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feina sense precedents per donar veu al sector davant de les institucions i 
la societat. Les associacions de músics i l’Acadèmia vam intervenir a la 
comissió de cultura del Parlament de Catalunya i vam col·laborar amb el 
CONCA en l’elaboració del cens d’artistes que esperem que s’aprovi aviat.

Un aspecte positiu a destacar és que les associacions i sindicats de músics 
professionals de tot l’Estat ens hem unit d’una vegada per totes. Va ser al 
maig quan catorze associacions amb dècades d’activitat i algunes de 
recent creació, ens vam federar en la Unión de Músicos Profesionales 
(UMP) de la qual l’AMJM té la presidència. Des de la seva creació, la feina 
ha estat intensíssima i constant, l’article dins d’aquest número així ho 
demostra. L’UMP té la difícil tasca de tirar endavant tots els canvis legisla-
tius que la professió de músic necessita, començant per l’Estatut de l’artis-
ta. Però, sobretot, té la responsabilitat d’exercir com a interlocutora dels 
músics davant d’institucions, entitats i el conjunt de la societat d’una 
manera seriosa, professional, madura i generosa.

Tot i les greus dificultats que ha plantejat la pandèmia, amb molt esforç 
hem aconseguit tirar endavant totes les activitats pròpies de l’AMJM: els 
premis, el Jazzbutlletí, l’Hora del Jazz i un nou projecte en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, Sons de Nadal. Era vital mantenir i 
ampliar les nostres activitats per tal de minimitzar en la mesura del pos-
sible aquesta greu crisi.

Per últim, cal agrair a tot l’equip de l’AMJM l’esforç, entrega i dedicació. 
Gràcies a l’Anna Veiga, a la Miriam Mariné, a tota la Junta Directiva, als 
col·laboradors especials i a tots els socis i sòcies.

Seguirem lluitant i treballant per la nostra professió.

Guillem Arnedo Gaute · President de l'AMJM

Aquest 2020 serà recordat per sempre com l’any de la crisi de la Covid-19, 
que deixa un panorama desolador: aturada de l’activitat i destrucció del 
teixit professional. També hem pres consciència del veritable valor que la 
cultura té pels governs i la política. A Catalunya, tot i ser declarada com a 
bé essencial, la cultura ha patit les mateixes restriccions i tancaments que 
altres sectors no essencials. En l’àmbit estatal, el Senat va aprovar una 
declaració de la cultura com a bé essencial, però no el Congrés, i el govern 
central, tot i apostar per la campanya #culturasegura, no ha aconseguit 
convèncer ni als municipis ni les comunitats autònomes.

Les ajudes que s’han articulat des de les administracions per als artistes 
han requerit un immens esforç sectorial i administratiu, i la sensació que 
deixen és que no han estat tan efectives com pensàvem. Tot i això, cal 
remarcar el gran avenç conceptual que comporta l’atur extraordinari per a 
artistes, ja que es reconeix clarament la intermitència pròpia dels artistes 
i del que s’ha d’esperar que deixi de ser extraordinari i es converteixi en 
permanent. Per altra banda, en els ajuts per a autònoms no s’ha aconseguit 
reconèixer i recollir aquesta intermitència, i són molts els músics autònoms 
que no han pogut accedir al cessament d’activitat o a les pròrrogues. I, en 
aquest context, cal fer una menció especial a les ajudes que tant l’AIE com 
l’SGAE han fet arribar a molts músics.

Pel que fa a la tasca institucional, aquest 2020 ha estat un any frenètic per 
a l’AMJM. Per començar, nova legislatura al gener i tornar a començar amb 
molts dels contactes que ja havíem fet. Quan va començar la pandèmia al 
març, amb la Plataforma Estatal por la Música PLAM (entitat de la qual 
l’AMJM és portaveu) vam col·laborar amb més de 50 entitats de les Arts 
Escèniques i la Música dins de la taula de treball creada per l’INAEM. 
D’aquesta taula van sortir les 52 mesures que vam defensar davant dels 
ministres de Cultura i Hisenda i que, entre altres coses, es van materialitzar 
en l’atur extraordinari per artistes.

A Catalunya, cal destacar la feina que ha dut a terme l’Acadèmia Catalana 
de la Música, que ha presentat dos plans de rescat pel sector i ha fet una 
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Unión de Músicos Profesionales · 
Para la actualización de un marco legal adecuado
Big Mama Montse, Presidenta de la Societat de Blues de Barcelona (SBB)

Article

• Músicas Ao Vivo Galicia (MAV)
• Sindicato Andaluz de Músicos (SAM)
• Societat de Blues de Barcelona (SBB) 
 

Los principales objetivos son los de defender 
los derechos de las/los músicos profesionales, 
ejerciendo como interlocutores representan-
tes de los mismos ante los ministerios del 
gobierno central, las administraciones de los 
gobiernos autonómicos y municipales, así 
como ante entidades privadas.

Con tal finalidad, se han elaborado propuestas 
para negociar la actualización del marco legal 

La Unión de Músicos Profesionales (UMP) 
está formada por 14 asociaciones de 
músicos establecidas en diferentes comuni-
dades autónomas del territorio español, la 
mayoría de las cuales con una larga trayec-
toria a sus espaldas, y algunas otras de 
nueva creación que han unido sus esfuerzos 
e intereses para trabajar en común por la 
dignificación de la profesión de músico. 

• Asociación de Músicos de Euskal Herria 
(MUSIKARI)
• Asociación de Músicos de Jazz y Músicas 
Creativas de Castilla y León (AmjazzCYL)
• Asociación Española de Grupos de 
Música Antigua (GEMA)
• Asociación Profesionales de la Música 
de las Islas Canarias (PROMUSIC)
• Associació Catalana d’Intèrprets i 
Docents de Música Clàssica (ACIMC)
• Associació de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya (AMJM)
• Associació de Músics de Tarragona (aMt)
• Associació de Professionals de la Música 
de Mallorca (ProMúsics Mallorca)
• Associació Professional de Músics de 
Catalunya (MUSICAT)
• Autores de Música Asociados (AMA)
• Federación Estatal de Músicos de Jazz y 
Músicas Improvisadas (FMJAZZ)

adecuado a la realidad de la profesión de 
músico, interviniendo como consultores acti-
vos en el desarrollo y la implementación legis-
lativa del Estatuto del Artista.

Debido a la suspensión de la actividad 
cultural a causa del Covid-19, se han reali-
zado múltiples gestiones para conseguir la 
protección económica de los músicos, ana-
lizando de forma sistemática todos los 
comunicados y ayudas del gobierno o de 
las comunidades autónomas, enmendando 
las que mostraban inviabilidad y exhortan-
do a las administraciones públicas a que 
las modificaran.
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Inicios de la UMP

Tras la declaración del estado de alarma 
por parte del gobierno (14 de marzo 2020), 
a fecha del 17 de marzo, las diversas aso-
ciaciones de músicos integrantes de la 
Plataforma estatal por la Música (PLAM) 
empiezan a movilizarse. Las reivindicacio-
nes del sector reclaman al gobierno la 
creación de un fondo de compensación del 
Estado para cubrir los gastos de cancela-
ción o aplazamiento de conciertos y otros 
eventos culturales. El INAEM impulsa la 
creación de la Mesa de las Artes Escénicas 
y de la Música Covid-19 para elaborar unas 
medidas extraordinarias con la finalidad de 
afrontar la pandemia, a la cual la PLAM 
envía sus propuestas. Desde la PLAM tam-
bién se redacta una carta dirigida a los 
Ministros de Cultura, Trabajo y Seguridad 
Social para pedir que, de una vez por 
todas, se solucione la problemática de las 
contrataciones de los músicos.  

El día 3 de abril de 2020, las Asociaciones 
de Músicos Profesionales lanzan un primer 
comunicado para denunciar públicamente la 
absoluta desprotección y precariedad de la 
profesión de músico y manifiestan que las 
medidas económicas de emergencia del 
gobierno y de las comunidades autónomas 
excluyen a los trabajadores músicos. 

El 17 de abril se reúnen cinco personas a 
modo de portavoces de las 50 entidades 
que integran la Mesa de las Artes Escénicas 
y de la Música Covid-19 con el ministro de 
Cultura y la ministra de Hacienda, así como 
con altos cargos del INAEM, a fin de mos-
trarles las 52 medidas extraordinarias ela-
boradas para afrontar el impacto de la cri-
sis en las artes escénicas y la música. 

Como portavoz de la PLAM acude Guillem 
Arnedo, siendo el único músico en partici-
par en esta reunión de alto nivel.

A fecha de 29 de abril, las 11 asociaciones de 
músicos integrantes de la PLAM presentan al 
INAEM sus PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS 
COVID-19, que incluyen medidas urgentes 
para promover la contratación pública de los 
músicos, sugerencias de ámbito laboral relaci-
onadas con la Seguridad Social, líneas de 
acción referentes a subvenciones públicas, 
políticas de recuperación de la actividad, reba-
jas de impuestos, facilidades de financiación, 
así como reformas legislativas a medio plazo. 
A partir de entonces, tales asociaciones se 
plantean crear una entidad jurídica que respal-
de su trabajo y su compromiso para conseguir 
objetivos específicos para los músicos. Con la 
incorporación de GEMA, Asociación Española 
de Grupos de Música Antigua, se crea la 
Unión de Músicos Profesionales, formada por 
12 asociaciones, con una hoja de ruta que 
incluye una declaración de intenciones, unos 
objetivos y la creación de unos estatutos. El 11 
de mayo 2020 se anuncia oficialmente la cre-
ación de la UMP.

