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Legislació Vigent

 

Art. 8. Concepte i classes d’empleats públics.
1. Són empleats públics els qui exerceixen funcions retribuïdes en les administracions 
públiques al servei dels interessos generals.
2. Els empleats públics es classifiquen en:

a. Funcionaris de carrera.
b. Funcionaris interins.
c. Personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal.
d. Personal eventual.

[...]
Art. 9. Funcionaris de carrera.

1. Són funcionaris de carrera els qui, en virtut de nomenament legal, estan vinculats a 
una Administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per 
a l’acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

[...]
Art. 10. Funcionaris interins.

1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i 
urgència, són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcio-
naris de carrera.
b. La substitució transitòria dels titulars.
c. L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada 
superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública 
que es dictin en desplegament d’aquest Estatut.
d. L’excés o l’acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un 
període de dotze mesos.

[...]
Art. 11. Personal laboral.

1. És personal laboral el que, en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, en 
qualsevol de les modalitats de contractació de personal que preveu la legislació laboral, 
presta serveis retribuïts per les administracions públiques. En funció de la durada del 
contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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Tenir més força, fer més soroll
Enquesta al conjunt de socis de l'AMJM
Helena Morén Alegret

150 Jazz Butlletins

trobar motivadora trobar una Associació que 
encara no existia a la seva ciutat natal, o també 
una associada que ha volgut mantenir l’anoni-
mat, per explicar: «Diria que va ser en un diu-
menge de concert a l’actual plaça de la Vila de 
Gràcia per L’Hora del Jazz. Després de l’actua-
ció vaig apropar-me a l’estand i vaig conèixer 
una mica la feina de les fantàstiques gestores 
de l’AMJM, l’Anna i la Món. Més tard, arran de 
la meva professionalització en la música vaig 
decidir agregar-me a l’Associació». 

I també hi ha associats que semblen arribar i 
respondre com un meteorit. Com un altre que es 
vol mantenir en l’anonimat misteriós; pel que 
explica pot semblar una endevinalla saber qui 
és pels qui llegiu aquest reportatge, però sobre-
tot és una crida a no anar tant per lliure: «Em 
vaig fer soci segurament quan vaig tornar d’An-
glaterra, cap al 1995-96... sabia de l’existència 
de l’Associació (porto més de 30 anys de carre-
ra, ja era soci de l’SGAE i de l’AIE) i en comen-
çar la carrera de cantautor en solitari vaig pen-
sar que seria bo de fer-me’n soci per estar al 
corrent de les coses. És proverbial que els 
músics van a la seva i això sempre ha estat un 
“campi qui pugui”. La gent del teatre des de 
sempre han estat molt més organitzats i sindi-
cats, i es nota de lluny que han aconseguit 
moltes més coses en benefici de la seva profes-
sió. L’AMJM va venir a cobrir un buit i, si fóssim 
més encara, tindríem més força, però veig 
massa reticències en certs sectors. No ens 

Amb motiu d’arribar a la publicació del nos-
tre 150è número hem volgut fer una enquesta 
entre les persones associades per veure què 
opinen d’aquesta eina per a la professió, el 
JazzButlletí que teniu a les mans, què se’n 
valora més i què es creu que pot millorar.

Connexió AMJM

A la pregunta «Com va ser el primer contacte 
amb l’AMJM?», els enquestats han respost des 
d’una relació des dels inicis de la creació de l’As-
sociació, com en el cas dels pianistes i composi-
tors Joan Albert Amargós o Elisabet Raspall 
(que va formar part com a vocal de la segona 
junta, la presidida per Ramon Quadrada i Joan 
Vinyals), fins a l’atansament a l’organització via el 
cicle L’Hora del Jazz o també a través del boca-ore-
lla amb altres associats. Clara Luna és d’aques-
tes últimes: «Tornant d’un assaig amb en Juan De 
Diego, em va dir que seria interessant per a mi 
formar part de l’Associació i vaig trucar per dema-
nar informació. Em va semblar evident que tots els 
músics n’havíem de formar part».

Que la connexió arribés a través de L’Hora del 
Jazz és l’opció que sembla que té més quòrum, 
però. Des de Jordi Blanch (que també asse-
nyala la influència d’un altre president de 
l’AMJM, Dick Them, que li’n va parlar la mar 
de bé), l’aragonès Daniel Ferruz, que arribant 
de Saragossa a Barcelona per estudiar jazz va 

cansarem de promoure i subratllar la importàn-
cia d’associar-se per participar dels debats que 
ens preocupen i defensar les nostres causes».

Balanç positiu

A la pregunta sobre quin és el balanç de la 
feina feta fins ara, tothom valora més positiva-
ment l’existència i la necessitat de l’AMJM, tot i 
que la lentitud de moviments i dels avenços és el 
que més refreda el diagnòstic o el mapa de la 
situació del sector. Amargós és clar i concís sobre 
la utilitat del JazzButlletí: «Es una evidència que 
ha estat molt bo. Ens manté molt ben informats».

La Raspall és més reivindicativa en la seva 
aportació: «Faig un molt bon balanç de la feina 
feta fins ara, tenint en compte les dificultats, i el 
difícil tarannà dels que ens dediquem a aquesta 
professió, amb poca vocació d’associar-nos. 
Trobo molt important i necessària la seva exis-
tència, i sentir-nos així que formem part d’un 
col·lectiu, com la resta de professions més “nor-
mals”, i vetllar pels interessos comuns». El soci 
anònim valora la feina dels equips que hi han 
treballat: «S’ha fet molt, i hem d’agrair la persis-
tència i la competència de l’equip que ho porta. 
Des dels temps de Max Sunyer, que va actuar 
de pal de paller durant molts anys, sense oblidar 
altres presidents que han fet bona feina (Joan 
Vinyals, Dick Them, etc...i ara Guillem Arnedo) 
i la feina impagable d’Anna Veiga, sense oblidar 
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la Mon, que va ser una pèrdua sensible. Penso 
que amb més pressupost es podria ampliar 
l’equip directiu i incidir encara més en la societat 
cultural». La rèplica de l’associada anònima 
sobre la nota de pèrdues i guanys de la feina 
feta: «És bona, i tot i que sembla que avança a 
ritme molt lent, a poc a poc es van aconseguir 
establint ponts entre públic, músics i política, 
que sembla l’àmbit a què és més difícil accedir».

