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Legislació Vigent

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 al Parlament de
Catalunya s’ha endarrerit i, per tant, no és possible que entrin en vigor l’1 de gener del 2020.
La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
(LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, a l’apartat 2 de l’article 21
disposa que si els pressupostos no s’han aprovat abans del primer dia de l’exercici econòmic
corresponent, automàticament queda prorrogada la vigència dels anteriors.
En aquest mateix sentit, l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1
de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any
anterior en els seus crèdits inicials fins que l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 4/2017, del 28
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquests pressupostos es
van prorrogar per a l’exercici 2018 mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta
de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, i, per a l’exercici 2019, mitjançant el Decret 273/2018, de 20 de desembre.
La pròrroga automàtica dels darrers pressupostos aprovats podria ocasionar alguna disfunció
en la prestació dels serveis públics ja que la situació ha canviat en aquests anys i han sorgit
noves necessitats que no estan recollides en els crèdits inicials aprovats el 2017. Per això, cal
assegurar un bon encaix en les estructures vigents a 1 de gener del 2020, sense que això suposi cap alteració substancial del pressupost total prorrogat ni cap vulneració de la normativa
d’estabilitat pressupostària.

JazzButlletí
Edició, redacció i coordinació Helena Morén
Coordinació Anna Veiga
Comissió Editorial Guillem Arnedo, Fran Suárez i Albert Caire
Disseny i maquetació Mariana Milei
Correcció Marc Rovira
Dipòsit legal B-3.600/94
Imatge de la portada Mariana Milei
L'AMJM no s'identifica necessàriament amb la totalitat de les opinions
expressades en els articles de col·laboradors que recull aquesta publicació.

Junta Directiva
President Guillem Arnedo
Vicepresident Arecio Smith
Secretari David García
Tresorer Joel Moreno Codinachs
Vocals Dani Morén, Ignasi Terraza, Sabina Witt,
Mario Rossy, Carola Ortiz, Diana Palau i Fran
Suárez
Col·laboradors especials Dick Them i Albert Caire
Número de socis 275
Gerent Anna Veiga
Comunicació Míriam Mariné
Col·laboren:

L'AMJM forma part de:

Editorial

Desbloqueig i acció
Després de nou mesos de govern en funcions finalment sortim del desbloqueig. I per què és important per als músics, per a l’AMJM i per al sector de
la música? Doncs perquè ara per fi es poden començar a desplegar les mesures proposades dins l’informe de la subcomissió de l’Estatut de l’artista. Hem
de recordar que l’informe de l’Estatut aprovat al Congrés per unanimitat de
totes les forces polítiques és una declaració d’intencions, no un text legislatiu. Es va fer una bona anàlisi de l’estat de la qüestió i es van fer una sèrie
de recomanacions i propostes en matèria laboral, de Seguretat Social, sindical i fiscal. Però es tracta de recomanacions, no de textos legislatius pensats
per ser aprovats i posats en funcionament immediatament. Per tant, el que
toca ara és convertir les recomanacions de l’informe en lleis.
La primera materialització real de l’informe de l’Estatut de l’artista va
arribar el desembre del 2018, quan el govern central va aprovar per reial
decret algunes mesures ja proposades a l’informe. Resumidament,
aquestes van ser la rebaixa de l’IVA al 10% per a artistes persones físiques, l’alta a la Seguretat Social en períodes d’inactivitat, la compatibilitat de les pensions amb els drets d’autor i donar un termini de sis mesos
per reformar el RD1435/1985, que regula la relació laboral especial dels
artistes en espectacles públics (que a causa de la convocatòria d’eleccions anticipades no s’ha pogut dur a terme encara). Aquest paquet de
mesures dona un exemple de com s’aniran implementant i materialitzant
les mesures de l’informe de la subcomissió: a poc a poc i mitjançant
diferents eines legislatives com reials decrets, reials decrets llei, lleis,
ordres ministerials i altres mecanismes.

Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020.
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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
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Com he explicat, les mesures de l’informe de la subcomissió no són textos
legislatius preparats per ser aprovats i són força generalistes, per tant,
abans d’estar llestos per ser posades en marxa han de passar encara per
almenys dos filtres. El primer és el del sector artístic al qual van destinats,
és a dir, que han de tenir el consens del sector afectat per la mesura. Per
exemple, per a totes aquelles mesures destinades a compatibilitzar el treball i la creació artística amb la jubilació, cal que els diferents sectors de
les arts escèniques i creatives com poden ser músics, ballarins, actors,
escriptors o compositors ens posem d’acord i consensuem les mesures per

tal que cap proposta pugui afectar negativament un col·lectiu, aprofitar les
propostes que puguin ser profitoses per a tots i fer les excepcions necessàries per a determinats col·lectius.
El segon filtre és que les propostes resultants d’aquest consens de sector
han de trobar el seu encaix dins del departament administratiu que els
pertoca. Per posar un exemple, les mesures destinades a compatibilitzar el
treball i la creació artística amb la jubilació han de passar pel filtre dels
tècnics superiors del Ministeri de Treball, del de Seguretat Social i del
d’Hisenda. Malauradament, amb la voluntat política plasmada a l’informe
de la subcomissió i el consens del sector encara no hi ha prou. Encara s’han
de trobar els encaixos normatius en cada ministeri i legislació concreta
tenint en compte que per una banda els tècnics superiors de cada ministeri
tenen un coneixement encara limitat de la realitat del sector artístic, ja que
a les últimes dècades són ben poques les mesures i canvis que s’han aprovat al respecte; i per altra banda s’han de modificar normatives que afecten
també milions de persones.
És en aquest context que es fa totalment necessària la presència i acció de
la Plam, la Plataforma Estatal por la Música, que aglutina prop de 8.000
músics professionals associats de tot l’Estat i totes les associacions estatals
i autonòmiques de sales de concerts, festivals, discoteques, promotors,
mànagers i representants. Per tal de ser efectius i operatius en la consecució
dels canvis normatius que la música en viu necessita urgentment hem de fer
l’esforç d’entendre’ns entre tots, consensuar mesures i posicions, prioritzar,
negociar tant amb els diferents sectors artístics que no tenen la urgència que
tenim nosaltres com negociar amb el govern. I cal fer-ho amb empatia, amb
voluntat constructiva, escoltant per entendre la posició i peculiaritat de
cadascú, ja sigui un col·lectiu artístic, una patronal o una administració pública. Sense una mentalitat positiva, molta paciència i respecte vers tothom, no
ho aconseguirem.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM
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Sitges Jazz Lab 2019
Xavi Plaza

Del 5 al 8 de desembre es va celebrar la primera edició del Sitges Jazz Lab, un laboratori
de jazz en forma de curs intensiu que va tenir
lloc a Sitges durant el pont de la Puríssima.
La connectivitat de Barcelona amb Europa i amb
un costat i l’altre de l’Atlàntic ha portat grans
músics del jazz internacional a establir aquí la
seva residència. El Sitges Jazz Lab esdevé una
oportunitat inèdita per interactuar amb tots ells i
gaudir de la seva música.
L’objectiu era ajuntar professors d’àmbit internacional i músics de tot arreu amb ganes de compartir, aprendre, conviure i generar l’espai creatiu
idoni per a la improvisació, la composició i l’intercanvi musical. Els cinc màsters que formaven el
quadre de professors van ser la clau del curs: Bill
McHenry al capdavant, el bateria invitat provinent de Boston R.J.Miller, a la guitarra Jaume
Llombart, Tom Warburton al contrabaix i el percussionista Jarrod Cagwin. La bona sinergia
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entre ells i la seva creativitat i generositat va
captivar tant els alumnes com el públic assistent.