26M: Acciones de la UMP en el SEPE

Cuando el gobierno decretó el RD 17/2020 
del 5 de mayo por el que se aprobaron medi-
das de apoyo al sector cultural para hacer 
frente a la pandemia, desde la UMP se obser-
vó que eran muy poco realistas y que prácti-
camente ningún músico podría recibir tales 
ayudas, por lo que se estudiaron una por una 
todas las medidas del BOE para preparar 
unas enmiendas que fueron enviadas con 
carácter de urgencia a los Ministerios de 
Trabajo, Seguridad Social y Cultura. Después 

de muchas gestiones y de una reunión con 
carácter de apremio con el Ministerio de 
Cultura, a la cual asistieron la subsecretaria 
de Cultura (Andrea Gavela), el secretario 
general técnico del Ministerio de Cultura y 
Deportes (Alberto García), la directora gene-
ral de INAEM (Amaya de Miguel) y el secre-
tario general de INAEM (José Mª Castillo), y 
a la que asistieron tres representantes de los 
colectivos artísticos, con Guillem Arnedo 
como portavoz de la Unión de Músicos 
Profesionales, se pudo exponer toda la pro-
blemática. El Ministerio de Cultura adoptó el 
compromiso de realizar los trámites necesa-
rios para que los músicos pudieran acceder a 
tales ayudas. Al final, se aprobó el RD 
19/2020, del 26 de mayo, en el que se reco-
gen las modificaciones del RD 17/2020, por 
las que ya no se exigía a los artistas estar 
dados de alta o asimilados al alta en la 
Seguridad Social en el momento de solicitar 
la prestación, ni aportar los contratos y su 
cancelación, y se permitía un mínimo de 20 
días de alta en el año anterior al 14 de marzo 
de 2020 para acceder a la prestación. 

La UMP hizo el seguimiento de la situación en 
el SEPE, ya que en muchas oficinas no sabían 
de qué iba el tema, e informó de ello a las 
autoridades pertinentes, lo cual motivó que el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social redac-
tara una serie de instrucciones a la Dirección 
General del SEPE para la aplicación correcta de 
las medidas extraordinarias por desempleo a 
los artistas en espectáculos públicos.

29J: Artistas de km0 en la programa-
ción pública

Otra de las acciones de la UMP fue la de 
asistir a la reunión que se celebró en fecha 
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de 29 de junio 2020 y que convocó el presi-
dente de la Federación Española de 
Municipios (FEMP), Abel Caballero, alcalde 
de Vigo por el PSOE. Uno de los problemas 
que se expuso fue el de la problemática 
causada por las cancelaciones de las fiestas 
patronales por parte de los ayuntamientos, 
así como de otros actos culturales, y de la 
desviación de partidas destinadas a cultura 
a otras contingencias sin tener en cuenta 
que los trabajadores/as de la cultura eran 
los principales damnificados por tales acci-
ones políticas. De todo ello, surgió el docu-
mento titulado «Recomendaciones de la 
UMP para la recuperación de la música en 
los municipios», en el que se recogen una 
serie de propuestas dirigidas particularmen-
te a los ayuntamientos para programar acti-
vidades de artes escénicas y música, princi-
palmente con artistas de km0, en teatros, 
centros cívicos, residencias artísticas, etc., 
favoreciendo la empleabilidad de los artis-
tas. En cuanto a la contratación, se propone 
la firma de los contratos correspondientes 
sin esperar a última hora y en los que se 
acuerde el pago de un adelanto, así como 
las condiciones por suspensión sin perjuicio 
para los contratados en caso de cancelación 
por fuerza mayor, y con garantías de cobro si 
la actividad se tuviera que anular y no pudi-
era posponerse dentro del mismo año. Las 
propuestas pretenden potenciar las artes 
escénicas y la música como elemento verte-
brador, transversal y cohesionador de la 
política local, fortaleciendo así la identidad 
de los municipios. Estas recomendaciones 
fueron enviadas en su día a la FEMP, así 
como a las otras federaciones de municipios 
autonómicas propias de cada comunidad 
autónoma y, en el caso concreto de Cataluña, 
también fueron enviadas a cada uno de sus 
ayuntamientos.

Mercado único digital

A principios de julio, la UMP se hace eco de 
la carta que el director de la organización 
europea ECSA (European Composer & 
Songwriter Alliance) envía a todos los paí-
ses de la Unión Europea para que implemen-
ten la ley del copyright de los derechos de 
autor y conexos respecto al mercado digital, 
que deberá tomar forma de texto legal antes 
de junio de 2021, según dicta la Directiva 
(UE) 2019/790, del 17 abril 2019, del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La res-
puesta del ministro de Cultura es de no dar 
importancia a tal comunicado, que supon-
dría que las grandes plataformas digitales 
pagaran a los músicos por la reproducción 
de sus obras, hecho muy necesario especi-
almente cuando el consumo de música 
online ha aumentado considerablemente 
con el confinamiento y los músicos han per-
dido sus trabajos a causa de las prohibicio-
nes. Por todo ello, la UMP emite su propio 
comunicado y exige al gobierno la transpo-
sición al derecho español de la Directiva 
(UE) 2019/790 del Parlamento Europeo, con 
la finalidad de que los músicos puedan 
cobrar la remuneración justa por sus derec-
hos de autor y de propiedad intelectual en el 
marco del mercado único digital, a la vez 
que se consiga más transparencia en el 
entramado contractual de los músicos con 
sus editoriales por tales derechos, y que 
además se reforme la Ley de Propiedad 
Intelectual para adaptarla al contexto digi-
tal, así como la normativa pertinente.

La cultura es segura

Las declaraciones de algunos ministros y de 
otros políticos del ámbito autonómico sobre 

los contagios provocan un alud de cancelacio-
nes de conciertos, por lo que desde el sector 
cultural se crea una campaña con el lema «La 
cultura es segura» (#laculturaessegura #cultu-
rasegura) que es secundada por la UMP, según 
la cual se insiste en que durante las activida-
des culturales no ha habido contagios, ya que 
se cumplen rigurosamente con las medidas de 
limpieza, restricción de aforos y separaciones 
exigidas. Esta campaña empieza a mediados 
de julio, en un momento muy crítico para los 
músicos, que se ven afectados por las suspen-
siones de conciertos en la época más alta de 
la contratación. 

A finales de agosto y viendo como la música 
cumple con las normativas en materia de pro-
tección Covid-19 pero a pesar de ello sigue 
marginada por el gobierno y algunas comuni-
dades autónomas y ayuntamientos, la UMP 
decide enviar y hacer públicas dos cartas: una 
al ministro de Cultura y otra al ministro de 
Sanidad y Bienestar Social, para que se dejen 
de culpabilizar los actos culturales como focos 
de rebrotes Covid, así como que se aprueben 
medidas específicas por la recuperación de la 
música en vivo, y que se articulen nuevas 
líneas de ayudas para los artistas. 

Suma de asociaciones

A causa de esta problemática, grupos de 
músicos de diversas comunidades autónomas 
sin representación en la UMP deciden solicitar 
asesoramiento a la Unión para crear una asoci-
ación y poder integrarse en la misma. Según los 
estatutos de la UMP, no se aceptan socios a 
título individual, ya que la UMP es una asocia-
ción integrada exclusivamente por asociaciones 
de músicos. Con un espíritu de compromiso y 
bajo el amparo de las 12 asociaciones fundado-

ras de la UMP, nacen en Mallorca y en la 
Comunidad de Castilla y León sendas asociaci-
ones para representar a sus músicos: la 
Associació de Professionals de la Música de 
Mallorca (ProMúsics Mallorca) y la Asociación 
de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de 
Castilla y León (AmjazzCYL). Desde el verano 
del 2020, la UMP crece en número, territorio y 
ámbito, y la incorporación de las dos recién 
nacidas asociaciones la UMP ya cuenta con 14 
asociaciones en todo el territorio español para 
sumar esfuerzos y trabajar en la ardua tarea de 
dignificar la profesión de músico.

Encuesta a los músicos

El mes de septiembre empieza para la UMP 
con el proyecto de creación de un Plan de 
Reconstrucción de la Música para ser presen-
tado al gobierno con el propósito firme de 
conseguir reactivar el sector y motivar la 
implementación en leyes del consensuado 
Estatuto del Artista, por lo que se decide 
realizar una encuesta a los músicos que 
refleje la problemática que afrontan y con la 
que poder formular propuestas y poder docu-
mentarlas con una estadística fiable. 

Gracias a una buena cifra de participación, 
una vez analizados los resultados de la 
encuesta se constata que la precariedad de 
la profesión de músico sigue patente y es 
acentuada por las cancelaciones de concier-
tos en fiestas patronales, salas, ciclos, festi-
vales, etc., en plena temporada alta, así 
como por la falta de perspectiva de trabajo 
en un futuro próximo. El escenario Covid-19 
ha dejado a muchos músicos en una situación 
de gran vulnerabilidad y de pobreza. También 
se observa que sólo un 15% de los encuesta-
dos han podido acceder a las ayudas extraor-

dinarias del paro para artistas, que un 17'5% 
ha podido obtener la ayuda por cesación de 
actividad de autónomos, y que el 39'2% del 
total ha recibido otra ayuda que procede de 
las 3.000 ayudas por emergencia que AIE 
asignó de sus propios fondos de contingencia 
en solidaridad con los músicos intérpretes/
ejecutantes más desfavorecidos de la 
Asociación. Tristemente también se constata 
que el 54'9% de los músicos encuestados no 
tiene otra fuente de ingresos que la proce-
dente de sus actuaciones en vivo, y que el 
67'3% del total no tiene ningún concierto 
previsto durante el primer trimestre de 2021. 
Y que a la mayoría de los músicos les han 
cancelado el 90% de sus conciertos que tení-
an contratados o apalabrados...