La reflexió de Ferruz denota que segueix l’ac-
tualitat de l’AMJM amb interès i preocupació: 
«En cuanto al balance, desde que tengo conoci-
miento de la existencia de la AMJM, creo que 
es positivo. Se mantienen las iniciativas cultu-
rales de visibilización de proyectos locales 
como el Vermut Jazz de L’Auditori o l’Hora del 
Jazz y se intentan presentar nuevas, como las 
jam sessions en el Pipa, de las que, desgracia-
damente, no pudimos disfrutar. Además, valoro 
muy positivamente todo el esfuerzo y el trabajo 
que se está llevando a cabo para mejorar las 
condiciones laborales de la profesión. Queda 
camino por recorrer, pero la cuestión es que 
estamos en el camino».

Horitzons de lluita

A la pregunta quins creus que són els rep-
tes a assolir en el futur des de l’AMJM, les 
respostes són diverses quant a la situació en 
què se situa el músic en qüestió. Amargós 
segueix creient en la millora social del col·lec-
tiu: «Ja sé que sonarà utòpic, però normalitzar 
el jazz al nostre país seria meravellós. Les 
institucions haurien d’ajudar-nos més». Per 
Clara Luna, això passa per «Fer-nos més visi-
bles i més grans, que els músics entenguin la 
necessitat d’estar associats per a un bé 
comú», mentre que per a l’associada anònima 
–també ben informada– passa per «seguir 

treballant per l’acompliment de l'Estatuto del 
artista, aconseguir millores en el règim fiscal 
laboral dels artistes i aconseguir aglutinar-nos 
sota un mateix paraigua que ens permeti 
defensar els nostres drets amb unitat. Hi ha 
massa disgregació».

Més en la línia de reclam del 2% de pressupost 
per a la cultura, per a Jordi Blanch seria molt 
bona notícia que «poguéssim recuperar col·labo-
racions amb les institucions per poder organitzar 
més programacions musicals o espais o poder 
presentar els nostres projectes (llançament de 
discos, etc.), i potser també seria bo tenir més 
convenis amb espais de salut tant natural com de 
medicina convencional. Aprofito per felicitar a 
l’equip per tots aquests anys i que seguiu amb 
tota la il·lusió per seguir creixent».

Raspall insisteix en que només tots junts, ven-
cerem: «Els reptes a assolir en el futur serien: 
aconseguir més associats, per tenir més força i 
presència davant les institucions i la societat en 
general; seguir defensant els nostres drets labo-
rals, existencials, i fer més difusió de tot el nos-
tre treball, fer-nos més presents a la vida cultural 
d’aquest país. I el meu suggeriment, des de 
sempre, és tenir un local propi, a part de les ofi-
cines (un bar musical?) on ens poguéssim trobar 
habitualment, amb la possibilitat d’intercanviar 
idees, projectes, etc., i potser també poder tocar, 
prendre alguna cosa junts, conversar, veure’ns 
més sovint, etc. Sempre he cregut que això ani-
maria a molts més músics a afegir-s’hi, i l’asso-
ciació estaria més viva».

En canvi, Ferruz és més legalista a l’hora de 
fixar resultats o objectius almenys: «Por 
supuesto, el principal reto de la Asociación lo 
sitúo en perseverar en las iniciativas legislati-
vas que se están llevando acabo desde hace ya 
algunos años. Tengo la esperanza de que, con 
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el nuevo gobierno estatal, se nos escuche y 
actúe en consecuencia. Las condiciones labo-
rales de los artistas son una vergüenza para el 
país. Algo que me preocupa desde que entré es 
la división que existe en el plano asociativo. Un 
reto que queda por superar, esperemos que a 
corto término, es el de conseguir la unidad con 
los demás sindicatos y asociaciones. A través 
del debate y el compañerismo, debemos poner-
nos de acuerdo y trabajar juntos. Creo que una 
mayor difusión de las actividades y acciones de 
la AMJM podrían ayudar a acercar esta labor a 
las nuevas generaciones».

El soci anònim preveu nous cavalls de batalla 
associats a les noves tecnologies, entre d’al-
tres reptes que assenyala, com són: «Dignificar 
més la professió des de tots els punts de vista, 
vetllar pels drets d’autor i reflexionar sobre la 
problemàtica que genera actualment amb el 
món digital, des la perspectiva de l’Associa-
ció, que no és una entitat de gestió, i sobretot 
defensar i promoure la música en directe, que 
és el cavall de batalla que encara pateix de 
molts dèficits. Potenciar la cultura de la músi-
ca en viu és fonamental, i hem de continuar 
amb força en aquesta línia»

Memòries d'un oient que volia tocar
In medias res (2) 
Víctor Bocanegra

Article

havia portat a l’excel·lència suprema un estil 
(posem, com a exemple insigne, Kind of Blue), 
no en va tenir prou i volia seguir investigant. 
Hauria pogut quedar-se “on the corner”, en 
l’avantguarda, el funk, i fins i tot en l’atonalitat, 
en la pura improvisació, en la creació de nous 
ordres dins del caos (a la manera de Cecil 
Taylor), però no; de fet, va tornar a formes 
estereotipades, al “pop” i a una música amb 
valor comercial, per demostrar que, en el fons, 
ell era capaç d’allò, fins i tot de competir amb 
les estrelles del rock. També hi va haver fans de 
l’època elèctrica “transgressora” que van criti-
car aquesta “baixada de pantalons” a la con-
cessió del mercat. Però ell no tenia complexes, 
i la sensació és que va donar de si fins el final 
(el Tutu és una meravella). D’aquell concert 
me’n queda una perplexitat i una fascinació pel 
magnetisme del personatge i de la música que 
brotava del grup, una llibertat vigilada feta de 
llampecs i de fontanes secretes. Des del segon 
pis, lateral, es veien els músics a una distància 
propera. A primera fila de platea s’hi asseia 
Toti Soler, que es veu que en acabar li va rega-
lar els seus discos. El més sorprenent va ser 
tornar al dia següent pel concert de B.B.King, i 
en el segon tema veure com el guitarrista del 
Mississipi presentava un “guest star”, i vell 
amic: Miles Davis! Va sortir a escena amb una 
mena d’abriguet de visó, uns coturns d’allò més 
setanters i una gorra estilosa, de “golfo” del 