A les 22.30 h L’Escorxador obria les portes a la
jam session nocturna, fins ben entrada la nit.

El curs va començar dijous 5 a les 9 del vespre
amb un concert de presentació de tots els professors, en què cadascun d’ells va fer una original
proposta musical. L’espai idoni i obert al públic en
general va ser l’Escorxador, on també se celebrarien les jam sessions. Abans del concert i per
escalfar motors, dos combos de l’Escola Municipal
de Música Montserrat Almirall van tocar alguns
temes que havien preparat per a l’ocasió. Després
del concert, una jam session va inundar de músics
el restaurant Factor Vi, local on es pot escoltar
jazz en viu tots els dijous a la nit.

Dissabte al matí Bill McHenry va oferir una classe magistral i en acabat el jardí de l’Utopia va
tornar a ser l’escenari, en aquest cas d’un popular
asado argentí. A la tarda va ser el torn d’una altra
sessió de Play with the masters i de la master
class que va oferir Jarrod Cagwin a l’edifici
Miramar, un tast de ritmes hindús i una mostra de
diferents instruments d’arreu del món. L’última nit
del seminari va omplir de jazz el cafè Roy durant el
sopar i L’Escorxador a partir de les 22.30 h.

Divendres al matí van començar les master
class a l’hotel Utopia Beach House, seu principal del seminari. La primera master class la va
impartir el bateria invitat al Sitges jazz Lab
provinent de Boston, R.J. Miller. En acabar una
fideuà popular al jardí va servir per agafar energia. A la tarda els participants es van dividir en
grups per diversos espais de Sitges: l’edifici
Miramar o el Retiro, i era el torn de Play with
the masters, en què els professors anaven passant pels diferents combos, tocant, proposant
temes, inclús component amb els alumnes. Cap
a les 20 h era el moment de reunió tots plegats
al cèntric cafè Roy per tal de fer una sessió en
públic. En aquest cas obrien la jam una combinació d’alumnes, col·laboradors i professors,
mentre el públic podia anar picant alguna cosa.

Diumenge al matí el jardí de l’Utopia Beach House
s’omplia de públic, ja que setmanalment organitza
el Vermut&Jazz a la 13 h, però en aquest cas els
alumnes van ser els protagonistes amb El Repte....,
una mostra dels temes i composicions que durant
el curs havien treballat amb els professors.
Seguidament una jam session de cloenda va tancar la primera edició del Sitges jazz Lab.
L’organització de tot plegat va ser d’una nova
associació que ha sorgit a Sitges: Sitges Jazz
Lab, coordinada pels músics Tomàs Fosh, Xavi
Plaza i Miquelo Matas. S’hi van sumar músics
col·laboradors i tant l’Ajuntament de Sitges com
l’escola municipal de música van ajudar a fer
possible l’esdeveniment.
La intenció és poder fer el segon Sitges Jazz Lab 2020
i també organitzar esdeveniments al llarg de l’any.

Article

La cultura demana un 2% del pressupost de
la Generalitat
Anna Veiga

Diverses entitats del sector cultural (entre elles l‘AMJM) s’han unit
per demanar un augment del pressupost de cultura de la Generalitat.
No és la primera vegada que es demana això des del sector, per
això cal recordar quin és el percentatge actual destinat a cultura:
un 0,65%. Traduït a euros, estem parlant de 240 milions.
Si s’entén la cultura com un dels pilars de l’estat del benestar, això hauria
d’estar reflectit econòmicament. Però no: amb la crisi, el pressupost de
Cultura es va rebaixar més d’un 50% (va passar dels 650,7 milions d’euros el 2010 als 302,39 milions d’euros el 2011). Una rebaixa que no s’ha
recuperat, que ha afectat considerablement, i que ha suposat en molts
casos la desaparició d’empreses i llocs de treball al sector.
Ja no val l’excusa de la pròrroga de pressupostos des del 2017. Mentre
en altres sectors es va veient a poc a poc l’augment de la dotació econòmica, al cultural no es veu.
I si a això afegim haver patit una forta disminució en el consum cultural
(entre altres causes, per la mateixa crisi) no hi ha més opció que fer un
cop damunt la taula.
I el moment és ara, just quan s’estan negociant els pressupostos anuals.
El grup impulsor d’Actua Cultura fa uns dies es va presentar davant els
mitjans de comunicació per tal d’explicar qui són, com s’organitzen i
quina és la seva agenda.
D’entrada es va fer una reflexió sobre quina és la despesa cultural per
habitant, segons dades de la Generalitat i d’Eurostat (l’organisme europeu dedicat a estudis d’aquest tipus). La despesa en cultura per habitant
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a Catalunya (recordem que es tracta d’un competència transferida a les
comunitats autònomes) el 2017 va ser de 35 €. El mateix any, a França va
ser de 476 € i a Dinamarca, 880 €.
Quant a qui són, les entitats que formen part d’Actua Cultura representen
diversos sectors: editorial, música, audiovisual, arts escèniques i arts
visuals. Si parlem en termes econòmics, el 98% de la facturació i el 3,5%
directe del PIB.
Pel que fa a com s’organitzen, la gestió i representació d’Actua Cultura es
farà per un representant de cada àmbit. En el cas del sector musical, és
Eva Faustino, gerent de l’APECAT (Associació de Productors i Editors
Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya). Per tal de recollir les propostes
i aportacions del major nombre possible d’entitats, es convocaran taules
de treball sectorials. El primer objectiu és que el pressupost del govern de
la Generalitat dediqui un 2% de la despesa a la cultura. Per què un 2%?
Es tracta d’un percentatge que l’acosta als estàndards europeus, i fa un
any fins i tot va haver-hi un acord parlamentari que ho defensava.
L’agenda és molt clara. El programa Actua Cultura 2% neix per iniciar i
desenvolupar accions per aconseguir l’objectiu marcat. I el programa
acabarà en assolir l’objectiu marcat.
Fins ara, les accions han estat polítiques, reunions amb la consellera de
Cultura, Mariàngela Vilallonga, amb els diferents grups del Parlament de
Catalunya i amb el Vicepresident del govern, Pere Aragonès, per tal de
traslladar quina és la situació actual i quina és la petició concreta d’increment del pressupost. A partir d’ara, es buscarà més presència als mitjans
de comunicació, es durà a terme un acte que doni visibilitat a la campanya i que doni a conèixer l’objectiu de l’augment del pressupost al 2% a
altres sectors de la societat per tal que el comparteixin.

Sembla que el cop a la taula ha donat un primer resultat.
Segons avança el diari La Vanguardia a l’edició del 20
de gener, el projecte de pressupost de la Generalitat
per al 2020 contemplarà un augment del 14% de la
inversió en cultura, tal com han acordat els equips
negociadors del vicepresident, Pere Aragonès, i de
Catalunya en Comú Podem.
Tot i que es preveu que l’augment fins al 2% no es podrà assolir en el
pressupost de l’any en curs, sí que es demana que es faci en un període
de, com a molt, 3 anys. També es demanarà un treball específic en l’àmbit
del consum cultural i coordinar educació i cultura.
Si no es compleixen les reivindicacions del sector, la plataforma idearà accions «imaginatives, contundents i dilatades en el temps». No
oblidem les possibilitats que donen els escenaris per donar a conèixer
reivindicacions.