Plan de reconstrucción

Para encargar la elaboración del Plan de 
Reconstrucción de la Música de la UMP se 
acude a la licenciada en derecho Eva Moraga, 
en quien la UMP encuentra una excelente alia-
da. Los principios de este plan se estructuran 
en dos ejes de acción: 1º) medidas urgentes a 
corto plazo para reactivar la música en vivo y 
ayudas de emergencia específicas para los 
músicos, que deben abordarse desde el 
Gobierno, CCAA, Federaciones de Municipios y 
entidades locales; 2º) a medio y largo plazo, que 
contemplan la implicación de los Ministerios de 
Cultura, Seguridad Social, Trabajo y Hacienda, 
principalmente para la implementación en leyes 
del Estatuto del Artista.

Desde los inicios de la UMP, gracias principal-
mente a las gestiones de su presidente Guillem 
Arnedo, se han realizado reuniones con repre-
sentantes de los diversos partidos políticos, 
tanto de las comisiones de cultura del Congreso 

de los Diputados como de las CCAA, asesorán-
doles en la concesión de ayudas, y con otros 
políticos de primera línea. También se han 
mantenido vías fluidas de comunicación con 
algunos Secretarias/os de Estado de ministe-
rios, así como con altos cargos públicos entre 
los cuales Amaya de Miguel - Directora General 
de INAEM, José María Castillo - Secretario 
General INAEM, Adriana Moscoso - Directora 
General de Industrias Culturales, que han mos-
trado su implicación y buena voluntad en la 
solución de problemas y en la tan esperada 
consecución del Estatuto del Artista. 

La UMP se ha reunido con Yolanda Díaz, minis-
tra de Cultura, con altos cargos de la Seguridad 
Social, de Hacienda y de Trabajo, así como 
también con representantes de UGT y CCOO, 
con asociaciones de autónomos, otras asociaci-
ones de músicos, actores, técnicos, de entida-
des de gestión, de la industria cultural, etc., 
para debatir temas, compartir apoyos e iniciati-
vas y realizar propuestas...

Desde el primer momento, ha habido dos perso-
nas que han estado siempre a disposición de la 
UMP para pedirles consejo: Octavio Granado, 
exsecretario general de la Seguridad Social, y 
Luís Cobos, músico y presidente de AIE/FILAIE. 
Sin la inestimable ayuda de ambos, hubiera 
sido todo mucho más difícil. 

+ Información: 
http://www.uniondemusicos.es/
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Escriure un resum dels premis de l’AMJM 
d’enguany se’m fa especialment difícil. 
L'esdeveniment inicial va ser programat pel 
març passat, i hem hagut de reinventar-lo per 
poder mostrar-vos aquesta edició online dels 
premis, que hem mostrat també dins la fira 
musical Jazz I Am, on també hem programat 
una taula rodona per conversar al voltant de 
«Com pot un músic treure partit d'una fira 
internacional?», amb la participació de la 
Carola Ortiz, el Xacobe Martínez i l’Asier 
Suberbiola com a ponents, explicant les 
seves experiències, i la Mireia Madroñero 
(CatalnArts) com a moderadora.

Podeu veure els Premis de l'AMJM a:
www.amjm.org

No puc estar-me, abans d'esmentar els pre-
miats, de recordar el moment tan esfereïdor que 
hem viscut al sector. La manca d’una regulació 
a la música en viu i l’entorn digital han agreujat  
una crisi que per si sola ja era prou dura. Tenim 
una cosa clara: ho estem aprofitant per mante-
nir converses directes amb els ministeris de 
Cultura i Treball tant del govern d’Espanya com 
del de Catalunya. La pandèmia ha deixat de 
moment en suspens el desenvolupament de 
l’Estatut de l’artista, que tot l’arc parlamentari 
s’havia compromès a desenvolupar. Ara més 
que mai, hem de fer-nos escoltar per aconseguir 
aquestes millores legislatives pel nostre sector. 
Si us plau, no deixeu de compartir la informació 
amb els companys, perquè tot el sector pugui 
anar a l’una.

Així doncs, des de l’AMJM hem volgut premiar 
unes persones i entitats que creiem que la seva 
tasca ha promogut la difusió i les bones pràcti-
ques de la música, com ara: 

Premi al Treball Discogràfic a The Changes, 
una iniciativa de joves músics que han creat un 
segell per poder difondre la seva música.  
http://thechangesmusic.com/

Premi Internacional a Jordi Pujol, de Fresh 
Sound Records, per la seva tasca donant 
suport durant quasi quaranta anys a l’edició 
de treballs d’artistes emergents d’aquí i 
arreu el món.

Premi a la trajectòria a Joan Albert Amargós, 
que inicialment havia volgut fer un homenatge  
al tristament desaparegut Roger Blàvia, i 
donades les circumstàncies ens ha enviat el seu 
escalf telemàticament.

Premi especial a la Junta directiva a Jordi 
Vidal de l’Estudi Laietana. Un altre premi vin-
culat a la gravació musical, on moltíssims 
artistes locals han enregistrat tants i tants 
àlbums emblemàtics de casa nostra.

Premi a l’Impuls de la Música en Viu a Jazzenviu, 
Associació de Músics i Aficionats de Sant Cugat, 
que des de fa més de dotze anys promou local-
ment la música en viu.
https://www.jazzenviu.org/
Premi a l’Associacionisme a Musikari, una asso-
ciació homòloga del País Basc fundada el 1994 
que defensa els interessos dels músics d’Euskal 
Herria. https://musikari.com/es/

I finalment, el Premi al Jove Talent pel trompetista 
Pol Omedes, que a més a més oferirà, dins 
l’esmentat Jazz I am, el seu concert pels premis. 
www.polomedes.com

Podeu veure tots els vídeos dels premiats al 
nostre perfil d’Instagram (www.instagram.
com/amjmcat/) i en www.amjm.org, on 
Guillem Arnedo, Ignasi Terraza i Noemí 
Osorio han rebut els premiats, malauradament 
sense l’escalf del públic i dels aplaudiments 

habituals, tot i que sols m’han confessat que 
amb nervis per ser «presentadors per un dia».

Esperem que els Premis 2021 puguin transcó-
rrer ja en un àmbit presencial, i que tinguem ja 
un marc legal que declari de facto, no de parau-
la, que els concerts són #culturasegura.

Moltes gràcies a tots, i molta força.

10 Associació dia a dia
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Què et sembla rebre el Premi de l’AMJM?
Per mi és un orgull que companys de professió 
que respecto moltíssim hagin decidit concedir-
me el premi. És una empenta en aquests temps 
difícils que s’agraeix moltíssim.

Què creus que té d’especial el teu treball?
El que procuro és fer la música que em ve de 
gust. M’agrada molt escriure temes propis i dis-
frutar amb els músics i amics que admiro: la 
música sona fresca i orgànica. En els estàndards 
que incorporo en els meus treballs, miro de res-
pectar la tradició i aportar-hi la meva pròpia 
pinzellada. M’encanta la tradició d’aquesta 
música, procuro estar també en el present i amb 
una mirada cap al futur.

Quina ha estat i és la teva relació amb 
l’instrument i com ha anat creixent?
Vaig començar amb la trompeta quasi de 
forma accidental, però en trobar-me amb 
grans mestres i apassionats de l’instrument 
i de la música, em van anar enganxant i 
enamorant de forma incondicional.

Què t’agrada dels precedents de l’escena 
de jazz i què prefereixes d’ara?
Per les generacions precedents, sento un agraïment 
profund. Ens han transmès grans coneixements i 
vivències que sempre portarem als nostres cors. De 
la generació actual, el que m’agrada és que toco 
amb els meus amics, que, a més, els considero uns 
músics de primer nivell. El fet d’haver estat partícip 
de la creació de The Changes és una cosa que em 
fa estar molt orgullós.
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Pol Omedes · Premi Jove Talent

Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu, davant la pandèmia?
Doncs bé, un desastre. Bàsicament ens ho 
cancel·len tot i no ens paguen res. Sembla que per 
a les institucions el sector cultural i la seva gent no 
existeixi. A mi em sembla que si ens moríssim els 
faríem un favor, aquesta és la sensació que tinc. Si 
no fos perquè faig classes, ara mateix estaria en 
una situació realment preocupant (com en la que 
està la majoria de companys del sector).

Quines dones de la teva generació destaques?
Irene Reig, companya de The Changes, és una 
autèntica passada i hem pogut compartir esce-
nari diverses vegades. Amb la cantant Mayte 
Alguacil vam entrar junts a l’ESMUC i vam ser 
companys de promoció, i també he pogut tocar 
amb ella i és una autèntica delícia, espectacular.

Quin és el teu disc i/o directe preferit, i per què?
Em quedo potser amb el disc Mallorca, per tot el 
que va representar. El fet d’escriure música per 
un gran ensemble amb quartet de cordes inclòs 
va ser una bona feinada que va valdre la pena: 
van haver-hi moments molt especials dels quals 
tinc un gran record i estima.

Cap a quin futur et focalitzes com a artista 
en el món del jazz?
El fet d’ensenyar em fa ser partícip del creixement 
de grans músics potencials que ja admiro moltíssim 
a hores d’ara i això em fa molt feliç. En l’àmbit col-
lectiu, amb els The Changes, espero que puguem 
treure molts més discs i poder seguir compartint 
amb el món el que més ens agrada, la música!

