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Protagonistes · Adriano Galante i David García Aristegui Editorial

Sumem esforços, multipliquem resultats

tats de concerts i gires, programacions estables, circuits, i intercanvis– 
mitjançant una cooperació fluida  amb les sales de concerts i programadors 
que desfaci els nusos que fins ara hi interferien.

Això seria, sens dubte, un actiu principal per al turisme –tant a Barcelona 
com a tot Catalunya– i donaria més continguts d'alta qualitat i una orientació 
turística més ben enfocada.

Sovint em ve al cap la comparació de la nostra activitat amb el Modernisme: des-
prés d'ignorar-lo durant dècades, el vam reivindicar i ara s'ha convertit en motor del 
turisme cultural. Per què no fem el mateix amb la música en directe, i amb progra-
macions estables de jazz i música moderna? La nostra feina com a artistes durant 
dècades ja ha assolit reconeixement internacional. Què més hem de demostrar, per 
ser valorats com a patrimoni cultural català de primer ordre? De què serveix que 
tinguem cinc escoles superiors a Barcelona, les mateixes que té Dinamarca repar-
tides en tot el país? És absurd sembrar el camp i després abandonar la collita.

Cal sumar esforços entre el sector públic i el privat –que millorarà amb la 
nova llei de mecenatge– i  desenvolupar el Codi de bones pràctiques amb uns 
«hàbits culturals saludables» consensuats.
Resulta il·lustratiu analitzar models de referència al nostre entorn, tant 
d'altres països (França, Dinamarca, el Regne Unit, els Estats Units, etc.) com 
d'altres col·lectius artístics professionals més  ben estructurats (teatre, cine-
ma, dansa, etc.). Pot ser profitós adaptar el més adient al nostre àmbit.

L'eina principal per avançar de manera efectiva és la cooperació: si sumem 
esforços, podem multiplicar resultats. Agraeixo la generositat i el compromís 
de la junta directiva, des de la qual treballem al servei de tots els socis i 
sòcies, amb il·lusió i determinació, organitzats en comissions.
Necessitem col·laboradors. Animeu-vos-hi!

El futur és a les nostres mans.

Mario Rossy · president

En primer lloc vull agrair, als socis i sòcies, la confiança que m'heu atorgat 
i, al Dick Them,  l'excel·lent tasca feta en una etapa difícil –amb retallades 
i demandes incòmodes– i l’entrega d’una associació sanejada econòmica-
ment i en bon estat de salut. 

Agafo el relleu amb il·lusió i energia, convençut que tenim al davant un 
repte important.
 
A l'AMJM tenim molts fronts oberts –quasi tots rellevants i urgents– que afron-
tem amb recursos molt limitats. Alhora, estic convençut que la conjuntura actual 
ens brinda una clara i infreqüent oportunitat de millora significativa per a tot el 
sector musical, en què la nostra implicació i lideratge han de ser decisius.

Els canvis polítics estan obrint nous escenaris de participació, i el Pla Integral 
de la Música –en el qual treballem amb representants de tot el sector, privat 
i públic, sota l'impuls de l'Albert Bardolet (ICEC-Generalitat)– ha esdevingut 
una eina molt útil per identificar problemes, proposar solucions i fomentar el 
coneixement mutu i la cooperació. Aquest treball desembocarà en un docu-
ment signat pels participants, per tal de garantir un compromís d'aplicació. 
Els grans objectius del Pla han de ser «la musicalització de la vida quotidia-
na» de la societat catalana, «connectar els artistes amb les audiències», i que 
la cultura musical sigui un dret dels ciutadans. 

Per tal d'assolir aquesta ambiciosa fita és necessària la valoració cabdal dels 
músics, com a artistes i creadors. És imprescindible que participem en totes les 
decisions sobre els assumptes que ens incumbeixen, que entri la llum al «sotabosc» 
on ens trobem per convertir-lo en un ecosistema equilibrat, saludable i sostenible, 
amb una estructuració i regulació adequades, dintre d'un funcionament plenament 
democràtic, amb total transparència a on hi ha la participació de diners públics.