Traduït a xifres, estem parlant de 298,1 milions d’euros. Un
1,1% del total de pressupostos. Lluny encara del 2% reclamat, però un primer pas.
Serà necessari estudiar a quins aspectes de la cultura es
destina aquest increment. L’ajut directe a la creació ha estat
reduït a la mínima expressió i és necessari i urgent augmentar
la dotació destinada a aquest àmbit. Vivim un moment excepcional pel que fa a la creació, i el talent català és reconegut
arreu del món. És necessari que des del govern s’aposti.
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visiten un festival cada any”, ha assegurat
Deventer. Segons la codirectora d’EFFE aquestes
xifres“ demostren que els festivals poden ser
molt influents” i, per tant, “que els organitzadors
de festivals tenen una gran responsabilitat”.

Més de dos centenars de professionals de la
música i representants d’entitats i festivals
s’han reunit el 27 de novembre a l’Auditori del
CCCB per debatre sobre el paper social, innovador, econòmic i internacional dels festivals
a Catalunya en el marc del Fòrum 2019.
Festivals: Mirades des del s.XXI que ha organitzat l’Acadèmia Catalana de la Música.

A continuació, Montse Faura, directora del
Festival de Torroella de Montgrí i comissària del Fòrum 2019 ha fet èmfasi en la densitat
de festivals a Catalunya, un territori amb “942
municipis i 401 festivals registrats”. Faura
ha donat pas a la taula rodona per aprofundir
en les particularitats dels festivals anomenada
Fer d’un festival una experiència singular,
moderada per Joan Magrané president de
Joventuts Musicals de Catalunya i amb la
participació d’Oliver Rappoport, codirector i
cofundador del Festival Mixtur, Daniel
Tarrida, director del Bachcelona i Francesc
Viladiu, corresponsable del festiva Càntut.

Kathrin Deventer, secretària de l’European
Festivals Association i codirectora d’Europe
for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) ha
estat l’encarregada d’inaugurar la cita amb una
conferència durant la qual ha desgranat les xifres
al voltant dels festivals europeus. “A Europa
calculem que hi ha prop de 42.000 festivals i
que al voltant de 20 milions de persones

Els quatre representants de festivals han
explicat com, al llarg dels anys, han anat
trobant la seva pròpia singularitat a base de
superar reptes. Francesc Viladiu ha parlat de
l’experiència singular de posar en valor el patrimoni musical oral en l’efervescència del segle XXI
i convertir-ho en un festival intergeneracional
com el Càntut: “La singularitat de Càntut és el
treball de recol·lecció de cançons de tradició oral.
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A partir d’aquí vam construir el festival amb la
voluntat de mantenir viu aquest repertori. No ho
hem fet sols, ho hem aconseguit teixint complicitats amb empreses i les institucions”. Una estratègia compartida també amb el festival
Bachcelona, “el que ens ha donat més riquesa
és haver establert col·laboracions amb entitats de
la ciutat, com per exemple La Pedrera”, ha explicat el seu director, Daniel Tarrida, al capdavant
d’un “festival que no té por de trencar formats i
presentar la música de Bach d’una altra manera”.
Per la seva banda, Oliver Rapport del Festival
Mixtur ha recalcat que la singularitat del festival
rau en la seva proposta “que combina noves creacions de música contemporània, des de música
mixta, art sonor, instrumental o improvisació. Per
a fer-ho intentem estar molt al dia d’allò que
passa a nivell pedagògic arreu del món”.
A continuació, ha tingut lloc la taula Construint
públics: Audiències possibles, drets dels ciutadans, sostenibilitat i inclusió moderada per
Hèctor Mora, assistent de direcció i producció
executiva del Grec Festival de Barcelona, Jordi
Herreruela, director del Cruïlla, Daniel Poveda,
director del Vida Festival i Óscar Rando, director
de l’Esperanzah! World Music Festival.
Jordi Herreruela, director del Cruïlla, ha plantejat
la necessitat de posar l’accent en el públic i no en
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l’artista. “En el cas del Cruïlla un 40% del públic no
és consumidor de festivals. Tot i que hi ha molts
festivals de música hi ha espai per tothom si sabem
dirigir-nos a un públic determinat amb una experiència diferenciada. La proposta del Cruïlla és centrar-nos en el públic perquè és de qui realment
vivim”. Herreruela ha remarcat la necessitat d’invertir
en comunicació i màrqueting per poder utilitzar tot el
potencial del projecte i poder arribar al públic que “ha
de recordar que existeix el teu festival enmig d’una
gran multiplicitat d’oferta d’entreteniment”.
Daniel Poveda, director del Vida Festival, ha
subratllat la importància de saber “sorprendre
el públic amb una proposta diferent i una
experiència molt singular i ha manifestat la
voluntat de mantenir les xifres actuals del festival: “Créixer no és l’objectiu principal, nosaltres ens vam posar un topall de 10.000 persones i l’hem mantingut al llarg dels anys”.
Óscar Rando, director de l’Esperanzah! World
Music Festival, ha posat l’accent en la sostenibilitat, un dels pilars fonamentals del festival
Esperanzah!: “Els festivals han d’aprofitar la plataforma que tenen per difondre la necessitat de preservar
el medi ambient i cuidar l’únic planeta que tenim”.
Per l’activista del món cooperatiu i solidari parlar de
sostenibilitat ja no és un camí “cal parlar de generar
cultures actives com a element de projecció”. Així
mateix, Rando ha instat als festivals a formar una
plataforma de festivals per poder compartir visions,
idees i serveis: “Vull que muntem una taula amb els

La taula rodona titulada Festivals que fan marca
internacional, moderada per Oriol Aguilà del
Festival de Peralada i amb la participació de Joan
Pons, cap de premsa i comunicació del Primavera
Sound i Ricard Robles, fundador i codirector del
Sónar ha tractat sobre la necessitat de créixer
mantenint unes sòlides arrels.
“Sigui on sigui que portis el teu festival, intenta
que pugui arrelar d’alguna manera en aquell
territori”, ha explicat Robles. Per la seva banda,
Joan Pons ha assegurat que la singularitat del
festival “és la raó per la qual els altres països
del món es fixen en tu. Al final aquesta singularitat no l’acabes podent exportar. Abans d’anar
a un altre país hauríem de pensar si té les
condicions que poden definir el teu festival”.
Durant la conferència Creant instruments per
mesurar els impactes dels festivals, Giada
Calvano, professora i investigadora de la
Universitat de Barcelona ha donat a conèixer dades
de l’ICEC segons les quals a Catalunya els festivals
tenen un pressupost global de 60 milions d’euros i
mouen més d’un milió i mig d’espectadors. La majoria dels festivals musicals es concentren a les ciutats, especialment a Barcelona que compta amb un
total de 83 esdeveniments d’aquest tipus.
L’última taula titulada On són les dones, moderada
per Georgia Taglietti directora de comunicació de
Sónar i representant de SheSaidSo a Barcelona i
amb la participació d’Oriol Aguilà, director del
Festival de Peralada, Laura Duran, directora
artística de Canet Rock, Cristina Torres, directora
del festival Músiques Sensibles i Carmen Zapata,
presidenta de Mujeres por la Industria Musical i
gerent de l’Associació de Sales de Concerts de
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Fòrum 2019 de l’Acadèmia Catalana de la Música.
La singularitat, la sostenibilitat i la diversitat de
gènere, reptes dels festivals

altres festivals per començar a pensar en projectes
que ens puguin dotar de serveis d’una forma diferent
a l’actual i ens permetin crear alternatives”.

