquesta tipologia d’espais i la seva reglamentació, resseguint l’exemple de Barcelona, s’estengui a tot el territori català i a
tots els municipis de l’estat.
• Que no es malmeti el consens i la unanimitat dels grups polítics
en plantejar-les, tal com s’ha fet a l’Ajuntament de Barcelona o al Congrés
dels Diputats en el que respecta, per exemple, a l’Estatut de l’Artista.
• Que aquest consens i unanimitat permeti actualitzar i modificar
d’una vegada per totes les regulacions en matèria laboral i fiscal
per al sector de la música i evitar la precarietat laboral i/o la inseguretat jurídica que afecta músics i programadors.
• I finalment, que un cop clarificades aquestes normatives s’articulin en
relació a les mateixes els mecanismes d’ajuts o subvencions públiques
als espais de tota mena on es programin espectacles de música en viu.
Barcelona, juliol de 2019
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Notes

Artistes i jubilació

Locals amb jazz en viu a Catalunya

Anna Veiga
La veritat és que veure aquestes dues paraules
juntes pot semblar una mica estrany. Què vol dir
jubilar-se per a l’artista? Un artista es jubila en
algun moment? Penseu en artistes per als quals la
jubilació va ser l’inici d’un període excepcional en la
seva obra i segur que us surten un munt de noms.
Aquí ens referim a la jubilació com a punt que
marca el reconeixement a rebre una prestació
econòmica. És a dir, persones jubilades en el
sentit que reben una pensió perquè han treballat i cotitzat i han complert els requisits que
marca la normativa. No estem parlant de prestacions per incapacitat permanent, que tenen
les seves particularitats. Ja sabem que, si
mirem la vida laboral de diferents artistes, no
tothom aconsegueix acomplir els requisits
generals que demana la Seguretat Social per
rebre una pensió contributiva. Dins aquests
requisits trobem la necessitat de cotitzar 15
anys, com a mínim, i trobar-se en situació d’alta
o assimilada a l’alta (per exemple, a l’atur). Si
voleu fer la prova, és molt fàcil: demaneu a la
Seguretat Social el vostre informe de vida laboral i allà veureu quants anys heu cotitzat i, a
partir d’aquí, si tindríeu dret a rebre una pensió
contributiva en el moment de la jubilació.
Pel que fa a l’edat de jubilació, l’artista es pot
jubilar anticipadament a partir dels 60 anys
(edat inferior a l’edat ordinària en què un treballador es pot jubilar). Però ha de tenir en compte
una cosa molt important, i és que la pensió no
serà del mateix import: per cada any que li falti
per arribar a l’ordinària de jubilació el percen18 Article

tatge de pensió es reduirà un 8%. Hi ha, però,
una sèrie d’excepcions, entre les quals, si ets
cantant, no s’aplica aquesta reducció si has
treballat en l’especialitat un mínim de 8 anys
dins els 21 anteriors a la jubilació.
Suposem el cas d’un músic que compleix els requisits i decideix jubilar-se. I comença a rebre una
prestació cada mes (que depèn del que ha cotitzat
al llarg dels anys). Pot continuar fent feines per
compte d’altri. Segons això, aquest músic podrà
cobrar cada mes la prestació per jubilació i fent
actuacions (sent donat d’alta i baixa a la Seguretat
Social per cadascuna d’elles). Li descomptaran
alguna cosa? Sí, se li descomptaran tants dies de
pensió com dies que treballi. S’assembla molt al
que passa quan un artista cobra la prestació d’atur.
I això funciona sempre així? Doncs trobem casos
d’artistes que s’han trobat amb reclamacions de
l’INSS per cotitzacions pendents de fer.
La raó d’aquesta reclamació va lligada amb el
fet que al règim d’artistes existeix el que s’anomena la regularització (*). Ara ho resumirem
molt: en el règim d’artistes, un dia treballant
sovint no correspon a un dia cotitzat, sinó a més
d’un. Això és positiu a l’hora de sumar cotitzacions per accedir a les prestacions del sistema de
Seguretat Social. Però en el cas que ens ocupa
(un músic jubilat) en molts casos suposa que
l’Administració considera que no se li han de
descomptar de la prestació els dies que ha treballat efectivament, sinó que se li han de descomptar els dies que tindria cotitzats quan es fa
la regularització. I per això li reclama diners.