Els nostres àmbits d'acció prioritària a millorar són, d'una banda, la situació 
laboral: dignitat professional i condicions justes, cotització a la Seguretat 
Social, i regulació adequada que es compleixi i que englobi totes les facetes 
de la professió de músic; d'una altra, fer una aposta clara per la música en 
directe, que faciliti el nostre desenvolupament artístic –oferint més oportuni-

Junta Directiva

prEsidEnt Mario rossy 
VicEprEsidEnt GuilleM arnedo

sEcrEtari alBert caire

trEsorEr arecio sMith

Vocals dani Morén, GeMMa Plans, Fran suárez, 
iGnasi terraza i saBina Witt

col·laboradors EspEcials isMael dueñas, 
oliVier JaMBois i dick theM

número De socis 300 
Gerent anna VeiGa

Adriano Galante i David García Aristegui a la primera Assemblea Pública de la Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositoras, 

el passat 4 de juny a Barcelona.
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L'Associació dia a dia

26è Festival L'Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu
Setembre 2016 

Si és setembre...
és L’Hora del Jazz!

L'AMJM fa 26 anys que programa el bo i millor del jazz que es fa a 
Catalunya, sempre apostant fermament perquè els músics actuïn en 
unes condicions de treball dignes i amb  contracte laboral.

L'Hora del Jazz ha combinat actuacions a l’aire lliure de dia amb 
concerts a clubs i altres espais a les nits, per tal d'arribar a més 
persones i per donar suport als locals que programen habitualment.

L'assistència i el reconeixement per part del públic sempre han 
estat un fort suport. A més a més, les actuacions es porten fora de 
Barcelona perquè, des de l'AMJM, volem que les propostes arribin 
a tot el territori català.

Tanmateix, sembla que tot això no és suficient per al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya: un cop més, ens ha 
rebaixat la subvenció que atorga anualment per a totes les activitats 
que fem des de l’AMJM. Respecte al 2015, n’hem rebut gairebé un 
24% menys. Si mirem més enrere, el percentatge ha estat més gran, 
de més d’un 64%. Sabem que no som els únics, però no podem plan-
tejar una nova edició de L'Hora del Jazz com si no hagués passat res. 
Davant d’aquest fet, i perquè volem mantenir unes condicions de 
treball dignes de tots els que hi participen, hem pres la decisió de 
reduir la programació en comparació de l’any passat. Si el 2015 es 
van poder gaudir 14 concerts, aquest 2016 s'oferiran 11 actuacions.

Aquesta decisió no afecta la qualitat de les propostes que presen-
tem: unes grans formacions amb grans músics i creadors defensant 
molt bons treballs. Per descomptat, voldríem oferir-vos més concerts 
i actuacions, però, a causa d’aquestes circumstàncies, enguany no 
ens ha estat possible.

PLAçA De LA ViLA De GRàCiA, BARCeLonA 
Diumenge 4 de setembre 

12 h. | Abrié-Cordero Duo

Gemma Abrié, veu i contrabaix
M. A. Cordero, contrabaix i veu

Sovint la recerca en la creació artística acaba traspassant l’obra i passa a ser 
una recerca vital. I la recerca vital acaba amb trobades també vitals. El duo 
que us presentem és una d’aquestes trobades en què vida i obra s’uneixen 
en un sol objectiu: la comunicació de les emocions i de les inquietuds huma-
nes. I el vehicle per transmetre totes aquestes emocions és una cosa certa-
ment poc usual: dos contrabaixos i dues veus. Amb la destinació i el vehicle 
ben clars només falta gaudir del trajecte: un viatge pel món a través de la 
música jazz, del pop, del folklore sud-americà, dels boleros, de la chanson 
française i de la cançó d’autor; un viatge que va més enllà d’estils i de formes 
per trobar l’essència en el contingut emocional. Simple però complex, com-
plex però simple. Sens dubte aquesta serà una trobada especial.
www.gemmaabrie.com

13 h. | Albert Bello & Oriol Saña Quartet

Albert Bello, guitarra
oriol Saña, violí
Claudi Lázaro, guitarra rítmica
Queralt Camps, contrabaix