Catalunya, ha posat de relleu les grans dificultats
que té la dona dins del sector de la música.
“Si mirem els cartells dels festivals de tot el món
durant el 2018 ens adonem que només hi ha un
18% de dones”, ha assegurat Georgia Taglietti.
“Sovint tinc la sensació que he de cridar més i
argumentar millor per ser escoltada. Vivim en una
societat on hem fet conquestes però encara queda
molta feina a fer”, ha manifestat Cristina Torres.
Sobre les quotes de gènere Carmen Zapata ha
defensat la seva existència per incentivar la creació de nous referents femenins. “Les quotes em
semblen fonamentals, també a l’administració
pública. Necessitem dones que siguin referents i
crear models per tal que un dia siguin moltes més
les que s’animin a pujar als escenaris”.
El punt final de la jornada l’ha posat la intervenció
GRRRLS!!! a partir d’una peça escènica sobre manifestos feministes del segle XX i XXI, amb direcció i
dramatúrgia de Carlota Subirós, text de Virginie
Despentes i saxo i veu a càrrec de Mireia Tejero.
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Barcelona i el Jazz, des de 2016
Helena Morén Alegret
El cicle Barcelona i el Jazz és un cicle trimestral que se celebra des del 2016.
Consisteix en una xerrada amb música en viu sobre algun tema vinculat a la
història o la idiosincràsia del jazz comtal. La idea és combinar la conversa amb
fragments de música en viu, en una mena de relat paral·lel o de fals programa
de ràdio. Conscient de la manca de presència femenina en la programació del
cicle, el periodista musical Martí Farré Sender, coordinador i conductor de
l'esdeveniment, proposarà a la propera trobada del cicle Barcelona i el Jazz, el
pròxim dijous 27 de febrer de 2020, a les 19.30 h, al centre cívic Casa
Golferichs, una xerrada dedicada a parlar sobre dones i jazz a l'escena barcelonina en conversa amb la també periodista musical Helena Morén, i amb
l’actuació de la cantant i compositora Sabina Witt i el guitarrista Dani Pérez.
Des de la primera edició del 2016 s'han celebrat les següents converses-concert:
• «Aquells anys del Jamboree», el mes d'octubre de 2016, sobre el
Jamboree dels anys 60, amb Pere Pons (periodista i autor del llibre El cas
Jamboree (Pagès Editors, 2012), Ignasi Terraza (piano) i Horacio
Fumero (contrabaix).
• «De la invasió dels negres a les nits del Windsor», el mes de febrer
2017, sobre els inicis del jazz a Barcelona. Tot i que el títol feia referència a un
període molt llarg, al final es va acabar parlant només dels inicis, amb Jordi
Pujol Baulenas [editor discogràfic i autor del llibre Jazz en Barcelona, 19201965 (Almendra Music, 2005)], Mayte Alguacil (veu) i Roger Mas (piano).
• «El jazz de l'era zelestial», l'abril del 2017, sobre el jazz a la
Barcelona dels anys 70, en especial sobre el jazz fusió vinculat a la música laietana, amb Àlex Gómez Font [periodista i autor del llibre Zeleste i la
música laietana (Pagès Editors, 2009)] i Jordi Sabatés (piano i també
protagonista d'aquell període).
• «20 anys sense Tete Montoliu», el desembre de 2017, amb Miquel
Jurado (periodista i autor del llibre Tete: quasi autobiografia) i Albert
Bover (piano).
• «El Taller de Músics i el jazz dels 80», el febrer de 2018, sobre la
creació del Taller de Músics, el 1979, i la consolidació d’una nova generació
de músics durant els anys 80, amb Lluís Cabrera (activista cultural i fundador del Taller de Músics), Anna Ferrer (veu) i Max Villavecchia (piano).
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• «WTF!, més que una jam», l'abril de 2018, amb Aurelio Santos (activista cultural i fundador de les WTF!) i Llibert Fortuny (saxo i electrònica, i protagonista també d'aquell període).
• «Duke Ellington a Santa Maria del Mar», el novembre de 2018,
sobre l'històric concert de Duke Ellington amb la Coral Sant Jordi a
Santa Maria del Mar, el 24 de novembre del 1969 amb Guillem Vidal
[periodista i coautor del llibre Festival Internacional de Jazz de Barcelona:
40 anys d'un festival únic (The Project, 2009], Guillermo Calliero (trompeta) i Federico Mazzanti (piano). En aquesta sessió van tenir la sort
que entre el públic hi havia Ricard Gili (La Locomotora Negra), a qui es
va convidar a pujar a l'escenari i es va incorporar a la conversa.
• «Jazz en temps de república, Guerra Civil i postguerra», el gener
de 2019, sobre el jazz a Barcelona en el període de la 2a República, la
Guerra Civil i els primers anys del franquisme, amb Jaume Carbonell
(historiador), Laia Cagigal (veu) i Joel Moreno Codinachs (guitarra).
• «Miles a Barcelona», el maig de 2019, sobre totes les visites de
Miles Davis a Barcelona, de nou amb Pere Pons (periodista), i amb
Natsuko Sugao (trompeta) i Luismi Segurado (piano).
• «Satchmo i les nits del Windsor», el novembre de 2019, segona part
de la sessió anterior amb Jaume Carbonell (la de la República, Guerra
Civil i primer franquisme) per explicar la represa de l'activitat jazzística a
la Barcelona de finals dels 40, l'arribada d'Alfredo Papo i el cicle del jazz
al Windsor, als anys 50, que és quan va actuar Louis Armstrong a
Barcelona, amb Jaume Carbonell (historiador), Joan Mar Sauqué (trompeta) i Marc Martín (piano).
• «La presència de la dona a l'escena del jazz». La presència de la dona
ha estat constant a l’escena del jazz a Barcelona. Cantants, però també pianistes, trompetistes, saxofonistes, contrabaixistes o bateries, han signat
pàgines de la història de la música a casa nostra. Un llarg estol d’intèrprets i
compositores de diferents períodes i escoles han navegat sovint a contracorrent en una escena dominada per homes, com malauradament succeeix
encara en el món de l’art i, en general, en tots els àmbits de la societat. Una
conversa amb música en viu entre Helena Morén, periodista musical i comissària de l'exposició «D'ones: (R)evolució de les dones en la música» (20172018), amb Sabina Witt, veu i composició, Dani Pérez, guitarra.