Per exemple, imaginem que la base màxima
de cotització són 200 € i el músic cobra 400 €
per una actuació. En el cas d’un músic en
actiu, d’entrada, cotitzarà per 200 € i tindrà
un dia cotitzat, i pel que fa a la resta, haurà
d’esperar a fer la regularització, amb la qual
cosa tindrà un dia més cotitzat a canvi de
pagar aquesta cotització (pot ser que decideixi fer-ho o no).
En el cas del músic jubilat, el que fa l’Administració és la mateixa consideració, amb l’afegit
que, com que el músic ja està cobrant una
prestació, se li demana que pagui la cotització
per aquests dies. La norma no fa cap referència al fet que s’hagi de demanar a l’artista
jubilat aquestes quantitats, de manera que es
tracta d’una qüestió d’interpretació. Per això
les sentències que resolen aquests casos són
a favor dels músics. Però, esclar, s’arriba a la
sentència un cop has hagut de passar per un
procediment judicial.
Aprofitant que s’està treballant en una reforma
de les normatives que afecten els artistes, es
demanarà incloure un punt en què quedi palès
que als artistes perceptors de prestacions per
jubilació se’ls descomptarà tants dies de prestació com dies treballats efectivament,
sense que se li puguin descomptar els dies
resultants de la regularització posterior. Així no
hi haurà més requeriments d’aquest tipus.
(*) Si voleu més informació al voltant d’aquest tema,
consulteu el número 143 del JazzButlletí.

Barcelona
• 23 Robadors
Carrer d'En Robador, 23
• Artte
Carrer de Muntaner, 83C
• Balius Bar Gastrococtelería
Pujades, 196
• Big Bang Bar
Carrer d'En Botella, 7
• Café de la Pedrera
Passeig de Gràcia, 92
• Café Royale
Carrer Nou de Zurbano, 3
• Café Vienés Jazz Club
(Hotel Casa Fuster)
Passeig de Gràcia, 132
• Cafeteria del Conservatori del Liceu
Carrer Tàpies, 9
• El Foro
Carrer de la Princesa, 53
• Guzzo
Plaça Comercial, 10
• Harlem Jazz Club
Carrer de la Comtessa de Sobradiel, 8
• Honky Tonk Blues Bar
Carrer de Finlàndia, 45
• Jamboree Jazz Club
Plaça Reial, 17
• Jazz Petit
Carrer de Provença, 181
• JazzMan
Carrer de Roger de Flor, 238
• JazzSí
Carrer de Requesens, 2

• Koitton Club
Carrer de Rossend Arús, 9
• Luz de Gas
Carrer de Muntaner, 246
• Marula Café
Carrer dels Escudellers, 49
• Milano Cocktail-Bar
Ronda de la Universitat, 35
• Nota79
Carrer de Vallirana, 79
• Sala Fizz
Carrer de Balmes, 83
• Sinestesia
Carrer de Santa Caterina, 52-54
• Soda Acústic
Carrer de les Guilleries, 6
Altres localitats de Barcelona

• 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
Rambla de Montcada, 5, Vic
• Nova Jazz Cava
Passatge de Tete Montoliu, 24, Terrassa
• Utopia
Carrer Socias 22, Sitges
• Vinseum, Jazzclub Vilafranca
Plaça de Jaume I, 1, Vilafranca del Penedes

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
• Beat Café & Soul
Carrer de la Dra. Castells, 36
• Café del Teatre de l’Escorxador
Calle Roca Labrador, 2, bis
¡Socis! ¿Coneixeu altres locals que podem
incloure en aquesta llista? ¿Ets propietari
d’un club i els vols incloure?
Contacta amb l’AMJM mitjançant un correu
electrònic a amjm@amjm.org
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Novetats discogràfiques

Links
Bon viatge

Pol Omedes
The Changes Music
Jazz
Pol Omedes, trompeta i veu / Mátyás Gayer, piano / Mátyás Hofecker,
baix / José Carlos Cubas, congues / Joan Casares, bateria
Un disc que comença sonant clàssic amb «Low Kick», i cedeix de seguida al
piano els moments que calguin per generar un bon caliu inicial. Arriba a la
tercera cançó, la que dona títol al treball, emocional i emocionant, en què Pol
Omedes toca a ple sentiment. En canvi, el quart, el cinquè i el sisè tema són
més divertiments que el fa cantar entre amics i versionar James Moody
(«Last Train From Overbrook») i Roy Hargrove («Top Of My Head»). La recta
final d'«Helenita», «Janitus» i sobretot «Exili» acaba amb més grapa i qualsevol ràbia la transforma en un musical i energètic exili per créixer.