Saltem de l’úter (JazzButlletí,149) als tretze 
anys: 1973: Miles Davis al Palau de la Música! 
Aleshores el Festival de Jazz era una altra cosa. 
Vam veure en aquella edició, amb el meu 
germà, el Count Basie, el Charles Tolliver, la 
Sara Vaughan, el Miles i el B.B. King! No 
està gens malament per iniciar-se en el jazz i en 
el blues. Ens vam perdre el Duke Ellington per 
raons que no recordo...quina ràbia! Es devia 
acabar el pressupost del mes... Ara barrejo 
records, el “Concert Sacre” amb la Coral Sant 
Jordi a Santa Maria del Mar… però això era el 
1969! El fet és que el Duke no el vaig veure el 
73… Però el concert del Miles encara em res-
sona en el cervell… No entenia res però ho 
sentia tot. És l’època “elèctrica” posterior a In 
a Silent Way (disc de capçalera). En el docu-
mental de Stanley Nelson (2018) queda ben il-
lustrada -el van presentar a l’IN-EDIT-, però 
encara és més interessant veure el de Murray 
Lerner (2004) sobre el concert a l’Illa de Wight 
el 1970, que és quan “va sortir de l’armari” del 
cool-jazz. Els puristes es van posar histèrics. La 
traïció als principis del be-bop era massa sag-
nant. Però Miles no feia més que avançar, 
aventurar-se en noves formes i timbres, i obrir-
se a nous mons. De fet, el meu impacte (al 
Palau, el 73) era verge: jo no coneixia el seu 
passat, simplement m’exposava a una experi-
ència epifànica i volcànica. Anys després, saber 
d’on venia em va deixar de pedra. El músic que 

Bronx. Ens vam quedar bocabadats quan va 
començar a desgranar un solo de blues sublim i 
espaterrant, de tall clàssic, impecable. Aquell 
bestiota del dia abans que electritzava el perso-
nal amb la canya dels temes de “Bitches’ Brew” 
era capaç d’allò! Esclar, no el coneixia enca-
ra… va convertir-se en ídol per molt temps. I 
molts anys més tard vaig gaudir traduint Kind of 
Blue: la creación de una obra maestra, d’Ashley 
Kahn. Ara tornem a la nostra realitat actual. 

Què passa amb la nova categoria creada 
per l’ICUB, “Espais de Cultura Viva”? 
Espais A (música amplificada), Espais B 
(semiamplificada) i Espais C (acústica). 
Heu notat gaires canvis a la ciutat? Hi ha 
més llocs i més oportunitats per tocar? No 
és una pregunta retòrica. Penso que des 
de l’AMJM s’hauria de crear un grup de 
treball que estudiés la qüestió i maldés per 
facilitar l’obertura de llocs amb condicions. 
Que no tot es quedi en això: recitar les tres 
primeres lletres de l’abecedari.

 Trobo molt important 
i necessària l’existència 

de l’AMJM, per sentir 
que formem part d’un 

col·lectiu i vetllar pels 
interessos comuns

Elisabet Raspall

 Ja sé que sonarà utòpic, 
però normalitzar el jazz 

al nostre país seria 
meravellós. Les 

institucions haurien 
d’ajudar-nos més

Joan Albert 
Amargós

Des de l’AMJM agraïm a aquests associats el temps 
ofert per al JazzButlletí, perquè alhora hem de lamentar 
la poca resposta de la resta. És per això que en volem fer 
esment i dir que, si no heu rebut, en el vostre correu 
electrònic, l’enquesta, potser és que heu canviat d’adre-
ça electrònica i no ho heu comunicat, i llavors aprofitem 
per demanar-vos que l’actualitzeu, i agrairem que tru-
queu a l’oficina perquè no torni a passar i puguem 
comunicar-nos mínimament. Primer ve la comunicació 
d’informació i després el coneixement i la transformació. 
Si falla el primer graó, malament rai.
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Dins del cicle Barcelona i el jazz, al Centre Cívic 
Casa Golferichs, el dia 27 de febrer passat, 
Sabina Witt va fer un recital interpretant al 
costat del guitarrista Dani Pérez les cançons 
«Like someone in love» (de James Van Heusen 
i Johnny Burke, popularitzada de Chet Baker a 
Diana Krall), «My favorite things» (de Rodgers 
and Hammerstein, al musical The Sound of 
music, 1959; després versionada per John 
Coltrane el 1961 i també font d’inspiració per a 
Ariana Grande de la cançó «7 Rings»), «Polka 
Dots and Moonbeams» (també de Heusen i 
Burke, cantada per Chet Baker, Frank Sinatra 
o Sarah Vaughn) i les originals de Witt: «Amaro 
Lagrimar» i «Poema IX» d’Anna Enrich.

A la conversa que vam tenir amb el conductor de 
l’activitat, Martí Farré Sender, va girar entorn les 
dones i jazz a l’escena barcelonina. El meu inte-
rès per aquest àmbit va néixer durant el període 
de documentació com a comissària de l’exposició 
D’ONES: (R)evolució de les dones en la música, 
que va tenir en paral·lel una publicació-catàleg i 
revista especial d’Enderrock el novembre de 2017 
(núm. 268). Ja llavors la Míriam Swanson m’ha-
via dit que, si les dones al jazz havien destacat 
històricament com a artistes i van fer allò que a 
altres dones no se’ls permetia, era perquè eren 
persones nascudes de la marginalitat de la soci-
etat nord-americana. I no només ho deia la 
Míriam, llegiu qualsevol biografia de la majoria 
d’artistes de la talla d’una Billie Holiday i ho 
corroborareu. N’hi ha una de coral, Con Billie 
Holiday (GlobalRhythm), de Julia Blackburn (tra-
duïda per Ferran Esteve), imprescindible, en què 

es ressegueix el seu itinerari des del reformatori 
on va ser declarada «menor sense les atencions 
ni la custòdia adequades».

Per explicar la història del jazz a Barcelona en 
clau de dones, les que han sobresortit en la his-
tòria de la música d’aquí, miraré d’explicar-la 
com una mena de conte basat en fets reals (que 
és el que fa tothom que fa una biografia).

Segons explicava al llibre El jazz a Catalunya 
(Edicions 62, 1985) el relator Alfredo Papo –un 
home amb una veu molt peculiar quan recordo 
que trucava assíduament a Pere Pons a la redac-
ció de la revista Jaç (a can Enderrock, també)–, 
l’afició al jazz a Catalunya va néixer quan la gent 
es reunia en llocs que disposaven de tocadiscos 
i es feien audicions compartides. I Papo anota 
com a primer concert de jazz el de l’Exposició 
Universal de Barcelona de l’any 1929 amb l’or-
questra del pianista Sam Wooding i la popular 
Adelaide Hall –que va gravar amb Duke 
Ellington i va actuar diversos cops a Barcelona–, 
acompanyada de les vocalistes Margaret 
Simms i Lottie Gee. Podríem imaginar entre el 
públic l’escriptora Aurora Bertrana, o el que es 
diu segur és que ella va ser músic d’orquestra en 
una que s’anomenava Jazz Women als anys 
vint a Ginebra [«Aurora Bertrana, escriptora amb 
ànima de jazz», article de Martí Gironell. El 
Mundo, 6.2.2017].