Albert Bello i Oriol Saña ens presenten el seu nou treball discogràfic, Boston 
Bridges, fruit de la trobada entre músics de procedències i influències diver-
ses. En aquest CD enregistrat a Boston en companyia de grans músics de la 
ciutat, conviuen composicions d’Albert Bello amb temes clàssics del jazz 
manouche. Després de compartir una dècada junts, ara del que tenen ganes 
és de gaudir i fer gaudir, de tocar allò que més els ve de gust i fer-ho en un 
format que els permeti estar còmodes per deixar-se endur mostrant damunt 
de l’escenari tot el que han après fins ara.
Treballen amb temes propis i versions, però sempre fugint de la còpia. El 
respecte a l’estil hi és en tot moment i, precisament per això, no hi ha espai 
per a la mera imitació. La influència més bàsica és la del jazz manouche i, en 
aquest sentit, no es pot oblidar el referent en majúscules, el Quintette du Hot 
Club de France, liderat per Reinhardt.
Aquest nou projecte musical no és un projecte tancat, sinó que es basa en la 
llibertat musical d’aquests dos músics, i d’aquí que hàgim d’esperar una evolu-
ció oberta i sorprenent. El virtuosisme dalt de l’escenari du el públic a viure una 
experiència musical difícil de trobar en el panorama del jazz fet a l’Estat. 
L’Albert i l’Oriol són sinònim d’improvisació en estat pur, energia positiva, ale-
gria i diversió. Tot, amb una posada en escena molt cuidada i una connexió amb 
el públic que fa vibrar l’audiència des del minut u fins a la darrera nota.
www.experiment.es
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Diumenge 11 de setembre 

12 h. | Marco Mezquida & Manel Fortià

Marco Mezquida, piano
Manel Fortià, contrabaix

Marco Mezquida i Manel Fortià s'uneixen en aquest duet explosiu per 
transmetre a través del petit format la seva particular forma d'entendre 
la improvisació i la interacció dalt l'escenari, alternant moments de free-
jazz amb melodies conegudes, grooves hipnòtics amb aires del flamenc i 
moments percussors amb balades minimalistes, per exemple.
No es tracta d'un duet de piano i contrabaix convencional, doncs, sinó 
que en un concert seu pot passar qualsevol cosa, tant des del punt de 
vista musical com de l’instrumental, i poden aparèixer en qualsevol 
moment colors i recursos tímbrics sorprenents que fan que el viatge sigui 
encara més agradable i encisador per a l'espectador.
My Old Flame (autoeditat, 2015) és el primer disc del duet, el qual recull 
algunes de les seves vivències en aquest llarg període de creixement 
personal, creació i complicitat constant.
www.manelfortia.com/projects/marco-mezquida-manel-fortia-duet/
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Diumenge 25 de setembre 

12 h. | Elisabet Raspall & Dani Pérez Duet

elisabet Raspall, piano
Dani Pérez Amboage, guitarra

La subtilesa, la complicitat, la intensitat i l'honestedat s’entrecreuen en una pro-
posta que agermana dos músics que, després de compartir múltiples experièn-
cies, van decidir signar una obra a duet : Present (Raspall Records RR004, 2015), 
el fruit de la bona entesa establerta entre la pianista vilanovina i el guitarrista 
argentí. Ara ens presenten el darrer repertori de la compositora, Vital, un magní-
fic regal per als sentits en què Raspall i Pérez exposen el millor d’ells mateixos.
www.elisabetraspall.com

13 h. | Néstor Giménez

néstor Giménez, piano
Gabriel Amargant, saxo
Vic Moliner, contrabaix
Joan Terol, bateria

La música de Néstor Giménez té a veure amb el seu background jazzístic, però 
no és jazz. Té a veure amb el seu background rockero, però no és rock. Titulat 
superior en interpretació de piano jazz a l’ESMUC, ha actuat arreu de Catalunya 
i de l’Estat espanyol en diversos formats i grups, i ha guanyat el primer premi 
de composició de l’International Composition Contest del Silesian Jazz Festival 
(2015) i el premi Compositor de l’any de l’AMJM (2015).
Why not? (2015) és el seu primer treball discogràfic, en què ajunta músics 
de l'escena catalana amb músics de l'escena holandesa per trobar un 
punt en comú entre la composició i la improvisació, entre el rock i el jazz, 
entre Barcelona i Amsterdam.
La versió en directe a Catalunya compta amb grans músics de l'escena del país: 
Gabriel Amargant al saxo, Vic Moliner al contrabaix i Joan Terol a la bateria.
www.nestorgimenez.com

Diumenge 18 de setembre

12 h. | Martin Leiton Trio

Martín Leiton, contrabaix
Marcel·lí Bayer, saxo i clarinet
Òscar Domènech, bateria

Composicions originals que serveixen a Bayer, Leiton i Domènech com a vehicle 
i alhora com a catalitzador de les idees que aquests tres observadors sonors ens 
ofereixen per compartir. La formació de vent, contrabaix i bateria deixa un espai 
on allò que no es toca pot ser descobert tant per l’oient com per l’intèrpret.