El trompetista Pol Omedes Casacuberta 
(Barcelona, 1989) és graduat al Conservatori 
municipal de Barcelona (2008). Considera 
que en general l’escena catalana és molt 
tancada i costa molt tocar fora, però se sent 
afortunat per haver pogut estudiar un màster 
a Àustria que el va connectar amb Europa, i 
cada any (excepte aquest, a causa de la 
Covid) se’n va un parell de cops per 
Centreeuropa a fer petites gires. En l’àmbit 
estatal, ara fa un parell d’anys que treballa a 
Sevilla impartint classes al conservatori 
superior, i prèviament havia treballat a les 
illes Balears, cosa que el va connectar amb 
la resta de l’Estat. Agraeix als músics vete-
rans poder estar fent de músic: «Són ells qui 
ens han obert el camí, màxim agraïment».

Text: Helena Morén
Foto: Arxiu de l'artista

Què et sembla rebre el Premi de l’AMJM?
Noto l’afecte cap a la meva persona i això 
sempre és reconfortant.

Què creus que té d’especial el/s teu/s 
(últim/s) treball/s?
Tots els treballs són importants per un mateix, ja 
que conformen una bona part del teu dia a dia. 
Però els encàrrecs et fan més feliç.

En quina mesura t’emmiralles en antece-
dents o et projectes en deixebles?
Intento centrar-me en el que jo puc fer i lluito per 
fer-ho de la millor manera possible. M’agrada 
transmetre aquest esperit als músics més joves.

Quina ha estat i és la teva relació amb 
l’instrument i com ha anat creixent?
Sempre he disfrutat del piano, i, en el meu cas, ha 
estat un instrument indispensable al llarg de la 
meva vida. També cal dir que he conviscut entre 
músics i artistes que m’han fet descobrir els valors 
de les diferents músiques del món.

Què t’agrada de les generacions prece-
dents de l’escena de jazz i què prefereixes 
de l’actual?
Si vius la música amb passió, totes les gene-
racions poden ser sensacionals.

Com t’has relacionat amb l’escena catala-
na, estatal i/o estrangera? Es pot dir que 
has fet de pont?
Sempre he estat bastant independent (per bé 
o per mal).
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Joan Albert Amargós · Premi a la Trajectòria

Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu, davant la pandèmia?
Hi ha hagut un canvi radical. El 2021 el veig 
amb preocupació, sobretot pel futur dels joves 
que comencen.

Quins són els artistes coetanis teus que 
destacaries o amb qui t’agrada tocar?
Hi ha tants músics que admiro, que la llista 
seria infinita.

Si no n’has citat cap, quines dones de la 
teva generació destaques? En trobes algu-
na al teu mateix nivell?
Mai m’agrada anomenar algú en especial. Si 
col·laboro amb una compositora, instrumentista, 
cantant, etc., és perquè valoro moltíssim com ho 
fa. Diria que el nivell de cadascú no es pot 
mesurar. Moltes vegades, això no és sinònim de 
ser millor o pitjor músic.

Quin és el teu disc i/o directe preferit?
Jo només tinc dos discs en directe: Un és amb el 
Chicuelo i el Miguel Poveda, i l’altre, amb el Lluís 
Vidal, interpretant noves versions del Porgy and 
Bess. Boniques històries... Dels músics que admiro, 
la llista seria inabastable.

Quin llegat deixes i/o amb quin futur et 
visibilitzes com a artista en el món del jazz?
No gaire, però la meva música sempre haurà estat 
influenciada pel jazz, la clàssica i el flamenc. El més 
important com a compositor és intentar fer obres 
que sedueixin els intèrprets que les han d’interpretar. 
Això els pot donar més vida en el futur.

Net del compositor Joan Altisent i Ceardi, 
Joan Albert Amargós (Barcelona, 1950) va 
estudiar música al Conservatori Superior de 
Música del Liceu, del qual és conseller artís-
tic del Departament de Jazz i Música 
Moderna. La seva trajectòria és ben conegu-
da gràcies a col·laboracions amb artistes 
com Joan Manuel Serrat i Miguel Poveda. 
Fundador del grup Música urbana, ha estat 
arreglador i orquestrador, i ha treballat amb 
músics com Quico Pi de la Serra, Paco de 
Lucía o Luz Casal. La seva faceta de compo-
sitor ha estat reconeguda amb el Premi 
Nacional de Música de la Generalitat de 
Catalunya el 2002. La seva obra beu de la 
tradició culta europea i de la tradició popular, 
amb gèneres com el flamenc i el jazz. En 
aquest últim àmbit destaquen, per una banda, 
les col·laboracions amb Enrique Morente o 
Camarón de la Isla i, per l’altra, treballs com 
Homenatge a Michael Brecker (2008).

Text: Helena Morén
Foto: Xavier Mercadé



Article 1514 Article

Què us sembla rebre el Premi de l’AMJM?
És un reconeixement molt ben rebut per part de 
totes les persones de The Changes. El fet que 
una agrupació que està fent feina per donar 
suport als músics i l’escena del jazz en aquests 
moments destaqui la nostra aposta artística i 
cultural és una bona notícia per a totes nosaltres.

Què creieu que té d’especial el vostre treball?
La nostra filosofia està en els detalls. Som un grup 
de persones i busquem un so concret que tenim 
tots al cap, que posem a debat constantment i 
treballem per aconseguir en cada publicació que 
produïm. La suma de totes les nostres opinions 
s’afegeix a la voluntat d’aconseguir la màxima 
qualitat treballant amb els millors especialistes en 
els camps en què no podem arribar. Per això tenim 
col·laboracions habituals amb genis creatius com 
són en Jep Jorba (vídeo), en Quim «Kato» Puigtió 
(so), la Cecília Coca (imatge), etc. El producte final, 
d’aquesta manera, és fruit d’un treball molt pensat 
i elaborat que porta la firma d’un col·lectiu. També 
hi ha una aposta, a priori, per la música original i 
pel format d’edició en vinil.

Com heu anat creixent?
Estem buscant l’ampliació a escala més global, 
en el pla de l’escena. Volem ser una rampa de 
llançament dels bons músics que tenim. Fa poc 
temps que els sis membres del segell hem tor-
nat i just ara ha coincidit amb la pandèmia 
mundial, fet que dificulta estar connectat amb 
el present del desenvolupament musical, però 
seguim rebent propostes i això ens permet 
conèixer què fan els músics i en quina línia es 
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The Changes · Premi al treball discogràfic

mouen. Una de les últimes publicacions que 
han sortit és el disc Un Imprevisto È La Sola 
Speranza (TC006), del contrabaixista sicilià 
Giuseppe Campisi i la seva banda de nou 
músics. Si bé, per algú que segueixi la feina de 
The Changes, moltes de les cares són conegu-
des, hi ha sorpreses de la talla de la Rita Payés, 
en Toni Saigi, o en Giuseppe com a líder mateix.

Creieu que les generacions veteranes han 
fet alguna mena de tap o no?
En absolut, en tot cas ens han aplanat el camí o 
ens han inspirat per fer la nostra música. No crec 
que hagi de dir cap nom, a aquestes altures tots 
hauríem de conèixer els mestres que ens han ofert 
la seva música i ens han ajudat a treure el cap en 
aquesta escena. El tap, en tot cas, ens l’estan fent 
les institucions i el sistema econòmic i laboral, des 
de fa uns anys. La lluita ara és per tombar la pre-
carietat laboral que parasita el sector.

Quines dones de la vostra generació des-
taqueu?
En primer lloc, la Irene Reig està responent 
aquesta entrevista. També hem col·laborat 
recentment amb l’Alba Pujals (The Bop Collective) 
i la Rita Payés (Giuseppe Campisi Nonet), dues 
integrants de les noves generacions de músics 
catalans que estan despuntant sense importar 
quin gènere tenen i que preparen pel seu compte 
un projecte nou. Altres músiques amb qui hem 
col·laborat han estat la Marta Garrett i la Blanca 
Barranco. Aquesta darrera és una gran contra-
baixista que va actuar amb el quintet del Pol 
Omedes a la presentació dels premis de l’AMJM.

Oriol Vallès, Joan i Lluc Casares, Irene Reig, 
Héctor Floría i Pol Omedes són els sis mem-
bres de la discogràfica The Changes. S’han 
format inicialment a Barcelona i després 
han passat etapes a l’estranger (Nova York, 
Filadèlfia, Amsterdam, Graz). The Changes 
va començar tot convidant gent de fora de 
l’Estat, com en la publicació Casares 
Brothers Trio + Joe Webb - The Music Of 
Duke Ellington (TC005) i també Marta Garrett 
(Portugal), Mátyás Gáyer i Mátyás Hoffecker 
(Hongria), Joe Webb (GBR), després de 
dedicar les primeres referències als mem-
bres del col·lectiu, com Pol Omedes (TC001) 
i Iaspis, d’Irene Reig (TC002). Els agradaria 
poder ser una referència per atraure gent de 
tota l’escena, eixamplar el col·lectiu i 
aprendre tots plegats.  

Text: Helena Morén Què et sembla rebre el Premi de l’AMJM?
Agraeixo que m’hagin considerat la persona 
indicada per rebre el premi.

Què té d’especial el teu treball?
Sempre veig alguna cosa especial en cada pro-
jecte; si no, no el faria, però no sóc jo qui ho ha 
de jutjar. Em guio per la meva intuïció, o el que 
m’agrada, que és el que he fet sempre.

En quina mesura t’emmiralles en antece-
dents o et projectes en deixebles?
No tinc un model, els que tinc i he tingut són d’una 
altra època que, malauradament, ja ha passat. 