Si els primers anys del segle XX va ser quan les 
dones a Catalunya van poder anar accedint a 
estudis superiors de folklore (gràcies a l’escola 

Article

Crisàlides del jazz a Barcelona
Helena Morén Alegret

d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona de 
Barcelona) i aquestes primeres folkloristes van 
poder participar en la recollida de materials de 
l’obra del Cançoner Popular de Catalunya fins a 
l’any 1940, la realitat és que les dones (més 
enllà de cantar en oficis religiosos o en la inti-
mitat de les cases benestants) encara poc 
podien imaginar carreres professionals en el 
món de la música. Durant el franquisme la 
majoria de dones eren mestresses de casa (i 
n’hi ha alguns que s’han quedat encara avui, 
l’any 2020, amb la nostàlgia de veure les mes-
tresses de casa com a única manera de ser 
dones) per la cultura imposada per l’estat dicta-
torial, una tradició que les ments obertes tenim 
la sort de posar en dubte contínuament i trans-

formar-la, de nou més que mai. I tot això per no 
repetir situacions com les que es va trobar 
Núria Feliu, que quan començava la seva famí-
lia li preguntava si cantaria a teatres amb la 
gent asseguda, perquè l’imaginari col·lectiu 
relacionava les dones artistes del Paral·lel a 
persones de dubtosa reputació. La limitació de 
les dones no es reduïa al que es pogués dir, 
també eren menors d’edat fins més tard que els 
homes i en depenien per obrir un compte ban-
cari o sortir a l’estranger. Segurament en 
aquestes circumstàncies hi ha la causa que hi 
hagi tan poca tradició de dones empresàries, 
com també en el fet que durant segles es con-
siderés poc decorós tocar certs instruments, els 
instruments de vent perquè deformaven la cara 
femenina o els de percussió perquè les posici-

ons resultaven impúdiques per homes de doble 
o triple moral mortal.

Les dones, que cantessin com una Verge Maria o 
toquessin l’orgue, el clavicèmbal o el piano per 
harmonitzar les vides desafinades dels seus 
marits (de postguerra), molts d’ells infidels. Com 
arribar, doncs, a fer música pròpia amb aquest 
background? Si amb prou feines havien construït 
una trajectòria vital d’autonomia...

Al llarg dels temps les dones que havien passat 
a la història de la música solien ser família d’al-
tres músics o de nissagues que deixaven fer però 
sense pensar en la professionalització; si no fos 
que resultés que era vídua o soltera o sense fills 
i per sobreviure tingués el beneplàcit de públic i 

autoritats. Hi ha alguns —pocs— casos d’ex-
cepcional talent, també. En aquest sentit és molt 
interessant el llibre d’Anna Beer, Armonías y 
suaves cantos. Las mujeres olvidadas de la músi-
ca clàssica (Acantilado, 2019). Des de fa molt 
poques dècades s’estan escrivint llibres de 
dones que no són simples col·laboradores pro-
fessionals de les seves parelles masculines, sinó 
que també es prenen com a compositores i 
intèrprets per dret propi. Però estem parlant dels 
últims trenta anys, sobretot.

Si tornem a Papo, veurem que, tot i que l’època 
daurada per als músics catalans de jazz van ser els 
anys que van del 1946 al 1950, als nombrosos 
dancings i boîtes, tant d’estiu com d’hivern, que 
oferien «música viva», pocs noms de dones hi apa-
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Carola Ortiz

Celeste Alías Carme Cuesta

Elizabet Raspall

Laura Simó

Giulia ValleCarme Cuesta
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reixen. Sí que l’any del primer Festival de Jazz de 
Barcelona (1966) va actuar la brasilera Astrud 
Gilberto, a la quarta edició la Sarah Vaughan, i al 
concert de Duke Ellington amb la Coral Sant 
Jordi d’Oriol Martorell va cantar Alice Babs de 
solista. Tot i que van haver-hi intents, no es va acon-
seguir portar Mahalia Jackson, però sí ‘Big 
Mama’ Thornton a l’American Folk Blues Festival 
(1965) i Ella Fitzgerald el juliol de 1977 a Sitges. 
D’aquesta data és l’anècdota de Núria Feliu 
rebent-la a l’aeroport, que, en comptes de dir-li amb 
un ram de flors a la mà «welcome to Barcelona», li 
va etzibar atabalada simplement un «tingui!».

Més enllà de l’anècdota, la Feliu ja havia fet histò-
ria quan el crític musical de la revista Destino 
Albert Mallofré va presentar-li Tete Montoliu, 
amb qui enregistraria l’àlbum Núria Feliu Tete 
Montoliu Trio (Edigsa, 1965; reed. Picap, 2009), que 
inclou «Tot és gris» («Misty»), considerat el primer 
LP de jazz vocal editat a l’Estat espanyol. Després 
vindrien Núria Feliu – Lou Bennett i els seus amics 
(Edigsa, 1966; reed. Picap, 2009) o amb en Tete i 
una big band Núria Feliu, 25 anys (PDI, 1990). 

La següent generació de cantants de jazz es repre-
senta amb veus com la de Carme Canela i Laura 

Simó, que s’emmirallaven en vocalistes estrange-
res com Shirley Horn o Elis Regina, però encara 
sense les possibilitats d’ampliar horitzons que han 
proporcionat les noves tecnologies.

Si volem conèixer dones que no només són intèr-
prets, sinó que comencen a arriscar-se a compon-
dre temes propis, trobem des de Myriam 
Swanson (Magnolia), Koko Jean o Gemma 
Abrié a Clara Luna. L’obertura estilística i alhora 
de professionalització de les dones en el món del 
jazz i les músiques improvisades té molt a veure 
amb el seu accés als estudis que ofereixen les 
escoles superiors de música que hi ha a Catalunya 
actualment. Només de l’ESMUC o del Taller de 
Músics, n’han sortit noms tan importants com 
Laia Cagigal, Sílvia Pérez Cruz o fins i tot la 
Rosalia, però també Diana Palau, Esther 
Condal, Carola Ortiz, Dácil o Celeste Alías. 
Sigui com a instrumentistes (una Laia Fortià a la 
bateria), sigui com a compositores amb discurs 
propi (una Sabina Witt dedicant tot un disc a 
dones que han fet història com és el seu cinquè 
disc d’estudi, Les crisàlides, editat per Allanamiento 
de mirada l’any 2018) les dones transformen cada 
dia també l’escena jazzística de la ciutat i més 
enllà, d’Speranza Spalding (la nord-americana 

va gravar el seu primer disc a Barcelona, no ho 
oblidem) a Natsuko Sugao, d’Irene Reig a 
Magalí Sare (amb Sebastià Gris, Premi del 
Festival de músiques en llengües minoritàries del 
Suns Europe, d’Udine, 2019), les orelles han d’es-
tar sempre ben obertes. L’evolució és ara i aquí.