Martí Farré Sender:
«El jazz i gèneres com ell segueixen sent els grans
desconeguts de la cultura musical del país»
Conversa amb el tècnic editorial i periodista musical Martí Farré Sender, col·laborador assidu en publicacions com la revista Jaç (2003-2012) i actual coordinador del cicle trimestral Barcelona i el Jazz a la Casa Golferichs de Barcelona.
Com ha anat la tria de ponents del cicle Jazz a Barcelona?
La tria dels ponents es fa en funció del tema que vull tractar. Miro de buscar
gent que, per fets concrets, es puguin considerar especialistes en el tema en
qüestió. Per exemple, per parlar sobre el Jamboree dels 60 vaig triar el Pere
Pons, perquè, entre altres mèrits, havia escrit un llibre inspirat en la història i
la idiosincràsia del Jamboree. En aquest sentit, en les primeres sessions ho
vaig tenir relativament fàcil a l'hora d'escollir temes i especialistes, ja que em
vaig guiar sobretot per la bibliografia vinculada a la història del jazz a
Barcelona. Amb el temps, però, he hagut de recórrer a altres tipus d'especialistes no vinculats necessàriament a la bibliografia jazzística.
Hi ha cert ordre cronològic: Orquestres dels 40, Duke Ellington,
Jamboree als 60, Taller de Músics als 80, figura transversal Miles
Davis (60-80)...?
La idea inicial era la de seguir un cert ordre cronològic sobre la història del
jazz a Barcelona, des dels inicis fins ara. Amb el temps, però, he pensat
que valia la pena repassar tant períodes històrics com fets concrets (per
exemple, el concert de Duke Ellington i la Coral Sant Jordi), personatges (Tete Montoliu), aspectes (les dones al jazz comtal), etcètera.
Quant a bibliografia, tindríem llibres sobre etapes (Carbonell),
panoràmiques (Papo-Hot Club-Jazz Magazine)... Quins llibres marquen el teu amor intel·lectual pel jazz?
Difícil pregunta! A banda de la bibliografia sobre el jazz barceloní, amb
autèntiques relíquies com El jazz a Catalunya (Edicions 62, 1985), d'Alfredo Papo, del meu amor intel·lectual pel jazz a travès dels llibres, te’n
citaré dos títols que em van marcar: Música negra, de LeRoi Jones, també
conegut com Amiri Baraka, i, òbviament, El perseguidor, de Julio Cortázar.
Són els primers que em venen al cap.
Quant a directes que heu gaudit al cicle hi ha veus com Laia
Cagigal i músics com Llibert Fortuny. Com veus o mostres les
diverses generacions del jazz a BCN?
En general, acostumo a pactar o a consultar la tria dels músics amb

l'especialista. A vegades, fins i tot, ha estat el mateix expert el que
m'ha suggerit directament la tria d'un músic o altre. Normalment, intento que siguin jazzistes especialitzats en el tipus de música sobre el
període del qualparlem més que no pas representants de cap generació
en concret (que en alguns casos seria impossible). Tot i així, hi ha hagut
casos curiosos, com per exemple en la sessió sobre el Taller, en la qual
vam escollir un duet rellevant de músics formats a la mateixa escola
però que no havien ni nascut als anys 80. A vegades sí que hem tingut
la sort de gaudir de l'art de músics que han estat protagonistes directes
del període sobre el qual parlàvem (Jordi Sabatés, Llibert Fortuny).
I, en tots els casos em nego, en general, a dir als músics què han de tocar.
Entenc que tenen tot el dret del món a cercar el repertori que els sembli
més adient per a la sessió; a fer, si volen, un relat paral·lel. El contrari
seria, crec, com anar a fer un reportatge com a redactor i dir- a un fotògraf
el que ha de fotografiar.
Hi ha participat Pere Pons, amb qui vau ser companys a la revista
Jaç... Què hi havia abans, durant i després d'aquesta revista?
D'ençà que va tancar l'edició en paper, el 2012, deu ser la primera vegada
que algú em pregunta sobre la revista Jaç. Abans del Jaç hi havia hagut
tangencialment altres revistes a Catalunya, com per exemple Ritmo y melodía, Quàrtica Jazz o el butlletí del Hot Club de Barcelona. Durant el període
en el qual es va publicar (2003-2012), la revista Jaç va conviure amb altres
capçaleres catalanes, com ara la Revista de Jazz i el butlletí de l'AMJM,
que des del 2008 s'encartava amb la revista Jaç (encara recordo les converses amb el Borja Duñó per no trepitjar-nos temes). En aquells temps també
es publicava a Madrid Cuadernos de Jazz, una revista molt bona en què
escrivien molts periodistes catalans que també eren col·laboradors de Jaç.
Després de la revista Jaç i de Cuadernos (les dues van tancar durant el
mateix període, més o menys), ja no va quedar a tot l'Estat cap revista en
paper, tret de Más Jazz i de La Ruta del Jazz, una publicació dedicada
íntegrament al jazz català, que va néixer el 2013 i va morir, en format paper,
el 2016. També, a partir del 2011, més o menys, va haver una revifalla de la
ràdio jazzística. En l’àmbit televisiu caldria esmentar la recuperació del
programa d'Enderrock Un tal Jaç, emès pel 33 el 2014, i l'aposta de La
Xarxa per Tot Jazz (2018), un programa, per cert, magnífic.
Quins reptes hi ha ara en l’àmbit divulgatiu del jazz?
Des del punt de vista divulgatiu, el principal repte del jazz, i el de moltes
altres músiques (blues, experimental, flamenc, world, etc.), és aconseguir
que surtin de les catacumbes, és a dir, que els grans mitjans generalistes
els facin d'una punyetera vegada el cas que es mereixen. Fins que els
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noticiaris o els grans magazins radiofònics i/o televisius, per posar només
dos exemples, no compensin el temps que dediquen al mainstream musical
(al de fora i al nostrat) amb informació no excepcional sobre músiques com
les que ens ocupen (ni que sigui ínfimament), el jazz i altres gèneres seguiran sent els grans desconeguts de la cultura musical del país. Una llàstima.

Les converses conduïdes per Martí Farré han tingut convidats com Jaume Carbonell o Aurelio Santos, i
músics com la cantant Laia Cagigal, el saxofonista Llibert Fortuny i Joan Mar Sauqué.
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Memòries d’un oient
que volia tocar

Article

La Xarxa de Músiques Improvisades
Ramon Prats

Víctor Bocanegra
1. Els pre-inicis
Podria dir que crec recordar, estant encara en formació dins l’úter, però
preparant-me per sortir a la llum, sentir la veu de la mare; segurament en
mode cavernós, i amb un regust aquós i llunyà: el líquid amniòtic deu
donar una vibració especial a la propagació de les freqüències. El fet és
que al fetus també li arriben els sons del món exterior, i això deu començar a conformar el nostre mapa sonor, de manera que, quan sortim, a part
de l’estrèpit de llum i el traspàs de l’expulsió, en emetre el primer plor
que ressona en l’aire nou, ens auto-sotmetem al primer crit: el nostre. Ja
som cantadors! A partir d’aquí tot es precipita i ens assalta la polifonia,
la diatonia, la microtonia, i totes les formes de freqüència que l’oïda
humana és capaç de percebre, si és que estem dotats del miracle
d’aquest sentit humà. Hem de començar per aquí si volem saber per quins
set sous un cria la tendència cap a la música, que és el so organitzat amb
voluntat de fascinar. I si hi ha d’haver organització i fascinació vol dir que
hi ha d’haver tècnica i màgia. Sense tècnica la cosa no sona (prou bé),
però sense màgia, no fascina. Sí, és complex, però és apassionant, sobretot quan flueix per impuls propi. Quan encara no tenia ús de raó jo veia la
mare asseguda davant d’un embalum de fusta amb tecles que produïa
sons, i no sé si envejava aquell embalum de fusta perquè distreia la meva
mare de la seva atenció cap a mi, o bé envejava la mare perquè extreia
“música” d’aquella baluerna màgica. El fet és que la suma d’enveges
(sanes!) i la curiositat va portar-me a escalar fins a seure a la banqueta i
començar a pianotejar (que és el que, tristament, encara faig… -ara
m’aniria bé posar una emoticona ben expressiva d’aquelles que hi ha al
mòbil). Bé, la qüestió és que la cosa comença d’aquesta manera, i es va
complicant, fins que, a part de tocar tecles, vols tocar la veu, és a dir,
cantar, i la complicació arriba al súmmum… Després el músic vol actuar,
i a les preocupacions interpretatives i estètiques se n’hi afegeixen d’altres, més peremptòries: ara que s’ha aprovat l’Estatut de l’Artista, que no
quedi en paper mullat, que això del PLAM es tradueixi en alguna cosa
palpable, que els joves músics que tenim (molts i bons!) es facin socis de
l’AMJM, que vegin que units i nombrosos farem més força….