Quina ha estat i és la teva relació amb 
l’instrument (o comunitat de músics) i com 
ha anat creixent?
La comunitat a escala internacional ha crescut moltís-
sim des que vaig començar a gravar l’any 83. Des que 
va engegar el Taller de Músics a Barcelona, es va 
convertir en la primera font de músics joves nous amb 
molt talent, energia i propostes interessants, el 
començament del camí que ens ha dut a fins on som 
ara. El nivell ha pujat moltíssim. Vaig començar en 
una època en què l’únic músic internacional aquí era 
el Tete amb l’Horacio Fumero i el Peer Wyboris. Fora 
d’això hi havia bons músics com Ricard Roda, 
Francesc Burrull, i d’altres, que estaven capacitats per 
fer-ho, però no s’hi dedicaven plenament. Però des 
que va sorgir el Taller ha anat evolucionant tot. Avui 
hi ha una comunitat de músics molt extensa, malau-
radament em sembla que molt superior a la demanda 
i a l’interès que existeix pel jazz contemporani. 

Què t’agrada de les generacions prece-
dents de l’escena (catalana) de jazz i què 
prefereixes de l’actual?
Des que va començar a haver-hi una escena 
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Jordi Pujol · Premi Internacional

real a Barcelona, hi he tingut una relació 
força intensa i productiva. L’escena interna-
cional és molt més gran, i tinc contactes amb 
una part, amb la qual porto treballant molts 
anys, que també ha evolucionat, i de qual 
s’han anat incorporant nous noms al segell. 
He seguit sempre buscant artistes nous per 
guardar la consistència del catàleg, posant-
los sovint, o quan he tingut ocasió, en con-
tacte amb músics d’aquí. 

Creieu que les generacions veteranes han 
fet alguna mena de tap; o no, i tot ara està 
equilibrat?
Sempre he sentit a dir que els músics de la 
generació del Tete no s’atrevien a tocar per-
què el Tete era massa bo i això els coartava. 
Ell era l’únic tap. Des d’aleshores no he detec-
tat mai un problema en aquest sentit.

Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu, davant la pandèmia?
Molts músics han optat per promocionar la 
música en vídeo. La pandèmia ha donat temps 
a pensar a la gent, i trobar mètodes per trans-
metre música més enllà del directe. 

Quin és el teu disc i/o directe preferit?
És difícil triar-ne un perquè n’he tingut de dife-
rents al llarg de la vida. Em quedo amb un de 
quan era jove, i que encara ho és, i un dels que 
he gravat pel qual tinc debilitat. El d’abans seria 
Ascenseur pour l’échafaud del Miles Davis; i del 
catàleg de FSNT, el The Vastness of Space del 
Reid Anderson. Els dos són apassionants.

Jordi Pujol Baulenas és conegut sobretot per 
haver estat un dels socis fundadors del segell 
Fresh Sound Records, que des de 1983 reedita 
discos de jazz. També és el responsable del 
segell Fresh Sound New Talent, amb el qual va 
gravar per primer cop talents joves com Gorka 
Benítez, Carme Canela, Cesc Miralta o Lluís 
Vidal, i també com internacionals com Brad 
Mehldau, Chris Cheek, Kurt Rosenwinkel, 
Reid Anderson, Ethan Iverson, Robert Glasper i 
Miguel Zenón. És, a més, autor del llibre Jazz 
en Barcelona 1920-1965. El 2013 va rebre el 
premi de l’Acadèmia de Jazz de França per la 
seva trajectòria i el conjunt de la seva produc-
ció a París.

Text: Helena Morén
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Què us sembla rebre el Premi de l'AMJM?
Rebre el premi de l’AMJM és una gran motiva-
ció per seguir treballant a favor del jazz i la 
música en directe. Esperem que aquest reco-
neixement contribueixi a consolidar el projecte 
i aconseguir més suport de l’administració.

En quina mesura us emmiralleu en antece-
dents o us projecteu en deixebles?
L’AMJM sempre ha estat un referent per a 
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Jazzenviu · Premi Impuls Música en viu 

nosaltres; de fet, vam rebre el seu assessora-
ment per iniciar diversos projectes de 
l’associació. Si no fos per les associacions i 
entitats que treballen per sostenir-la, la cultura 
difícilment sobreviuria en el mercat actual.

Quina ha estat i és la vostra relació amb la 
comunitat de músics i com ha anat creixent?
Després de dotze anys programant concerts, hem 
tingut la sort de conèixer la majoria de músics de 
l’escena jazzística catalana. Normalment estan 
molt agraïts per la nostra feina i destaquen 
l’ambient d’atenció i respecte que es crea en la 
majoria dels nostres concerts. Sempre intentem 
que els músics que venen se sentin com a casa.

Què us agrada de les generacions prece-
dents de l'escena (catalana) de jazz i què 
preferiu de l'actual?
A grans trets podríem parlar d’una generació 
amb personalitats singulars, amb molta força, la 
que té ara al voltant dels 50-60 anys; seguida 
per una altra generació de músics en què molts 
van tenir la iniciativa d’anar-se a formar als 
Estats Units i van aportar molt nivell als nostres 
escenaris. Actualment les noves generacions ja 
es poden formar aquí, tot i que la majoria 
segueixen completant el seu aprenentatge a 
països estrangers, i aporten frescor i noves 
visions del jazz al panorama jazzístic català. 

Com us heu relacionat amb l'escena cata-
lana, estatal i/o estrangera?
Generalment la nostra programació se centra 

Jazzenviu és una associació de músics i afi-
cionats al jazz de Sant Cugat creada l'any 
2007 que té com a objectiu principal promou-
re la música en directe, especialment el jazz. 
Actualment els principals projectes que 
organitzen són dos cicles setmanals de con-
certs, un al Casal Torreblanca i l’altre a Cafè 
Auditori de Sant Cugat, però consideren que 
el seu projecte més emblemàtic va ser la 
David Mengual Free Spirits Big Band (2010).

Text: Helena Morén

en l’escena jazzística catalana, però també hem 
programat artistes internacionals com Mark 
Turner, Jeff Ballard, Mathilde Toussaint, Carlos 
Sarduy, Zac O’Farrill o Chris Cheek.

Creieu que les generacions veteranes han 
fet alguna mena de tap?, o no, i tot ara està 
equilibrat?
És cert que les generacions veteranes acos-
tumen a tenir les millors feines i queda poc 
espai per a les noves generacions, que cada 
cop són més nombroses i més ben formades. 
El problema principal actualment és que la 
feina ha disminuït i cada cop hi ha més 
músics ben preparats.

Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu, davant la pandèmia? I 
com veus el 2021?
La pandèmia ha evidenciat la precarietat 
laboral en què es troba un sector que ni tan 
sols té un conveni propi per regular la seva 
activitat laboral. La situació actual compli-
ca molt més les coses per a un sector que 
ja venia molt tocat de la crisi de 2007. Els 
confinaments i reduccions d’aforament fan 
trontollar la viabilitat econòmica de la 
música en directe i ja ha provocat el tanca-
ment de diversos locals. Les perspectives 
no són gaire optimistes, s’haurà de rein-
ventar el sector digitalitzant-lo i poten-
ciant les propostes online per garantir una 
sostenibilitat econòmica, però aquesta 
opció també requereix un esforç econòmic 

per condicionar locals tècnicament per a 
aquestes noves funcions. La recuperació 
del sector dependrà molt de les ajudes 
públiques disponibles.

Quines dones destaqueu en directe?, i les 
considereu al mateix nivell?
En els més de 1.000 concerts que hem progra-
mat sempre hi ha hagut la presència de molts 
projectes liderats per músics excepcionals 
com Carola Ortiz, Carme Canela, Meritxell 
Nedderman, Clara Peya, Magalí Sare, Rita 
Payés, Elisabeth Roma, Celeste Alías, Lucia 
Fumero, Lia Kali, Selma Bruna, Gessamí 
Boada, Marina BB Face, Clara Sallago, Lenka 
Maresova, Claudia Bardagí, Laia Fortià, Mayte 
Alguacil, Sofia Ribero, Diana Palau o Giulia 
Valle entre moltes d’altres. 

Quin és el vostre disc i/o directe preferit, i 
per què? 
Tenim molts discs i directes preferits, però 
potser el que millor representaria l’associació 
seria "Univers Evans", el primer disc de la 
David Mengual Free Spirits Big Band, que va 
guanyar el premi de la crítica 2011 del grup 
Enderrock i millor grup de l'any de l'AMJM el 
mateix any. Aquest disc es va poder editar 
gràcies al gran esforç de l'associació, d’en 
David i de tots els músics que hi van partici-
par, i va ser l'inici d'un projecte molt engres-
cador per tots.

Quin llegat deixeu i/o cap a quin futur us 
focalitzeu com a col·lectiu en el món del jazz?
L’objectiu de l’associació és consolidar-se a 
la nostra ciutat amb els diferents cicles que 
organitzem i aportar el nostre granet de sorra 
a crear una escena jazzística catalana amb 
cicles de concerts estables. Tant de bo la 
situació actual canviï aviat i puguem empren-
dre de nou el nostre camí.
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Jazzenviu · Premi Impuls Música en viu 
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Musikari · Premi a l'Associacionisme

Què us sembla rebre el Premi de l'AMJM?
Per a Musikari és un honor i un orgull rebre 
aquest premi d'una associació tan rellevant, i 
amb tanta trajectòria, com l'AMJM. A més, 
rebre un premi aquest any té un valor afegit, 
especial, que ens dona un chute d'energia per 
seguir treballant.