Gràcies sobretot per ser-hi a la trentena d’associ-
ades de l’AMJM: les cantants Araceli 
Aiguaviva, Celeste Alías, Esther Badia, 
Marian Barahona, Carme Canela, Esther 
Condal, Carme Cuesta, Violetta Curry, Inés 
Galván, Juliane Heinemann, Mireia Lara, 
Clara Luna, Diana Palau, Clara Sallago, 
Laura Simó, Núria Tomás; la cantant i pianista 
Mariona Sagarra; la pianista Ana Rosa Landa; 
la més històrica compositora al piano, Elisabet 
Raspall, o la més jove Mar Serra; la bateria 
Laia Fortià; les multiinstrumentistes Bàrbara 
Granados, Carola Ortiz, Zazu i Cristina 
Vilallonga; la saxofonista Irene Reig; la violinis-
ta Edurne Vila; les contrabaixistes Maribel 
Rivero; la top Giulia Valle, i la cantant i violon-
cel·lista Gemma Abrié. Sense oblidar la Sabina 
Spunzberg Witt, la Sabina Witt, d’on partíem 
per compartir aquest canvi en l’ampliació de 
dones dels últims anys. I que per moltes més.

 
11%
Fem els números
Anna Veiga

Quin ha estat el nombre de dones que ha acollit l’AMJM en 
aquests últims anys? L’Associació té 265 persones associades 
(professionals), 30 de les quals són dones. Un 11,32% de les perso-
nes associades (professionals) són dones, sense comptar socis 
col·laboradors, que no són músics professionals. Unes dades que 
poden resultar interessants de tenir presents és que, pel que fa a 
l’instrument, de les 30, 21 han posat la veu com a primera opció. 
Pel que fa a l’edat, 11 són nascudes abans de l’any 70, 18 són nas-
cudes entre 70 i 89, i només una ha nascut a la dècada dels 90.

Què passa en l’AMJM? 
Per què hi ha només un 11% de dones 
associades?
Sabina Witt

L’AMJM és una associació amb un nombre de socis bastant 
reduït (ja fa uns quants anys que no se superen els 500 socis) i 
sempre hi ha hagut més homes que dones. Aquesta realitat his-
tòrica potser ara es veu revertida gràcies a les noves fornades 
de músics, en què hi ha més presència femenina que abans. Ara 
bé, aquesta nova tendència no es veu reflectida a l’Associació 
perquè els joves músics —homes i dones— no s’hi afilien prou. 
Jo soc sòcia de l’AMJM des de fa més de quinze anys i recordo 
que, en el seu moment, ho vaig viure com una necessitat i una 
obligació de cara a la cohesió de la nostra professió. Després de 
tant temps, continuo creient en l’AMJM i la idea de fer soroll com 
a col·lectiu em segueix motivant. Em pregunto si a hores d’ara els 
joves senten aquesta necessitat. També em plantejo si els joves 
coneixen l’existència de l’Associació, si saben el que pot fer 
l’Associació per ells o bé si és cert que el ferotge individualisme 
guanya a l’interès del nostre col·lectiu.
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Sabina Witt

Araceli Aiguaviva, Loni Geest i Carol Brunet

Gemma AbriéLaia FortiàDiana Palau Anna Voltas
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Jazz Granollers: Tenim motius per reivindicar la cultura
Laura Ulldemolins i Jornet

De tot plegat, però, què en podem extreure? Hi 
ha pocs pobles del nostre país que puguin 
presumir d’una programació de concerts exclu-
sivament de jazz durant gairebé tot l’any. A 
Granollers, a més, es programen al Casino de 

A Granollers, aquest 2020 coincideixen diver-
ses efemèrides que són de gran importància. 
En primer lloc, s’està celebrant la 30a edició 
del Jazz Granollers Festival, amb tretze con-
certs de gener a març. Des de 1991 s’ha 
organitzat el festival, gràcies als membres de 
JazzGranollers, associació nascuda ara fa 85 
anys. Per últim, la seu per excel·lència del 
festival, el Casino de Granollers Club de 
Ritme, obre les portes per 140è any, cosa que 
el situa entre els casinos més antics i emble-
màtics del nostre país. 

La tradició jazzística al Casino de Granollers 
Club de Ritme ve de lluny, però ha anat sempre 
de la mà d’un gran ventall d’actuacions tea-
trals, musicals, sarsueles o,fins i tot, els Jocs 
Florals que, des de finals del segle XIX, han 
sobreviscut a Granollers entre canvis polítics, 
socials i culturals de tots colors. L’any 1958, el 
Casino de Granollers es fusionava amb el Club 
de Ritme, apostant, així, per la continuïtat del 
casino com a motor cultural de la comarca. 

Actualment, el Casino de Granollers Club de 
Ritme segueix donant suport a diverses inicia-
tives que afavoreixen el pensament crític i les 
mirades alternatives. Un d’elles ha sigut el 
30è Jazz Granollers Festival, que permet por-
tar a la ciutat artistes internacionals com Ben 
van Gelder, Andrew d’Angelo o Michael 

Granollers Club de Ritme, un espai que acull 
gent molt diversa i amb interessos que van des 
de la salsa fins al swing, passant per la pintu-
ra o el gòspel. Ens n’aprofitem prou, però, 
d’aquesta situació?

Kanan, així com també programar concerts 
exclusius com el de la JazzGranollers 
Ensemble amb Marco Mezquida, o el con-
cert de la Big Band de Granollers, en què es 
repassa el seu pas pel festival al llarg 
d’aquests 30 anys. Un festival que actualment 
és possible gràcies al suport de l’Ajuntament 
de Granollers, el Teatre Auditori de Granollers, 
el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

És molt comú entre joves i adults sentir la 
frase «a Granollers no hi fan mai res», però la 
temporada de jazz és un bon exemple d’una 
aposta constant, present en tots els moments 
de l’any. A Granollers hi ha una intensa acti-
vitat cultural, amb programació estable de 
teatre, dansa, música clàssica, circ i activi-
tats ben diverses, però el públic necessita 
uns estímuls per sortir de casa. Quin ha de 
ser el nostre paper com a dinamitzadors cul-
turals del jazz?