Es va fer una ronda de presentació de tots els
assistents, i després es va debatre una mica
sobre alguns punts que havien sortit:

La música lliure improvisada a Catalunya ha
crescut moltíssim els últims anys. Actualment
hi ha diversos festivals, programacions puntuals i cicles regulars per tot el territori.
Arran d’això, i amb l’objectiu d’establir sinergies, es va crear la XMI (Xarxa de Músiques
Improvisades), que pretén ser un lloc al qual
puguin recórrer tant programadors com
públic per estar al corrent de tots els concerts. En una trobada de l’XMI, va sortir la
idea de citar a tothom involucrat d’alguna
manera o altra en el terreny de la música
lliure improvisad, el passat 11 de gener al
Cercle Maldà.

L’objectiu de la trobada era ben senzill: veure’ns i parlar del moment que vivim. Els dubtes, problemes, idees o projectes ja sortirien
per si sols.

• Els músics volem i necessitem tocar, i per
això és molt bo que hi hagi tants concerts, però
al mateix temps s’ha de combinar això amb el
fet que creem més oferta que demanda.
• Potser es podria explicar o vendre més com
una experiència que no pas com un concert?
• Buscar algun nom, concepte o «hashtag» que
ens identifiqui a tots, per poder sumar en el
moment de la difusió.
• Qui ha d’anar als concerts? Músics? Públic
freqüent? Públic esporàdic?
• Evitar que es formin les típiques petites
comunitats o famílies, pensar més en tot el
col·lectiu. Buscar la manera d’estar connectats,
però sense perdre la identitat de cada petit
col·lectiu.

• El públic de Barcelona té molta més oferta, a
fora de la ciutat és més fàcil aconseguir una
assistència de públic més gran, així com trobar
nous espais per tocar.
• Malgrat ser una escena underground, ser
seriosos i rigorosos amb horaris, publicitat, etc.
I com aquests punts en van sortir molts més!
Vam sortir amb els reptes de:
• Tornar-nos a trobar.
• Seguir creixent i sumant gent.
• Trobar un canal de comunicació entre nosaltres. Per ara, s’ha creat un grup tancat de
Facebook i tenim una llista de correus electrònics per fer notificacions a tot el col·lectiu.
Si voleu més informació, podeu contactar amb
nosaltres a través de les xarxes @XMIbarcelona
o el correu electrònic contactexmi@gmail.com
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Interins a la funció pública (I)

La Música Activa de Manresa

Anna Veiga

Celeste Alías

Ser professional en el món de la música
sovint suposa dividir el temps entre l’activitat
creativa i artística i la docent. En el cas de la
docència, a banda de les escoles privades,
les escoles i centres d’ensenyament públic
són espais on desenvolupar aquesta tasca, en
ocasions com a professional interí.
Al llarg de l’estiu del 2019, per diversos mitjans
de comunicació es va donar a conèixer que el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)
havia de resoldre sobre les demandes que van
fer treballadors interins de l’Administració
Pública espanyola (local, autonòmica i estatal),
respecte el fet que els seus contractes temporals excedeixen el termini màxim legal. Si la
sentència considera que hi ha una situació d’il·
legalitat jurídica, s’obrirà la possibilitat de
considerar els treballadors en aquesta situació
com a funcionaris públics?
Per començar hem de distingir quines relacions de treball trobem a l’ocupació pública
espanyola. Per una banda, tenim la relació
funcionarial i, per altra, la laboral. Què defineix cadascuna d’elles?
Podem trobar les dues relacions a l’Estatut
bàsic del treballador públic (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre). Aquesta norma
distingeix quatre tipus de treballadors públics:
funcionaris de carrera, funcionaris interins,
personal laboral (fix, per temps indefinit o
temporal) i personal eventual.
16 Article

Els funcionaris de carrera són els vinculats a
l’Administració pública, en virtut de nomenament
legal, per dur a terme serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. En canvi, els interins són nomenats per fer funcions pròpies de
funcionaris de carrera per raons de necessitat i
urgència, i són destituïts quan finalitza la causa
que va donar lloc al seu nomenament. Els contractes no poden tenir una durada superior a 3
anys, ampliable fins a 12 mesos més.
Pel que fa al personal laboral, ho és perquè ha
formalitzat un contracte de treball que pot ser
fix, per temps indefinit o temporal.
Per últim, quan parlem de personal eventual,
ens estem referint a persones que realitzen
funcions de confiança o assessorament especial i el seu caràcter no és permanent.
El mateix Estatut bàsic del treballador públic
ens defineix també quines són les administracions públiques a què es fa referència: l’Administració general de l’Estat; les administracions de les comunitats autònomes i de Ceuta i
Melilla; les administracions de les entitats
locals; els organismes públics, agències i resta
d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques, i les universitats públiques. Hi ha casos en què sembla
que la relació de treball es té amb l’Administració, però no és així, ja que entre Administració
i treballador hi ha una empresa que és la que
realitza el servei contractat. Per esbrinar això,

Aquest any el MAM ens proposa un cartell amb artistes de renom nacional i internacional, començant per Rita Payés i Elisabeth Roma amb el seu
quartet i acabant amb una ballada de swing a càrrec del grup Swing
Airforce. També podrem escoltar Natsuko Sugao group, el duo de Enrique
Oliver & Jaume Llombart, el mític trio de Robadors 23, Miguel Villar trio
i el plat fort del cicle, el trio M.A.P., amb Marco Mezquida, Ernesto
Aurignach i Ramón Prats.

cal mirar quin és el contracte signat, identificar
quina és l’empresa i veure si s’integra dins una
de les categories recollides a l’Estatut.
Un cop definides les parts, ja podem entrar
més a fons en la qüestió. I el primer que hem
de fer és anar enrere. Concretament al 1999,
quan el Consell de la Unió Europea va aprovar
la Directiva 1999/70/CE. Aquesta directiva
establia la necessitat d’una aproximació entre
les diverses formes de treball diferents de les
de temps indefinit, necessitat que havien de
resoldre els estats membres de la UE. És obvi
que això no s’ha fet a Espanya; si no, no estaríem parlant d’aquesta situació. I és aquesta
inacció per part de les administracions públiques de l’Estat el que ha portat a obrir la porta
a les demandes dels treballadors interins.
El que demanen els treballadors interins que fa
més de tres anys que es troben en aquesta condició és que se’ls reconegui la condició de funcionaris de carrera. Consideren que s’ha excedit el
temps en què l’Administració pública hauria d’haver fet una oferta pública d’ocupació per incorporar el personal per cobrir aquestes places. El problema és que si es reconegués aquesta condició
s’aniria en contra del que marca la Constitució
espanyola al seu article 103.3: «La llei regularà [...]
l’accés a la funció pública d’acord amb els principis de mèrit i capacitat[...]».
La segona part d’aquest article la trobareu al proper JazzButlletí.
Recordeu que si voleu més informació sobre aquesta qüestió us
podeu posar en contacte amb l’oficina de l’AMJM.