Què creieu que té d'especial la vostra feina 
associativa?
Musikari és una associació molt plural i 
aglutinadora; abastem tot tipus de profes-
sionals (autors, intèrprets, compositors, 
etc.) de tot tipus de gèneres musicals, i això 
és molt enriquidor. És el senyal d'identitat 
de Musikari i el que, en part, entre moltes 
altres coses, la fa especial.

En quina mesura us heu emmirallat en 
altres associacions precedents o us pro-
jecteu en deixebles?
Musikari es va crear l'any 1994 i en aquell 
moment no es va basar en cap altre model 
previ. Simplement es va fundar l'associació 
amb els següents objectius: aglutinar com més 
músics millor i defensar els seus interessos; 
treballar com interlocutors per al sector i les 
institucions, i, per últim, donar visibilitat al 
col·lectiu de professionals que representem.
 
Quina ha estat i és la vostra relació amb la 
comunitat de músics bascos i com ha anat 
creixent?
L'Associació sempre ha tingut un contacte 
estret i una comunicació molt fluida amb tots 
els músics d'Euskal Herria; siguin socis o no. El 
nombre de socis ha anat creixent en els últims 
cinc anys, particularment. Quan es va reactivar 
l'associació el 2012, teníem 80 socis, ara en 
som més de 300.

L'Asociación de Músicos de Euskal Herria 
Musikari es va crear l'any 1994 al servei 
dels professionals de la música del País 
Basc. Treballen per defensar els drets pro-
fessionals i culturals dels seus associats. 
Són l'altaveu que trasllada la situació actual 
dels músics a la societat. Entre els seus 
objectius hi ha la defensa dels interessos 
dels músics i el foment de les relacions amb 
institucions i altres agents del sector.

Text: Helena Morén
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30è aniversari Festival “L’Hora del Jazz”
Dick Them, president de l'AMJM els anys 2012 - 2016

Associació dia a dia

Aquest any tenim moltes raons per dir amb alegria i satisfacció 
que hem celebrat el 30è aniversari del nostre Festival L’Hora del 
Jazz - Memorial Tete Montoliu. No us podeu imaginar l’enorme 
quantitat d’entrebancs, problemes i situacions complicades que 
s’han hagut de superar per tal de dur a terme la fita amb èxit. Les 
condicions adverses i les incerteses logístiques produïdes per la 
Covid, les enormes i lògiques mesures de seguretat sanitària 
exigides pels organitzadors, o les dificultats per trobar ubicaci-
ons segures són només alguns dels inconvenients amb què ens 
hem trobat a l’hora de tirar endavant amb els concerts. Degut a 
les restriccions d’aquell moment a la capital catalana, totes les 
actuacions han tingut lloc al territori, a indrets com Girona, 
Tarragona, Bigues i Riells, Sitges, Vilafranca del Penedès i 
Granollers. L’esforç ha estat titànic, però des de la Junta hem 
posat èmfasi des del principi en la idea que el Festival havia de 
fer-se tant sí com no, ja que és una de les activitats clau de la 
nostra associació, gràcies a la qual es poden mostrar els treballs 
creatius dels nostres socis en escenaris i condicions òptimes. 
Cal felicitar des d’aquí concretament la feina de l’Anna Veiga, la 
nostra gerent, qui, amb la seva tenacitat habitual, ha estat part 
importantíssima en la celebració del festival. Cal també remarcar 
que a tots els concerts es van respectar escrupolosament les 
mesures sanitàries per demostrar, un cop més, que «la cultura és 
segura». També és d’agrair en aquest sentit la col·laboració dels 
ajuntaments i entitats implicats per tal de subministrar tota la 
infraestructura necessària a tal efecte.

Fotos: 
• Granollers i Tarragona - Oliver Adell
• Vilafranca del Penedès - Imma Casanellas
• Sitges - Kirian

Artísticament parlant, el festival no podria haver estat més ric i variat. No 
enumeraré aquí la llista de músics i grups participants, que podeu consul-
tar a les xarxes o a qui veureu en part en fotos afegides en aquest article. 
Però sí que voldria comentar que, per una banda sorprèn molt positivament 
observar com la combinació de músics de diferents generacions, de vega-
des amb edats molt diferents, ja són part de la normalitat dins del nostre 
panorama musical. Veure com conviuen amb naturalitat i en un mateix 
grup professors i exalumnes, jazzistes consagrats amb talents acabats de 
sorgir, és un fenomen que posa sobre la taula la maduresa musical trans-
versal que ja hem assolit a casa nostra, i que, mirat amb perspectiva, no 
era tan habitual fa més de deu anys. Per una altra banda, també voldria 
comentar la quantitat de propostes noves que segueixen apareixent tot i 
les dificultats del moment, cosa que em fa pensar en l’enorme força crea-
tiva de què disposa el nostre sector. En aquesta ocasió, a més a més, hem 
pogut veure projectes amb combinacions instrumentals ben variades i poc 
habituals, de manera que la multiplicitat de timbres i colors ha estat una 
altra de les característiques del festival d’enguany.

Per acabar voldria també esmentar que des de l’Associació seguim 
donant suport amb el nostre festival a les sales i espais que programen 
jazz o música en viu habitualment, i que estan passant per moments 
agònics a causa de la pandèmia i de la poca sensibilitat que de vega-
des mostren els nostres governants quan no prenen consciència de 
com de poc arriscats poden ser els esdeveniments culturals des del 
punt de vista de la seguretat sanitària.

30 anys de Festival són molts anys. Algú deia que amb 30 anys els 
adolescents ja et veuen com un avi, i els avis encara com un jovenet. 
Crec que el més interessant és constatar com, amb el pas del temps, i 
tot haver topat amb tot tipus de dificultats, el nostre Festival és 
referència artística inqüestionable, ara mateix compta amb una madu-
resa incontestable, i el que és més important: amb unes perspectives 
de futur sòlides i molt il·lusionants.

Feliços 30!

Com comença la teva dedicació al so més 
professional?
Va ser l’any 1974, quan vaig tenir la sort 
d’entrar a treballar a l’estudi Gema del carrer 
Sardenya de Barcelona. Allà va ser on vaig 
trepitjar un estudi de gravació per primera 
vegada. Vaig començar recollint cables, cadi-
res i auriculars i, quan el meu cap (Rafael 
Poch) començava a deixar-me seure a la taula 
de mescles per fer petites gravacions, vaig 
haver d’anar al servei militar, on em van fer 
perdre 15 mesos. Quan em van deixar anar 
s’acabava de muntar un segon estudi més 
petit al carrer Bailén. Allà en Poch va confiar 
en mi i em vaig estrenar com a tècnic de so.

Quines van ser les primeres gravacions?
El primer disc que vaig gravar va ser a la tardor 
de 1976, l’LP de la banda sonora de la pel·lícula 
Tatuaje, de Bigas Luna, amb gran part dels 
millors músics d’aquell temps. Vaig continuar a 
Gema gravant discos i publicitat fins al 1983. 
Aquell any vaig conèixer l’Àngel Casas, que em 
va proposar portar el so d’un programa (Àngel 
Casas Show) fins al 1988.

Has alternat so de programes i d’artistes...
Ja familiaritzat amb el so directe, vaig sonoritzar 
els recitals d’en Raimon fins al 1990, any que 
m’encarreguen ser cap de so del programa Un 
dia és un dia, amb actuacions en directe, també 
dirigit i presentat per l’Àngels Casas, aquest cop 
per a TVE. L’any 1992, any de l’Olimpíada cultu-
ral, em demanen ser el responsable de so dels 
espectacles de Carles Santos. Al 1998, entro a 
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Jordi Vidal Franch · Premi especial de la Junta directiva

treballar a l’estudi de doblatge Triveu per fer 
mescles de pel·lícules fins al 2000. Del 2000 al 
2003 torno a gravar discos a l’estudi Albert 
Moraleda. Finalment vaig crear Estudi Laietana, 
on he estat gravant fins al maig de 2019.

Què et sembla rebre el Premi de l’AMJM?
Em sembla un gran estímul rebre aquest reconei-
xement, sobretot venint de la Junta directiva.

Què creus que té d’especial el teu treball?
De fet tots els meus treballs, que són gravar 
discos com a tècnic de so, tenen alguna cosa 
que els fa especials, que són els músics que hi 
han participat. M’he relacionat molt bé amb 
músics tant d’aquí com de la resta de l’Estat i 
d’arreu del món.

Creus que les generacions veteranes han 
fet alguna mena de tap, o no?
Jo diria que en general hi ha hagut i hi ha molta 
generositat per part dels veterans cap a les 
generacions actuals.

Com ha canviat la indústria i els festivals i 
cicles, segons tu, davant la pandèmia?
Doncs hi ha hagut l’aparició de l’streaming per 
fer concerts online, que crec que ha vingut per 
quedar-se.

Quin llegat deixes?
El meu llegat seria la quantitat de discos que 
he gravat els darrers 43 anys, en què es poden 
escoltar músics i gèneres de generacions 
anteriors.

Jordi Vidal Franch (Barcelona, 1953) va estudi-
ar música al conservatori municipal de músi-
ca de la capital catalana els anys 1973-74, però 
el que el va marcar més va ser entrar a treba-
llar a la botiga d’electrodomèstics Vidosa, on 
els clients podien triar l’equip d’alta fidelitat 
(Hi-Fi) en una sala d’audició i ell escoltava i 
mirava tot el que podia. Això, sumat a l’escolta 
compulsiva de discos a casa, amb una fixació 
pels que estaven més ben gravats i buscant 
l’enginyer que els havia fet, va fer que la curi-
ositat esdevingués professió. Repassem el seu 
itinerari fins a la creació del seu Estudi 
Laietana.