És clar que cal fer una bona difusió de la 
programació, però també cal posar facilitats 
a la producció musical, a la creació dels 
nous artistes que, en un futur, pujaran a 
l’escenari. Als cicles i festivals de jazz, 
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera hi té sempre un concert. 
Es programen propostes engrescadores com 
l’EmSembla Jazz Orquestra, dirigida per 
Martí Ventura. Accions com aquesta per-
meten que els intèrprets puguin veure una 
mica més possible la idea de dedicar-se 
professionalment a la música.

Qualsevol festival o esdeveniment cultural 
impulsat a una ciutat ha de cuidar el seu 
futur, apropant la música —en aquest cas el 
jazz— a nous públics que seran el seu relleu. 
És de gran valor que a ciutats com Granollers, 
fora de la metròpoli, s’hi programin artistes 
de gran renom, així com també el fet que 
cada vegada hi hagi més dones a l’escenari. 
Cal que sorgeixin nous grups formats per 
dones, no només pel que fa a cantants, sinó 
també membres de big bands, orquestres i 
els més petits trios de jazz. És per això que 
ens calen referents musicals i artístics, des 
de la diversitat, per formar una societat futu-
ra més rica culturalment parlant.

L’entitat JazzGranollers organitza anualment un 
festival a principis d’any i un cicle a la tardor, de 
manera que ofereix una programació de jazz en 
directe durant gairebé tot l’any. La propera cita serà 
a partir del setembre, quan tindrà lloc el 48è Cicle 
de Jazz al Casino, amb concerts destacats com el de 
Claudi Arimany, una sessió que tindrà lloc el dia 
11 de desembre del 2020, en què ell serà el solista 
i anirà acompanyat d’un trio de jazz que interpretarà 
música del compositor Claude Bolling.

Natsuko Sugao en el seu concert al 30è Jazz Granollers Festival. Assaig de la Big Band de Granollers amb alumnes de 5è i 6è de l’Escola Pereanton de Granollers.
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D’esquerra a dreta, Joan Sanmartí, Josep Rius i Lluís Sitjes, membres de JazzGranollers i el Casino de Granollers Club de Ritme el dia de 
la presentació del festival.
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Jazz I Am 2020
Article

L’any passat es va celebrar la primera edició del Jazz I Am, una troba-
da internacional anual nascuda a Barcelona amb l’objectiu d’impulsar 
aliances entre professionals de la música a través de conferències, 
tallers i actuacions nacionals de jazz. Artistes, agències, sales, patro-
cinadors i institucions públiques i privades es van trobar al llarg de 
tres dies a la Fabra i Coats, a la ciutat comtal.

Dins d’aquesta primera edició, l’AMJM va celebrar la festa de lliura-
ment de premis i, vista la bona acollida, aquest any repetirem. Com el 
2019, les categories dels premis seran set: premi a la Trajectòria, 
premi Jove Talent, premi al Treball Discogràfic, premi a l’Impuls a la 
Música en Viu, premi a l’Associacionisme, premi Internacional i premi 
Especial de la Junta Directiva.

Així que ja podeu reservar el dimecres 25 de març. Ens trobarem al 
recinte de la Fabra i Coats de 20.30 a 22.00 h.

Interins a la funció pública (i II)
Anna Veiga, gerent

Article Article

l’accés a la funció pública en el seu conjunt. Pel 
que fa a la possible indemnització, obre la porta 
perquè la legislació espanyola la concreti, com 
a mesura dissuasiva perquè no es produeixin 
situacions anàlogues.

Per altra banda, l’advocat general Maciej 
Szpunar, en les seves conclusions de l’as-
sumpte C-177/18, es manifesta contrari al fet 
que un funcionari interí nomenat per cobrir una 
plaça vacant fins que sigui coberta per un fun-
cionari de carrera rebi una indemnització en el 
moment del seu cessament.

Per acabar-ho de complicar, al desembre va 
ser la Sala del Contenciós del Tribunal 
Suprem espanyol qui es va pronunciar sobre 
el tema a la seva resolució número 1718/2019, 
i va establir que la superació del termini de 
tres anys imposat a l’Estatut bàsic de l’emple-
at públic per a l’execució d’ofertes públiques 
d’ocupació genera un dret d’indemnització a 
favor dels funcionaris interins afectats per la 
dilació. En aquest cas concret, la indemnitza-
ció es va fixar en 20.000 euros.

I, per complicar-ho encara més, a finals de 
gener el TJUE va dictar sentència a l’as-
sumpte C-177/18, del qual parlàvem abans. 
I, com dèiem abans, ha seguit la línia de 
l’advocat general i considera que un funcio-
nari interí no ha de rebre una indemnització 
si és destituït perquè la seva plaça la cobreix 
un funcionari de carrera. El TJUE assenyala 
que la legislació comunitària no s’oposa a la 

Al darrer número del JazzButlletí us comen-
çàvem a explicar la situació en què es troben 
alguns dels treballadors a diverses adminis-
tracions públiques; un tema que ha esdevin-
gut preocupació per a alguns de vosaltres, ja 
que us trobeu en situacions molt semblants. 
Començàvem fent un petit resum de quines 
relacions de treball hi ha dins l’ocupació 
pública espanyola, definint-ne les parts, i 
parlàvem de quina era la directiva europea en 
què es basaven les reivindicacions.

A principis de gener, el TJUE encara no 
s’havia pronunciat, però sí que ho havien 
fet a l’octubre dos advocats generals del 
TJUE, en les seves conclusions preliminars 
sobre dos qüestions prejudicials relaciona-
des amb aquest tema: si l’abús en l’interinat-
ge converteix els treballadors en fixos i si els 
interins poden optar a una indemnització si la 
seva plaça és coberta per un funcionari de 
carrera. Les conclusions no són vinculants, 
però és veritat que, en molts casos, el 
Tribunal segueix la seva línia.

En les seves conclusions dels assumptes 
C-103/18 i C-429/18, l’advocada general 
Juliane Kokott considera que l’ús abusiu de 
successius nomenaments temporals per part 
d’una administració pública no suposa la con-
versió de la relació en fixa, com a sanció per 
aquesta manera d’actuar. I la raó que dona és 
que si es reconegués un lloc fix al personal 
temporal, tindria greus conseqüències per a 

normativa espanyola, la qual no preveu 
indemnització per als funcionaris destituïts, a 
diferència del que passa amb el personal 
laboral, que sí que rep indemnització si 
s’acaba el seu contracte.