Iaspis

The Bop Collective
The Changes Records
Jazz

In a Sentimental Move
Xavier Casellas
Fresh Sound Records
Jazz

Xavier Casellas, veu / Emilio Solla, piano i arranjaments / John Ellis,
clarinet i saxo tenor / Romero Lubambo, guitarra espanyola / Julien
Labro, bandoneó / John Bailey, trompeta
Cançons romàntiques cantades sense que es facin embafadores, però amb
prou sentiment per no caure en la fredor absoluta, com a les tres primeres
(«How Do You Keep the Music Playing», «I’ll Remember April» i «Valentine’s
Day»). Aquest «In a sentimental mood» limita el repertori a cançons força conegudes del món occidental anglosaxó; potser hauria estat un punt atrevit apostar
per alguna cançó pròpia en català. Tanmateix el disc està dedicat a la memòria
del pare de Xavier Casellas, melòman i fan de Frank Sinatra i l'omnipresent
«Send in the clowns», així que cap esmena, perquè de cor no en falta.

Welcome

Rai Castells
Another Planet Records
Jazz
Rai Castells, guitarra elèctrica / Miguel ‘Pintxo’ Villar, saxo tenor /
Max Villavecchia, piano / Jordi Gaspar, baix / Jordi Gardeñas, bateria

Arrenca amb dues peces amb la veu de Marta Garrett, «Forget about this» i
«Canto do Ossanha». Que la primera sigui amb una veu com a instrument (i no
com la versió de De Moraes i Powell) marca aquest disc protagonitzat pel saxo
alt d’Irene Reig i els seus sofisticats arranjaments en tres temes. La trompeta
de Joan Mar Sauqué és coprotagonista amb Reig, després que Oriol Vallés hagi
baixat del vaixell en aquest segon lliurament de la Bop Collective. Garrett també
canta «April in Paris» de Duke i Harburg. Altres membres del col·lectiu signen
temes, com «Charles» de Campisi, «Phnom Penh» de Joan Casares (el seu pare,
Pau Casares, li va fer de professor a Reig) i «Claudia’s Favorite» de Rodríguez.

Rai Castells, amb la complicitat de músics com el pianista Max Villavecchia,
signa les nou composicions del disc, des de la inicial i dinàmica «Around the
planet», de nou minuts i mig, fins a la peça que tanca, «Everything is
Possible», de vuit minuts i mig. La durada de les peces és simptomàtica del
divertiment en què es converteix cada tema per als instrumentistes.
Protagonisme dels «Cinc», com resa el tercer tema, però la guitarra de
Castells s’esplaiarà molt més en els diàlegs saxo-guitarra, en moments sensibles com l’inici de «Missing», o en l’episodi narratiu de «Varanasi», abans
que el saxo de Miguel ‘Pintxo’ Villar en desdibuixi l’orientalitat.

Música inesperada

Publio Delgado – Orquestra Simfónica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Icària Music
Jazz

Elisabet Raspall, piano i composició / Tom Warburton, contrabaix /
Jarrod Cagwin, percussió

Publio Delgado, composició / Santi Riu, piano / Teresa Vall, violoncel /
Alfons Reverté, director de l’OJC

Comença «Tal com cal», una peça animada i lluminosa. Al segon tema la música
pot ser una invitació a continuar endinsant-s’hi fins a perdre’s en l’eternitat a la
bella «Archiatric amor infinit». «La nina» és un exercici d’estil i camina com a joc
saltironant de la gosseta a qui va dedicada. «El sol mariner», més que tenir el to
de «La lluna, la pruna», posa un toc laietà a la peça. «Vincles» dona la clau del
CD, perquè el titula i perquè en el digipack s’aclareix que és un projecte «dedicat
a la memòria familiar, històries viscudes que han deixat petjada en la nostra
pell». Hi ha cançons populars i tradicionals que evoquen records (un pausat
«Virolai» i un «Ball de la civada») i n’hi ha quatre més de composició pròpia.