Text: Helena Morén
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Raquel Herreros 4tet · Casino Club de Ritme · Granollers.

Smooth Trio · Casino Club de Ritme · Granollers.

Carola Ortiz Trio · Utopia Beach House · Sitges.

Afro Blue · Parc de Can Badell · Bigues i Riells.

A dalt: Néstor Giménez

L’Escorxador · Sitges.

A la esquerra: Smack Dab 

Sunset Jazz Club · Girona.

A baix: Gonzalo del Val Trio feat

Sunset Jazz Club · Girona.A baix: Mar Serra Grup · Parc de Can Badell · Bigues i Riells.Steam Quintet · Auditori del Vinseum - Museu de les Cultures del Vi · Vilafranca del Penedès.

A la dreta: Joan Fort Group

Espai Jove La Palmera · Tarragona.

Irene Reig Trio · Espai Jove La Palmera · Tarragona.



Sons de Nadal
Noemí Osorio

Article

La idea d'aquest projecte va néixer l’estiu pas-
sat, quan l'Ajuntament de Barcelona va contac-
tar amb nosaltres per proposar-nos amanir amb 
una mica de màgia el Nadal barceloní d’en-
guany, pensant en l'AMJM, com a agent articu-
lador del sector musical, per tirar-lo endavant. 

La proposta consistia a organitzar 100 concerts a 
diferents balcons de Barcelona. Després de 
mesos d'inactivitat ens va semblar una idea 
engrescadora que podria tenir molt bona acolli-
da. No obstant, no ha estat un engranatge sen-

Sons de Nadal és un projecte que es 
podrà gaudir aquest atípic Nadal del 
2020, impulsat per la Direcció de Comerç 
i l’Institut Municipal de Mercats, junta-
ment amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i sota la direcció de l’AMJM. 

zill. Des de producció hem hagut de crear dife-
rents equips de treball, que han estat conduïts 
per multitud de reunions, la recerca dels espais, 
la col·laboració dels veïns, artistes, tècnics, auxi-
liars, i gestors que hi han participat.

Durant la campanya de Nadal, concretament des 
del 17 de desembre fins al 5 de gener, de manera 
espontània, mig centenar de músics animaran els 
10 districtes de la ciutat de Barcelona, i ho faran 
interpretant nadales a 50 balcons diferents ubi-
cats en els diferents eixos comercials de la ciutat.

Aquesta proposta singular té un fet diferencial, amb 
una clara finalitat adaptada al context actual: la no 
acumulació de persones al voltant del que hauria 
pogut ser un concert tradicional. Els músics interpre-
taran nadales des dels balcons de forma imprevista i 
intermitent, cadascun amb el seu estil i instrument. 
Les accions no estaran anunciades enlloc, de tal 
manera que tots aquells que en vulguin gaudir no els 
quedarà més remei que sortir a passejar pel seu barri, 
ja que es pretén arribar a tots els indrets de ciutat.

Des de l’AMJM hem rebut aquesta bonica iniciati-
va com una oportunitat per donar vida al nostre 
sector, que des del començament de la crisi deriva-
da de la Covid s'ha vist fortament afectat. Agraïm el 
reconeixement per part de l'Ajuntament, així com 
l'esforç per aconseguir que aquests Sons de 
Nadal arribin a tothom i donin llum, il·lusió i espe-
rança a veïns i visitants. Juntament amb el valor 
artístic i plural de què gaudim a la nostra ciutat, 
contribuirà que aquest Nadal tingui més sonoritat.
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La condició de músic: Fòrum 2020 de l’Acadèmia 
Catalana de la Música (I)
Manel Montañés

El Fòrum de l’Acadèmia Catalana de la 
Música és una convocatòria anual en la qual 
s’aborden i es posen a debat aspectes dels 
diferents elements que conformen la cadena 
de valor de la música. Aspectes com 
l’educació musical i la formació, les políti-
ques i les estructures per la creació artística, 
la producció i l’exhibició musical, els mercats 
i el desenvolupament d’audiències per a la 
música, o d’altres d’interès per al sector que 
són objecte de presentacions, conferències i 
debats fets per experts, tot aportant informa-
ció actualitzada i contrastant experiències 
pròpies amb d’altres de similars que tinguin 
lloc en altres territoris o països.

Només finalitzar l’edició de 2019 que vàrem 
dedicar a analitzar les característiques i les 
aportacions que inequívocament haurien de 
reunir els festivals de música del segle XXI, 
vàrem decidir que el Fòrum de 2020 el dedica-
ríem a la figura dels músics com a artistes i 
com a treballadors o treballadores de la cultu-
ra. En aquell moment no ens podíem imaginar 
que, només dos o tres mesos després, la crisi 
pandèmica afectaria de manera crua i brutal 
tant els músics com els diferents col·lectius de 
professionals de les arts i la cultura, i posaria 
en evidència el que són els grans dèficits 
estructurals de les polítiques culturals a 
Catalunya i al conjunt de l’Estat; la manca de 

normatives laborals i de protecció adients 
a les casuístiques reals en el sector de la 
música, la inexistència de registres 
d’artistes i de categorització de les activi-
tats professionals dels creadors i creado-
res i, també, la inexistència de polítiques 
culturals decidides en suport a la creació 
musical. El 4t Fòrum anual de l’Acadèmia 
Catalana de la Música, amb el títol genèric 
«La condició de músic», agafava d’aquesta 
manera una dimensió de rabiosa i necessària 
actualitat.

La condició de músic

Durant la celebració del Fòrum els passats 
dies 24 i 25 de novembre, en dues jornades 
intenses els continguts de les quals van ser 
coordinats per en David Ibáñez, director de 
l’auditori de Girona i per en Guillem Arnedo, 
president de l’AMJM, el conjunt 
d’aportacions i intervencions de ponents i 
experts van posar de manifest la necessitat 
de disposar d’estructures sòlides per garan-
tir el suport a la creació i la recerca musical 
i, d’altra banda, la urgent necessitat que, a 
escala estatal, es materialitzi un Estatut de 
l’artista que contribueixi a corregir la situa-
ció de desprotecció que viuen els músics i 
tots els treballadors de la música actual-

ment, i que s’ha evidenciat encara més arran 
de la crisi de la Covid-19.

El model francès de suport a la crea-
ció artística musical

La primera jornada del Fòrum va arrencar amb 
un diàleg entre Maria Lladó, responsable de 
l’àrea de música de l’Institut Ramon Llull, i 
Philippe Le Goff, director del Césaré, Centre 
National de Création Musicale, que ens va 
enlluernar amb l’èxit del model francès pel que 
fa a les polítiques de suport a la creació musi-
cal. Un model fonamentat des de l’inici del 
segle XX en el teixit associatiu cultural i artístic 
francès, en el qual són els mateixos artistes els 
que s’encarreguen de la gestió dels centres de 
creació i dels recursos que les polítiques cultu-
rals aporten als projectes a cinc anys vista, 
cosa que dona força, continuïtat i solidesa als 
projectes i en garanteix l’èxit. 

Preguntat per quin és ara com ara el principal 
repte que afronta actualment el sector musical 
francès, Le Goff explicava que amb la Covid-19 
s’han ampliat els ajuts a la creació i estan 
buscant solucions per retransmetre en strea-
ming amb plataformes i models el més satis-
factoris possibles, tant des de la perspectiva 
tecnològica, com des de l’artística i de propie-
tat intel·lectual.

El model de les arts escèniques, un 
altre exemple per a la música

Margarida Troguet, gestora cultural i vicepre-
sidenta del CONCA, va ser la conductora de la 
segona sessió, amb Elena Carmona, directora 
artística d’«El Graner», i Anna Giribet, directo-
ra artística del festival Fira Tàrrega, que van 
exposar els seus respectius models de suport a 
la creació en l’àmbit de les arts escèniques.

Elena Carmona va explicar que El Graner 
forma part del programa Fàbriques de Creació 
de l’Ajuntament de Barcelona, i «és un espai 
de creació escènica on l’experimentació està 
al centre del projecte, i que projecta també 
experiències en l’àmbit comunitari i de la vida 
del barri o la ciutat». Per la seva part, Anna 
Giribet va explicar que «en ser Fira Tàrrega un 
dels festivals estratègics de Catalunya, l’espai 
de suport als creadors té com a objectiu la 
internacionalització dels artistes, ajudar-los 
en les seves produccions i fer-los un acompan-
yament perquè arribin a la Fira, que és una 
posada en escena davant de programadors, el 
més preparats i forts possibles...».

Les dues directores van coincidir en el fet que el 
suport a la creació no només ha de consistir a 
posar l’espai o uns recursos econòmics, sinó que 
ha de poder fer un acompanyament als creadors. 
Un acompanyament fet a mida en funció de les 
característiques de cada projecte o artista. 

Ambdues directores també van coincidir que 
s’ha de treballar millor per connectar la crea-
ció musical i les arts escèniques, i Giribet va 
fer una crida als músics «per treballar intensa-
ment en aquesta línia».

La segona part d’aquest article la trobareu al proper 
JazzButlletí.
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The Lonely Warrior. A Heaven's 
Kiss Band
The Lonely Warrior. A project of E. Lázaro
Autoeditat
Jazz

Lázaro, Enrique, veu, guitarra i composició / Mora, Javier, teclats i 
veus / Quílez, Javier, baix / Salvador, Josep, guitarres / Climent, 
Vicente, bateria / Pinyol, Jordi, guitarres / De la Fuente, David, 
bateria / Simón, Francisco, guitarres / Serrano, Antonio, harmònica / 
Rowe, Anita, veu, cors i arranjaments de veu / Miralles, Ricard, 
bandoneó / Vázquez, José 'Roper', bateria

Se sent que és un projecte autoeditat i autodidacta per a Lázaro, però que es fa 
acompanyar de grans músics que treuen suc de les seves composicions, sobretot 
aquelles que deixen regust a Eric Clapton en la seva etapa més bluesera. Llàstima 
que hagi triat l’anglès per cantar uns sentiments sens dubte emotius i sincers, 
però que en una llengua no pròpia resulten si més no una mica acartronats en la 
dicció, un problema que es veu clarament en la diferència que marca la veu 
d’Anita Rowe en el tema que ha treballat de Lázaro, «This Girl Needs A Miracle».