Es tracta, doncs, d’un tema que encara no té 
una resposta clara i definitiva. I davant d’això 
són moltes les administracions públiques que 
han obert processos selectius de con-
curs-oposició per cobrir les places vacants. A 
Catalunya ja s’ha creat la Plataforma d’In-
terins de Catalunya (PIC) per exigir proces-
sos de consolidació del personal que ja està 
treballant, ja que temen perdre el seu lloc de 
treball. Es van presentar en roda de premsa 
el 16 de gener, el mateix dia en què organit-
zaven la seva assemblea plenària. I el passat 
15 de febrer prop de 3.000 treballadors 
interins del sector públic, de tot Espanya, es 
van manifestar a Madrid per protestar contra 
la precarietat, el frau en la contractació i 
l’abús de temporalitat. Segons els càlculs 
dels convocants de la manifestació, les per-
sones afectades són prop de 800.000.

Seguirem atents a les novetats que vagin sor-
gint al voltant d’aquest tema i continuarem 
informant-vos-en.

Recordeu que si voleu més informació sobre aquesta qües-
tió us podeu posar en contacte amb l’oficina de l’AMJM.

El mateix dia, de 12.45 a 13.45 h, l’AMJM organitza una de les taules 
rodones, que porta per títol «Com un músic pot treure partit d’una fira 
internacional?». Però al llarg dels tres dies us trobareu més taules 
rodones i presentacions sobre temàtiques interessants com estratègi-
es per promocionar un nou disc, fundraising per a projectes culturals, 
programes internacionals per a la mobilitat d’artistes o les noves 
línies i criteris artístics dels festivals de jazz.

El dijous 24 i el divendres 25 s’agendaran speed meetings, és a dir, 
trobades de curta durada amb programadors del sector, per poder pre-
sentar els projectes o resoldre dubtes parlant directament amb profes-
sionals de la indústria.

El passat octubre us vam enviar la convocatòria per participar als show-
cases d’enguany. Aquest 2020 han estat seleccionades dotze formaci-
ons de caràcter molt divers, dins les quals hi ha components que formen 
part també de l’AMJM. Dijous i divendres a la tarda podran mostrar les 
seves propostes als assistents al Jazz I Am.

Recordeu que, si sou socis de l’AMJM, teniu descompte en l’acreditació 
per als tres dies. Consulteu amb l’oficina com aconseguir-ho.

Anota't a l'agenda

Premis AMJM
25 de març 
2020
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Les qüestions laborals i professionals al JazzButlletí
Anna Veiga, gerent

Al llarg de 150 números al JazzButlletí hem donat espai a aspectes relaci-
onats amb la vostra vida professional, des d’una vessant legal. Qüestions 
com l’Estatut de l’Artista, la Llei d’Espectacles públics, la regularització, el 
CoNCA, autònoms, cooperatives, condicions laborals, contractes i factura-
ció, han estat tractades al llarg d’aquests 150 números. En alguns casos, 
el mateix tema ha estat objecte de diversos articles des del 1997, degut 
sobretot a novetats legislatives.

Si voleu proposar algun tema en concret, recordeu que ho podeu fer 
arribar a l’oficina de l’AMJM.

18 Article
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Tarragona

• La Capsa de Música
 Av. Vidal i Barraquer, S/N M1, Planta Zero
• Sala Zero
 Carrer de Sant Magí, 12

Altres localitats de Tarragona 
• Keyboard Jazz Lounge
 Carrer de Roger de Belfort, 46, Reus

Girona

• Sunset Jazz Club
 Carrer d'En Jaume Pons Martí, 12
• Ultramar Club
 Carrer de la Torre 1, L'Escala

Lleida

• Antares
 Ballester, 15
• 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

Barcelona

• 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

Locals amb jazz en viu a Catalunya

• 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
• Casino Club de Ritme
 Carrer Agustí Vinyamata 21, Granollers
• 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

NotesNovetats discogràfiques

Mula _\
Pep Mula
Underpool
Jazz

Jordi Matas, guitarra / Miguel 'Pintxo' Villar, saxo / Txema Riera,
piano / Marc Cuevas, baix / Pep Mula, bateria

Un disc que respira calma. Inicia un «Desert» a partir del qual eixams de mons 
formiguejaran. «Antàrtida» té una melodia màntrica de saxo caminada amb el 
piano i les escombretes. Es desvetlla el disc a «Lodz», en què llueix la línia de 
guitarra de Matas, però la desitjada pau retorna a «Magari», en què el piano 
dibuixa una mena de tango desconstruït en diàleg amb la guitarrra i després 
amb un saxo insistent. Tots creixen orgànicament. El tema en què s'esplaia 
més Mula és «Chop Suey», com qui comparteix l'àpat amb els amics. 
«Cardona47» comença com a peça de jazz i acaba amb tarannà de música 
popular i tradicional. Tanca «Kissing Gate», sense perdre el to amorós del disc.

Live at Jamboree + Songs Nina Sang
Martí Serra Quartet (+ Rita Payés)
Jamboree Live/autoedició
Jazz

Martí Serra, saxo / Òscar Latorre, trompeta / Pau Sala, contrabaix / 
Josep Cordobés, bateria / Rita Payés, trombó i veu
 
Ja fa més de deu anys del primer enregistrament de Martí Serra i també va 
ser un disc en directe, Alguns moments bons (FSNT, 2008). Ara presenta un 
doble àlbum en format USB. El primer recull és un directe amb públic a la sala 
Jamboree dins de la sèrie Jamboree Live per a les plataformes en streaming. 
Allà va triar interpretar repertori propi antic, amb excepció de la peça inèdita 
«Arrels». La segona carpeta digital conté sis cançons més, versions de Nina 
Simone, amb veu i trombó de Rita Payés, una gravació que es va enregistrar 
com a disc d'estudi, tocant els cinc músics alhora. A la setena pista hi ha la 
veu de la mateixa Simone esperonant a viure en llibertat, és a dir, sense por.

Cíclic
Marina Vallet Quartet
PSide
Jazz

Marina Vallet, saxo soprano, alt i tenor / Bartolomeo Barenghi, guitarra 
elèctrica i clàssica / Paco Weht, baix i contrabaix / Oriol Cors, bateria

«Cíclic» és la cançó que dona títol al disc i l’obre, enregistrat en directe a 
Underpool els dies 19 i 20 de maig del 2019. Marina Vallet comença de saxo 
solista i es fa estrany que triï el seu to més agut, com si reclamés espai a les rodes 
d'instruments. Aquest aixecar la veu es calma a «Mimosa», tot i que el to alt 
sembla ser l'aposta de Vallet. «Ti-pa» té un aire alegre que treu ferro a poder 
suposar que l'autora n'estigui tipa de res i es fa de bon escoltar amb un solo de 
contrabaix de Weht acollidor. «Termites» té un ritme més frenètic i urbà, «Notus» 
és on es troba el camí més interessant en compactar-se el so de la formació i es 
gaudeix dels més de set minuts d'esplai musical, i tanca la pausada «Bambo».