El passat 10 de gener va començar la segona edició del circuit MAM,
una proposta del col·lectiu de músics bagencs Música Activa de
Manresa que pretén establir una programació estable de jazz i músiques improvisades a la capital del Bages.
El MAM (Música Activa de Manresa) sorgeix de la necessitat de generar
nous espais per als músics on presentar els seus treballs i contribuir a
millorar el precari circuit del nostre país. Festivals com l'Estival de Jazz
(igualada), el Festival de jazz de Banyoles o de la Garriga, organitzats
majoritàriament per músics, han donat empenta al col·lectiu manresà per
fer una proposta similar i apropar músiques que no arriben a la ciutat.
El format del cicle consisteix en sis concerts de gener a juny en diferents
espais singulars de la ciutat on, a més a més de música, el públic podrà
gaudir d'un aperitiu artístic de diverses disciplines (dansa, màgia, poesia,
teatre, etc.) de la mà d'artistes locals i d'una exposició d'artistes gràfics
del Bages, amb obres fetes expressament per al cicle. Tot això maridat
amb vins de la DO Pla de Bages. «Creiem que aquesta fórmula dona
transversalitat al cicle i fa més atractiva la proposta pel públic», apunta
Joan Mas, saxofonista i president de l'associació.

El cicle MAM, tot i no tenir cap ajuda econòmica, compta amb un seguit
de col·laboracions diverses sense les quals seria molt difícil la seva viabilitat. «Nosaltres no som una productora, no busquem lucrar-nos i tot el
benefici és per als músics». Sabem de bona mà que és molt complicat
moure un projecte o presentar un disc i volem posar el nostre granet de
sorra per facilitar-ho", explica Joan Mas.
Les col·laboracions venen de la mà de restaurants de Manresa que ajuden a pagar els sopars dels músics, caixes de vi gratuïtes o a preu de cost
d'alguns cellers del Pla de Bages per oferir al públic, la cessió d'un piano
de cua de l'empresa Pianoconcert, cessions dels espais on es fan els
concerts, el suport del teatre Kursaal per vendre les entrades per internet
i la col·laboració amb el Vermell Jazz, un altre festival de la ciutat, per
poder dur a terme el concert de M.A.P.
«El repte més gran del MAM és, doncs, aconseguir viabilitat i millorar
cada any una mica- La resposta del públic va ser molt bona l'any passat.
Aquest any hem ampliat l'equip d'organitzadors amb gent jove i amb
empenta per generar un relleu generacional i implicar músics joves de la
ciutat», explica Mas. «Tot i això, necessitem ajuda de l'Ajuntament i
l'Administració per consolidar el cicle».
El col·lectiu format per Josep Cordobés, Eloi Escudé, Celeste Alías,
Aina López, Arnau Morell, Pablo Ruiz i Joan Mas, vol expressar l’agraïment a totes les persones que venen a veure els concerts i que fan
possible que cada any es pugui tornar a repetir. Anirem informant de les
novetats que sorgeixin.
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CANCEL·LAT
Les Jam’s de l’AMJM al Pipa Club. Narració dels fets

Noctis

Daniel Ferraz Quartet
Fresh Sound New Talent
Jazz

Míriam Mariné
Des de l’Associació fa mesos vam començar a plantejar-nos la idea
de les Jams de l'AMJM. Ens semblava una bona oportunitat tant per
donar un espai nou a la música que ens ateny com per fomentar el
caliu entre els músics i associats que formen l´entitat. Un nou espai
per poder, doncs, trobar-nos, tocar i parlar sobretot el que ens mou,
ens interessa i ens incumbeix.
Mentre aquesta idea s’anava forjant, va sorgir l’oportunitat d’ubicar
aquestes sessions al Pipa Club, espais amb el qual havíem col·laborat
plegats en altres ocasions; des de l’organització de concerts i homenatges a la realització de la Festa dels Premis de l’Associació.
Sempre amb un tracte professional i molt facilitador per a l’acompliment dels projectes que havíem proposat.
Es va parlar de les condicions que emmarcarien aquesta col·laboració
i hi va haver un acord a dues bandes després d’algunes converses. Per
aquest motiu, des de l’oficina de l’AMJM vam començar a treballar
en les gestions necessàries per poder celebrar aquestes sessions,
tant en l’àmbit intern com en l’extern. I el més important: la selecció
i el contacte amb els socis i sòcies músics que estaven interessats a
participar-hi. Van ser setmanes de força feina destinada a poder dur
a terme aquestes Jam’s amb la garantia i condicions amb què ens
agrada treballar des de l’AMJM.
Quan vam tenir tancada la programació de les quatre sessions, vam
procedir a comunicar-ho públicament per tal de difondre l’esdeveniment a fi que hi hagués el màxim d’assistents i poder complir l’objectiu que ens havíem proposat. La primera jam estava datada per
divendres 8 de novembre a les 22.30 h, amb El Colectivo (format per
Elisabet Raspall, Jordi Mestres i Ramiro Rosa).
El dijous dia 7 de novembre, un dia abans de començar, al voltant de
les 10 de matí, rebem un correu a l’oficina que ens notificava que les
condicions que havíem establert (amb prou antelació per gestionar-ho
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tot) entre Pipa Club i AMJM quedaven rescindides a unes altres que
ens notificaven en aquell mateix correu, i que la primera jam que
fèiem l’endemà quedava anul·lada. Lògicament, els altres tres bolos
pendents havien de produir-se segons les noves condicions (acordades unilateralment pel Pipa Club).
Davant la incredulitat del que estava succeint, des de l’AMJM vam
trucar-los per tal de poder parlar d´aquest canvi de direcció sobtat,
unilateral, i tan poc professional que denotava la manca de serietat
tant pel tracte establert prèviament com per tots els músics i agents
vinculats a les sessions programades. La voluntat era poder arribar a
un acord per poder realitzar la jam de l’endemà amb les condicions
acordades i arribar a un consens sobre les noves condicions pels
següents tres bolos.
Recordem que era tan sols un dia abans de començar el projecte. La
resposta va ser que no els era oportuna aquesta conversa telefònica, i, mitjançant la comunicació via correu, van procedir a reafirmar-se en les noves condicions. No era possible un diàleg per
solucionar l’entramat.
Crec necessari en aquest punt reflexionar sobre aquest tipus de mala
praxi perquè és un argument que se suma al perjudici que tenen
algunes institucions per perpetuar la inexistència de cohesió al sector
musical i molts altres arguments que estem acostumats a sentir, i que
utilitzen per minvar les ajudes necessàries per tirar endavant.

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

nàvem un replantejament de les noves condicions, donada la situació
que les jam’s començaven l’endemà. La resposta del Pipa Club era
sempre la mateixa. Sobre les noves condicions, al·legaven que el
tracte previ s’havia fet amb una junta directiva anterior (només uns
mesos abans) i que ara hi havia una nova junta directiva que no apostava per aquest acord previ ja que no els semblava adequat.
Bé, davant aquesta situació, vam procedir a cancel·lar les jams de
l’AMJM, a trucar a tots els músics implicats per tal d’explicar-los la
situació, comprometre'ns a complir les condicions que des de l’entitat
havíem establert amb ells i disculpar-nos per tots els perjudicis que
els podia suposar aquesta cancel·lació.

En resum, una mala manera de gestionar i coordinar una col·laboració
entre diferents agents del sector que va de manera directa contra la
professionalitat i les bones pràctiques i deixa molt a desitjar sobre
com es treballa des de la cultura i per a la cultura.

En l’àmbit legal, vam posar la situació en coneixement dels nostres
advocats, donat que hi havia un alt perjudici sobre la feina que havíem fet, els acords que havíem establert amb els músics participants,
la quantitat de feina feta que quedava sense objectiu ni resposta i un
acord de col·laboració que havia quedat truncat de manera unilateral.
Estem a l’espera del procediment que emprendrem per tal de pal·liar
el perjudici que ha suposat aquesta mala praxi.