Dancin' in Storyville
Le dancing Pepa
Sedajazz Records
Jazz

Le Dancing Pepa Swing Band: Marquina, Eduard, piano i veu / Crespo, 
Fede, trompeta / Pérez, Javi, contrabaix / Saldaña, Joan, saxo alt i sopra-
no / Reillo, José Hernandez, bateria i washboard / Soler, Paco, trombó
 
Disc dedicat als que escolten el jazz pels peus, als que els tornen bojos les 
peces plenes de swing, als que no es facin a la idea que ja fa gairebé un 
segle d’aquella orquestra de Duke Ellington, als que caminen endins i enfo-
ra sense perdre el ritme, als que ballen la vida fent que tot sembli fàcil, als 
enamorats dels sons que venien de New Orleans, als que salten a l’entaulat 
i no tenen por d’un disc amb tretze peces totes ballables. Cançons antigues 
(d’Ellington, Goodman, Basie -amb la més veloç, «Jumpin’ at the Woodside»-), 
algunes amb arranjaments de Soler, Saldaña i Crespo.
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Personal Matters Trio: Opus 2
Personal Matters Trio. Amadeu Adell, 
Lucas Ibáñez, Pere Munuera
Sedajazz Records
Jazz

Adell, Amadeu, contrabaix / Ibáñez, Lucas, guitarra / Munuera, 
Pere, bateria / González, Eridany, violoncel / Belmonte, Andrés, 
flauta / SoulRebel, Payoh, veu / Simón, Kike, piano
 
El trio de l’EP Opus 2 parteix de pensar que «en la rareza de la humanidad 
radica la necesidad de obsesionarse». Cinc obsessions i angles per a cinc can-
çons: «Pareidolia» recita l’obsessió de sentir-se estrany i observat per estranys, 
més de set minuts de piano de Simón que passen a un solo de guitarra elèctri-
ca d’Ibáñez. «Glazomanía» parla d’allò pertorbador que hi ha en qui fa llistes 
amb una guitarra més jazzística i improvisadora, així com una veu soul de vol 
curt, que després esdevindrà urbana («Eremiomania»), versos lliures de passar 
comptes («Aritmomania») i mesurant la inclinació («Clinomania»).

Were Do We Start. Live at Bird's Eye
Perico Sambeat, Yuri Storione, Stephen 
Kurmann, Marton Juhasz
Sedajazz Records
Jazz

Sambeat, Perico, saxo alt / Storione, Yuri, piano / Kurmann, 
Stephan, contrabaix / Juhasz, Marton, bateria

Sis composicions d’Storione i dues versions (un Bud Powell i un Billy Ekstine). 
Les del pianista endeguen l’engranatge amb «Oblivion», un oblit del temps 
actual al qual conviden l’oient i on el saxo pot ser melòdic i nostàlgic en un 
viatge de més de deu minuts a la seva major glòria. A «Màlaga» es construeix 
un paisatge càlid del quartet amb piano juganer, però és a la cançó que dona 
títol al disc, on tot el quartet agafa l’embranzida. El saxo més romàntic és per 
a «I Want To Talk About You» d’Ekstine. Perico i Yuri es van conèixer a 
València i Storione ha escrit les peces especialment per al quartet.

Novetats discogràfiques

The Real Blue. Live in Barcelona
Ignasi Terraza Trio & Pureum Jin
Swit Records
Jazz

Terraza, Ignasi, piano / Purcum, Jin, saxo alt / Fumero, Horacio, 
contrabaix / Pi, Esteve, bateria

L’any 2015, durant una gira del trio del pianista per Corea, Ignasi Terraza va escoltar 
la jove saxofonista coreana Jin Purcum en un club de la ciutat i va quedar impres-
sionat pel seu talent. D’un recíproc respecte i admiració va néixer la voluntat de 
col·laborar junts en un projecte pròxim. L’any 2018 va arribar el moment de poder 
gravar amb Swit Records i finalment ser presentat en el 39è festival de Jazz de 
Terrassa. El disc inclou tant originals de la collita dels dos músics (com l’enèrgica i 
que tanca el disc «Joc de mans») com alguns estàndards que comparteixen (com 
la preciosa «These Foolish Things»). Terraza ja compta amb més de 40 referències 
i el disc regala virtuosisme amb la força rítmica del swing i sensibilitat expressiva.

Basement Show Philarmonic
Max Ridley
Sedajazz Records
Jazz

Garcia, Voro, trompeta / Santandreu, Jesús, saxo tenor / Espi, Vicente, 
bateria i composició / Ridley, Max, contrabaix, veu i composició
 
Un xou filharmònic al soterrani? Doncs sí, entrar en aquest disc es fa com qui 
entra en una jazz cava d’un so remot («Kill the president») cap a un de més 
present i proper («Terry Kitchen Splat Splat»), quotidià com esquitxar-se a la 
cuina. Un EP de cinc cançons d’Espi i Ridley, baterista i contrabaixista, quan 
la joventut encara valora les primeres vegades i on caben totes les potencia-
litats a la «Dream House» d’aquest quartet. València acull la gravació també 
de l’split final de compositors «Free dog / Untitled #1», amb veu de gos, si no 
apallissat, sí una mica abandonat a la seva sort. La demostració que la bas-
tida del so (baix i bateria) també pot dir-hi la seva musicalment.

Featuring Putter Simth & Jimmy 
Wormworth
Rossy & Kanan Quartet
Swit Records
Jazz

Rossy, Jorge, vibràfon / Kanan, Michael, piano / Smith, Putter, contra-
baix / Wormworth, Jimmy, bateria
 
Rossy i Kanan aborden la música de dos grans compositors de l’era bop i poste-
rior: Tadd Dameron i Thad Jones. El disc arrenca amb aquella mena de peça que 
podríem batejar com a música de còctel en pisos d’alta gamma. Després la 
pel·lícula s’enreda, però no deixen de guanyar les composicions elegants i bri-
llantment interpretades en tot moment, concretament en disposició 4, 4, 3 (les 
quatre primeres i tres últimes d’en Dameron). «Tadd’s delight» fa d’empelt be 
bop per a les tres que Jones aportarà al conjunt: més rodes de bateria en acció, 
però alhora un deixar-se anar que generarà més d’un sospir després dels sis 
minuts de «Mean What You Say»; l’oient ho entén i es commou.

Sedajazz 2020
Diversos Artistes (recopilatori)
Sedajazz
Jazz

Le Dancing Pepa Swing Band / Kako Rubio & Lírica Big Band / 
Kontxi Lorente / Jorge Riera Gypsy Trio / Sedajazz Kids Band / 
Storione, Sambeat, Kurmann & Juhasz / Briz, Ibáñez, Adell & 
Santandreu / Javier Vercher / Chema Peñalver / Bertrand Kientz / 
Personal Warriors / Sónnica Yepes & Kontxi Lorente / Max Ridley / 
Ximo Cafferena Quartet / Andrés Belmonte / Javier Tijuana 
 
El recull del segell valencià arrenca com si aquest hagués de ser un disc 
d’estàndards de jazz i swing com «Love is here to stay». Però el disc se sofis-
tica o s’experimentalitza més enllà de formacions de nens, gitanes o bluese-
res i brillen amb llum pròpia el quartet d’Storione i Sambeat. Disset propostes 
són moltes per a aquest espai, però s’agraeix que inclogui «Fila prim i recte» 
(«That Old Feeling») adaptada al català pel cantautor Òscar Briz, que fa sonar 
jazz en català, una assignatura pendent. També destacar la veu de Sónnica 
Yepes a la curiosa versió «Sincronicidad» («Bring on the night»).
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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
Doctor Raimon Pou, clínica dental
• Primera visita d'orientació, gratuïta, i 15% des-
compte en tots els tractaments.
Consell de Cent 180, 2n, E · 93 323 61 06
Josefina Llargués (psicopedagoga, logopeda, 
homeòpata i naturòpata)
• 15% de descompte en tots els serveis.
http://josefina-llargues-terapies-naturals.cat
607969939 · josefinallargues@hotmail.com
Kenzen Pilates Studio
• Classe de prova gratuïta i 20% de descompte en 
la quota mensual. Muntaner 81, sobre-àtic, 1a.
08011 Barcelona. 93 453 86 05 · 686 006 920
www.kenzenpilates.com
KOS Fisioterapeutes
• 10% de descompte en totes les sessions.
93 412 06 27 · www.kosfisioterapeutes.com
info@kosfisioterapeutes.com

Marta Pugès (fisioterapeuta)
• Primera visita gratuïta i un 15% de descompte en la 
resta de sessions · 669 94 63 85 (horas convingudes). 
Visites a Tona i Barcelona.
Susana Ramon Mètode Feldenkrais
Educació somàtica per a músics
• 10 % de descompte en sessions individuals i tallers 
col·lectius. Art, Moviment & Expressió. 670 343 627 
contact@susanaramon.com · www.susanaramon.com

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

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

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

Empreses en conveni 

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

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

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

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

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

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

Comunicació
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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