L’OJC interpreta cinc obres de Publio Delgado en una coproducció de
Delgado amb Guillermo Prats i l’orquestra de les Terres de Lleida dirigida
per Alfons Reverté. Delgado és guitarrista, compositor, arranjador i divulgador de jazz, però en aquest disc les composicions més que créixer en el seu
instrument, la guitarra, ho fan amb els violins i tota l’orquestra. Hi ha peces
més íntimes, com «Alba», en què es redueix la instrumentació per brodar la
Fantasia per a violoncel i orquestra de corda amb piano. I hi ha peces que
caminen cap a la sonoritat més amplificada, com «La vida real».

Schnitzel Time

Irene Reig, saxo alt / Joan Mar Sauqué, trompeta / Héctor Floria, saxo
tenor / Alba Pujals, trombó / Miguel Rodríguez, piano / Giuseppe
Campisi, contrabaix / Joan Casares, bateria / Marta Garrett, veu
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Elisabet Raspall
Raspall Records
Jazz

Alfons Bertran Quintet
Jazz Granollers Records
Jazz
David Fettmann, saxo alt / Nicolas Masson, saxo tenor / Roger
Mas, piano, rhodes, wurlitzer / Aleix Forts, contrabaix / Alfons
Bertran, bateria, composició i arranjaments
Un disc elegant, de bon escoltar. Amb «The Trip» s’emprèn el viatge
d’aquest treball calmat en què el saxo és més protagonista que no la
bateria, que n’ha creat la gènesi. El piano de Roger Mas introdueix «Gutter»
i «Resistència íntima», i en aquesta última fins i tot el baix batega prou
perquè tots els instruments es desfacin de qualsevol cotilla tècnica. Tot i
que la cançó d’amor és «Marina», és al díptic «Schnitzel Time part 1» i
«Schnitzel Time part 2 (el archienemigo)» on tot camina molt més desimbolt.
Tres cançons reblen la reflexió i les inflexions musicals d’Alfons Beltran:
una represa de «Resistència íntima» més apagada per dibuixar un «New
September» més energètic i un nou curs perquè «Will Have a Little Faith».

Hamsa

Dani Caracola & Barsiluna Agraw Project
Autoedició
Fusió
Dani Morén, veu, guitarra i arranjaments / Imad Amrah, veus, baix, percussió i arranjaments / Daniel Farran, bouzouki i percussió / Omar Kattan,
percussió / Ali Bamba, percussió / Albert Casanova, veus, baix i tres
Tercer disc de Dani Caracola després de Principis (2009) i Cultures viatgeres
(2012). Hamsa s’inicia amb un clam per a l’entesa entre cultures de la
Mediterrània, «Tant de bo, Inchallah, Ojalá». Hi ha petjades de la cultura de
l’altra riba com la que es canta a «La llegenda del Cadí” o «Ziryab, el mirlo
negro». Per fer avinent que no tot són homes els que han de passar a la història, canten a les il·lustrades «Fatima y Mariam» amb la participació de la
cantant Tànit Navarro, a «Subh al-Baskunsiyya Aurora la Vascona», Mohamed
Soulimane hi toca el violí, i Walid Mahmud Mountassir canta i toca el guembri a «Aïcha Qandicha». El disc es completa amb cançons dedicades a Ramon
Llull i al Rif («Ya bint bladi» o «Filla del meu país», o un folk passat pel hip-hop
i el funk) amb la voluntat de superar fronteres, pors i ignoràncies.
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Empreses en conveni
Assessorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL.
• 6 hores d'assessorament anual gratuït.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos).
• Assessorament legal (propietat intel·lectual,
contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresarial i/o societària (productors, estudis de gravació,
promotors, etc.).
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

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

Botigues d'instruments
Unió musical
• Descompte preferencial en la compra de productes.
93 200 81 00 · muntaner-info@umusical.com
Art Guinardó
• Informàtica musical.
• Descompte del 18% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra
de pianos.
93 347 81 10 · musica@artguinardo.com
New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instruments musicals i accessoris (no s'efectuarà descompte en les ofertes) · 93 315 13 61
newphono@newphono.com
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Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus
d'instruments i accessoris.
93 455 92 58 · www.musicalfuste.com
Pianos Mas
• Descompte mínim del 10% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra de
pianos, depenent del tipus i model.
93 232 64 57.