A continuació vam intercanviar-nos un seguit de correus en què des
de l’Associació fèiem valer que el projecte estava ja tot lligat i dema-

Creiem que aquests fets il·lustren de manera molt directa la falta de
compromís d’alguns agents davant la feina del músic i del sector cultural.

El saxo alt de Joan Mas és qui condueix l'inici de «Noctis». El piano de Ferruz
marca punts àlgids i contrapunts, com cadascun dels instruments hi diuen la
seva. Però a què convida Noctis, el disc? A trobar-se com a casa amb la seva
música? A emmarcar horitzons, compartir enamoraments o records amics?
Tot i l'ambició, la passió i l'amplitud de peces com «Nuevo horizonte», hi ha
també somnis divertits («Funny Dreams») que busquen viure en una bombolla
(«Purple Bubble»). Qui sap si «Flights» són vols nocturns també, però clouen
un disc que regala tres bonus tracks, la revisitació de «Funny Dreams», i «So
In Love» de Cole Porter i «A Flower Is a Lovesome Thing» de Billy Strayhorn.

Schlitten

Evans, Fisch, Oester, Rossy, Scherrer
QFTF
Jazz
William Evans, piano / Donat Fisch, saxo tenor i saxo alt / Bänz Oester,
baix / Jorge Rossy, schlagzeug / Andy Scherrer, saxo tenor
Perquè els associats i associades de vegades triguen a donar els seus treballs a
conèixer a l'AMJM, recuperem aquest disc en directe enregistrat el 27 de setembre
de 2015 a Basel i editat per QFTF dos anys després. Un recital del qual farà cinc anys
enguany i que manté la seva jovialitat com aquella tardor. El quartet (el saxo tenor
de Scherrer només apareix a les dues peces -les més juganeres- de Thelonious
Monk, «Misterioso» i «Bemshaswing») subratlla les composicions de Fats Weller,
Cliff Burwell/Mitchell Parish, George Bassmann/Ned Washington, Vincent
Youmans/Irving Caesar i Jerome Kern/P.G. Wodehouse. De la sensual «Sweet
Lorraine» a la nostàlgica «Bill», passant per la divertida «I want to be happy».
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Poesies de Broadway.
Cantautore traditore

Curiosity

Xavi Torres
Just Listen Records / Direct Stream Digital
Jazz

Víctor Bocanegra
Quadrant Records
Cançó jazz

Víctor Bocanegra, veu / Iannis Obiols, piano / Horacio Fumero,
contrabaix / David Xirgu, bateria
Luxe d'adaptacions al català de peces de Broadway. La llengua s'empelta en
la melodia com un caramel al bon paladar a «Per mi vas ser tu», en una interpretació pare-fill (Bocanegra, l'alter ego de cantautor del poeta Víctor Obiols,
a la veu, acompanyat del seu brot, Ianni Obiols, al piano). La més lenta, «Avui
se't veu com mai», regala música per tancar els ulls i dibuixar records a l'oient.
Amb més swing arriba «Tot el que et puc donar és amor», amb la bateria de
David Xirgu. «Vent dolent» és una altra delícia per assaborir i deixar anar allò
que emboira, amb la col·laboració inestimable d'Horacio Fumero al contrabaix.
A la joia de la corona, de sis minuts i mig, la veu desbrossa «Tant d'amor» de
Cole Porter i Fumero responent-los, com també hi brilla l’Obiols fill.

I sempre demà
Mar Serra Grup
Columna Música
Jazz

Mar Serra, piano / Lluna Aragón, violí / Martí Serra, saxo soprano,
saxo tenor i clarinet / Jaime Basulto, guitarra / Franco Molinari,
contrabaix / Joan Vidal, bateria
Com diu Coloma Lleal, a l'interior del disc de la formació de la badalonina Mar
Serra, hi ha una manera d'agrair i mostrar les “sensacions pregones” que han
aportat músics abans d'ella. Així, Mar Serra Grup tant pot homenatjar
Mompou i Gerhard, com anotar un «Esclat de veritat» en aquest tema amb
motiu musical de Maria del Mar Bonet i dedicat a l'activista empresonat Jordi
Cuixart. Des del seu piano, Serra no es fa lluir fins que no han lluït els altres
instruments i ella pot caminar amb ells. Nou peces d'una qualitat i sensibilitat
a prova dels saxos i del clarinet del seu germà Martí Serra, en diàleg fraternal.
La respiració de Mar Serra se sent a l'inici de «Si mires lluny».
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Notes

Locals amb jazz en viu a Catalunya

Xavi Torres, piano

Barcelona

Marca la seva resistència a les tecles desplegant virtuosisme a «Resistance»
i arrencant el primer sospir a l'oient. La descoberta de la pròpia ignorància
(«Ignorance's Discovery») fa calmar les tecles. Xavi Torres té la gosadia i l'anhel d'obrir espais sonors i ho fa fins amb quatre de diferents. A «Space I» no
rebaixa gaire la velocitat, que vol contagiar la força d'un lleó («The Lion»,
«Table Mountain»). Al segon espai («Space 2») travessa més calmat però igual
d'insistent l'altra cara de la realitat («On the other side», «Calmness»), sense
descans. A la tercera aposta espacial fa un salt, un viatge («Luce italiana»,
«Yaroslavl») a la tradició estrangera. En el quart, arriba al propi plor («Inner
cry»). La música del pianista es pot escoltar també al lloc web nativedsd.com.

• 23 Robadors
Carrer d'En Robador, 23
• Artte
Carrer de Muntaner, 83C
• Balius Bar Gastrococtelería
Pujades, 196
• Bar Falstaff
Carrer de Venus, 3
• 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
• Casa Figari
Torrent de l'Olla, 141)
• 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
• JazzMan
Carrer de Roger de Flor, 238

Festina lente
Iago Aguado
Underpool
Jazz

Iago Aguado, guitarra / David Soler, pedal steel / David Mengual,
baix / Oriol Roca, bateria / Miguel Villar, saxo / Joana Gomila, veu
La veu de Joana Gomila provoca l'obertura i també és present a «Vuit llunes». En
aquest disc hi ha paraules que es contradiuen, com les del títol del disc i haver-lo
gravat “apressadament lent”. Denota que és un disc cuinat a foc lent però sense
perdre pistonada. És la lentitud que no s'atura, camina amb cura, sensibilitat i
saviesa. La guitarra de Iago Aguado, de personalitat i direcció marcades, evoluciona amb la interacció de grans músics com els que l'acompanyen en aquest
treball força coral. Se sent en la resposta que li fa a Aguado un David Mengual
a «Ausente», un coixí semblant al que obté a «Bajo el vacío, el sentido» en què
la simbiosi entre baix i bateria batega com a eco evocador dels diversos passatges de la peça. La creació d'un espai propi es fa evident a «Espacio» i brilla a
«Alba» (amb guitarra sola seguida de tots els altres) i tanca «Des de la ventana».

• JazzSí
Carrer de Requesens, 2
• 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
• Sala Taro
Carrer de Rossend Arús, 9
• 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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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

22 Serveis

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
Comunicom
• Descompte 20% en disseny gràfic de portades de
discos, caràtules digitals, CDs, LPs, pòsters i flyers.
Pack Opera Prima per al primer disc de l'artista a un
preu especial. 656 584 850 · comunicom.es/AMJM
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
Oliver Adell
• Fotògraf freelance. Descompte 15% sobre el pressupost del treball a realitzar.
626 411 863 · zelanda03@yahoo.es · oliverphoto.cat/ca
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
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 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 •
Recent graduat preu reduït el primer any des de la graduació
* 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