Ibia
Gorka Benítez Quartet y Sustraien Ahotsa
A flor de tiempo
Folk jazz

David Xirgu, bateria / Masatoshi Kamaguchi, baix / David Soler, guitarra / 
Gorka Benítez, saxo, flauta / Sustraien Ahotsa, cor / Migel Zeberio, direc-
tor/ Haizea Muñoz, Arantxa Villanueva, Naiara Alkorta, Ane Egillor, Ainara 
Catalán, Jone Gonzalez, Maider Goinbetxea, sopranos / Ariadne Etxetxikia, 
Amaia Perales, Anatxo Guezala, Mari Joxe Zubillaga, Izaskun Ihaben, 
Carla Sevilla, Edurne Arizu, contraalts / Ricardo Navas, José Antonio 
Escribano, Marta Gerrikabeitia, Agate Eiguren, Andoni Arcilla, tenors

Disc de cançons populars basques que uneix el saxo de Gorka Benítez amb 
el cant coral; recent guanyador del Premi Enderrock de la Crítica al millor disc 
de jazz (ex aequo amb Curiosity, de Xavi Torres), es va enregistrar el desem-
bre de 2011 al Teatre Municipal d'Hondarribia i al CC La Alhóndiga de Bilbao.
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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 mes-
cles en estudi · 93 303 40 35
Rosazul
• 10% de descompte en tots els serveis.
93 224 01 17 · www.rosazul.com
Rulot
Sonoritzacions i il·luminacions d'actes, lloguer de 
material, bucs d'assaig, edicions de CD, K7, vinils i 
DVD, fabricació de flight cases, estudi de gravació i 
sala de concerts. Descomptes segons producte.
93 278 81 02 · www.larulot.com
Sonostudi
• Descompte del 25% en el lloguer de material.

• Equip de so de 500w complert 8ch. Inclou PA, taula 
i microfonia 135€, més IVA (21%).
• Equip de so de 1000w complert 8ch. Inclou PA, 
taula i microfonia 165€, més IVA (21%).
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

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

Salut
Josefina Llargués (psicopedagoga, logopeda, 
homeòpata i naturòpata)
• 15% de descompte en tots els serveis.
http://josefina-llargues-terapies-naturals.cat
607969939 · josefinallargues@hotmail.com
Kenzen Pilates Studio
• Classe de prova gratuïta i 20% de descompte en 
la quota mensual. Muntaner 81, sobre-àtic, 1a.
08011 Barcelona. 93 453 86 05 · 686 006 920
www.kenzenpilates.com
KOS Fisioterapeutes
• 10% de descompte en totes les sessions.
93 412 06 27 · www.kosfisioterapeutes.com
info@kosfisioterapeutes.com
Marta Pugès (fisioterapeuta)
• Primera visita gratuïta i un 15% de descompte en la 
resta de sessions · 669 94 63 85 (horas convingudes). 
Visites a Tona i Barcelona.

Susana Ramon Mètode Feldenkrais
Educació somàtica per a músics
• 10 % de descompte en sessions individuals i tallers 
col·lectius. Art, Moviment & Expressió. 670 343 627 
contact@susanaramon.com · www.susanaramon.com

Coaching
Coaching per a músics
InPuls Art Coaching. Susana Ramon
• 10% de descompte · 670 343 627
contact@susanaramon.com 
www.metodofeldenkrais.com

Hotels
Hotel Nouvel
• Descompte mínim del 10% al preu de l'habitació 
sobre la millor tarifa disponible a la web de l'hotel
+34 93 301 82 74 · www.hotelnouvel.com

Locals d'assaig i coworking
CAB38B Oto Music House
Espai d'assaig/performance amb equipament tècnic 
i amb capacitat per 25 persones asegudes.
• 17€/hora de lloguer. Descompte 10% per dia sen-
cer o mitja jornada
www.octaviobugni.com/the-music-studio
CoMusicWork
Bucs d'assaig, espai de coworking, sala d'esdeveniments...
• 10% descompte
682 62 12 10 · oriol@comusicwork.com
hola@comusicwork.com

Empreses en conveni 

Assessorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL. 
• 6 hores d'assessorament anual gratuït.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos). 
• Assessorament legal (propietat intel·lectual, 
contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresa-
rial i/o societària (productors, estudis de gravació, 
promotors, etc.). 
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

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

Botigues d'instruments
Unió musical
• Descompte preferencial en la compra de productes.
93 200 81 00 · muntaner-info@umusical.com
 Art Guinardó
• Informàtica musical. 
• Descompte del 18% en la compra d'instruments 
i accessoris musicals, exceptuant els pianos. 
• Descompte especial en el cas de la compra 
de pianos.
93 347 81 10 · musica@artguinardo.com
New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instru-
ments musicals i accessoris (no s'efectuarà des-
compte en les ofertes) · 93 315 13 61 
newphono@newphono.com

Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus 
d'instruments i accessoris. 
93 455 92 58 · www.musicalfuste.com
Pianos Mas
• Descompte mínim del 10% en la compra d'instruments 
i accessoris musicals, exceptuant els pianos. 
• Descompte especial en el cas de la compra de 
pianos, depenent del tipus i model. 
93 232 64 57. 

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

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

Comunicació
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 pres-
supost 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 
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Per què? 

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

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

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

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

+ Informació:
Passeig Colom, 6 local 4 (Barcelona) • Tel: 93 268 47 36 • amjm@amjm.org
Horari: de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h • www.amjm.org

Fes-te soci!
Podràs 

accedir a  
informació 

 sobre ofertes 
 de feina, beques, 

subvencions, 
convocatòries...

Tens una 
oportunitat

real de 
millorar la 

teva professió

Estàs representat 
davant de polítics, 

institucions, 
empreses i 

associacions

Perquè formes 
part d'un col·lectiu 

que defensa els 
teus drets laborals 

i professionals

Associem-nos i millorem 
la nostra professió

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

Inscripció  7,71 €  •  Soci  27 € cada 2 mesos  •  Soci Col·laborador *  15,42 € cada 2 mesos  • 
Cuota especial < 31 anys  15,42 € cada 2 mesos • Un soci presenta nou soci  50 % pels 2 durant 1 any  • 

Recent graduat  preu reduït el primer any des de la graduació