Sales i clubs
Artte
• Preu especial de l'entrada dels concerts:
8€ per als concerts que valen 10€
10€ per als concerts que valen 15€
93 454 90 48 · www.artte.es
Cafè del Teatre (Escorxador Lleida)
• Descompte d'un 25% en el preu de l'entrada
a concerts.
97 327 93 56 · www.cafedelteatre.com
Cicle Contrabaix
• Descompte 20% en els concerts del cicle
Christian@contrabaix.com
93 685 32 42 · www.contrabaix.com
Jamboree
• Els socis de l'AMJM gaudeixen dels beneficis
VIP-MUSICS JAMBOREE, amb diversos descomptes
segons l'activitat. Consulteu condicions amb
l'oficina de l'AMJM.
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, exceptuant aquells als quals el promotor sigui aliè.
93 209 77 11 · www.luzdegas.com
Nova Jazz Cava (Terrassa)
• Descompte del 20% en totes les activitats organitzades per Jazz Terrassa - Club de Jazz d'Amics de les Arts
i Joventuts Musicals de Terrassa, dins la temporada
estable de jazz de la Nova Jazz Cava i del Festival de

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

Comunicació
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
Rosazul Promo
• 10% descompte en els serveis de promoció de música.
93 224 01 17 · 655 170 854 · www.rosazulpromo.com
La Costa Comunicació
• 15 % descompte en serveis de comunicació cultural
93 310 38 88 · www.lacosta.cat

Estudis 44.1
• 10% de descompte a les tarifes d’hores d’estudi.
972 39 45 46 · www.44.1estudidegravacio.com
KitfluSound
• Descompte 25% sobre els preus.
607 764 728
kitflus@kitflusound.com · www.kitflusound.com
Mars Musical Audio Recording Studio
• 15% de descompte sobre les tarifes actuals
652 828 140 · www.marsstudio.audio
MordiscoRecords
• 10% de descompte en gravació en alta fidelitat
amb equip mòbil, d'altíssima qualitat, en qualsevol
lloc i circumstància.
653 862 323 · igor.binsbergen@gmail.com
www.mordiscorecords.com
Nómada 57 (estudi de gravació i postproducció
audiovisual)

Lloguer de cotxes
Tot Car
• 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

• 10% de descompte en serveis de gravació i mescles en estudi · 93 303 40 35
Rosazul
• 10% de descompte en tots els serveis.
93 224 01 17 · www.rosazul.com
Rulot
Sonoritzacions i il·luminacions d'actes, lloguer de
material, bucs d'assaig, edicions de CD, K7, vinils i
DVD, fabricació de flight cases, estudi de gravació i
sala de concerts. Descomptes segons producte.
93 278 81 02 · www.larulot.com
Sonostudi
• Descompte del 25% en el lloguer de material.
• Equip de so de 500w complert 8ch. Inclou PA, taula
i microfonia 135€, més IVA (21%).
• Equip de so de 1000w complert 8ch. Inclou PA,
taula i microfonia 165€, més IVA (21%).
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

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

Salut
Doctor Raimon Pou, clínica dental
• Primera visita d'orientació, gratuïta, i 15% descompte 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 sencer o mitja jornada
www.octaviobugni.com/the-music-studio
CoMusicWork
Bucs d'assaig, espai de coworking, sala d'esdeveniments...
• 10% descompte
682 62 12 10 · oriol@comusicwork.com
hola@comusicwork.com
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Fes-te soci!
Per què?

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

Associem-nos i millorem
la nostra professió

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

Els nostres objectius:

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

Els nostres serveis:

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

Les nostres eines de promoció:

| Jazz Butlletí | Festival l’Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu | Cicles organitzats en col·laboració amb altres
entitats | Web de l’AMJM

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

+ 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