Més tard, en diferents ocasions, al projecte s'hi van anar incorporant 
intèrprets que han portat la música del grup a llocs fantàstics, als quals 
no s'hauria pogut arribar sense ells.
Després de tot aquest viatge, han sentit la necessitat de plasmar la seva expe-
riència en un CD (PLAY, Errabal 2015) en què hi ha una mica de tot el que han anat 
trobant per aquest camí: diferents formacions, textures, intensitats, estils, etc.
www.dianajoelproject.com/

13 h. | Diana Palau & Joel Moreno Project

Diana Palau, veu
Joel Moreno, guitarra
Paco Weht, contrabaix
Guillem Arnedo, bateria

Diana Palau & Joel Moreno Project és un quartet de jazz fruit d’una 
col·laboració que neix el 2011. És un projecte en què la improvisació, 
sobre composicions originals i temes que formen part de l'univers musi-
cal de la Diana i el Joel, presa com un joc, té un paper central.
La Diana i el Joel van començar tocant a duet (veu i guitarra) cançons de jazz, 
MBP, pop, i també temes originals, que feien servir de base des d’on fer volar 
la imaginació, amb grans dosis d’improvisació i molta llibertat interpretativa.

13 h. | Xavier Dotras Trio

César Martínez, bateria
Toni Pujol, contrabaix
Xavier Dotras, piano

La formació Xavier Dotras Trio ens presenta el seu sisè treball, Paintings, com 
a homenatge als pintors i a la pintura dels segles XIX, XX i XXI. Després d’una 
experiència prèvia dins aquest camp (Vincent, Picap 2009, dedicat a la figura 
de Vincent van Gogh) el grup s’endinsa una vegada més en el món de la 
pintura amb aquest nou treball ple de colors, textures i formes, en què es 
poden veure referenciats pintors com Kandinski, Kokoschka, Chagall, Picasso, 
Matisse, Cézanne, Viladecans, Emil Nolde o el mateix Vincent van Gogh.
El trio aconsegueix, mitjançant el seu estil peculiar caracteritzat per la 
barreja entre el jazz i la clàssica, els ambients propicis per poder experi-
mentar la pintura des d’un sentit no habitual: el de l’oïda.
www.xavierdotras.com
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Martín Leiton ens porta condensada en nou temes una idea: el so és el protago-
nista abans de convertir-se en melodia, ritme i harmonia, deixant que el llenguatge 
del jazz, juntament amb altres reminiscències, aparegui de la manera més natural 
que es pot. Es busca la música del moment, que cada integrant pressioni la tecla 
que cregui convenient acceptant cada esdeveniment sonor com a part del tot.
A Poetry of Sound (Underpool, 2015) hi ha un quart integrant, el so de la 
vida, el so que ens acompanya quan la música passa a través de nosaltres.
www.martinleiton.com
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CAFÈ DeL ConSeRVAToRi DeL LiCeU
Carrer Nou de la Rambla, 88 (entrada al concert pel carrer de les 
Tàpies, 9), Barcelona
Entrada gratuïta amb consumició obligatòria

Dijous 29 de setembre

21 h. | Gonzalo del Val Trio

Marco Mezquida, piano
David Mengual, contrabaix
Gonzalo del Val, bateria

Un trio espectacular que reuneix alguns dels músics més destacats i 
sol·licitats del panorama nacional actual, i que garanteix una música rica 
i espontània, basada en la contínua interacció dels seus components. 
Gonzalo del Val, a la bateria, s’acompanya de David Mengual al contra-
baix, referència de molts dels grans enregistraments de jazz d’aquest 
país, i de Marco Mezquida al piano, que destaca per la seva energia, 
virtuosisme i imaginació.
Una formació àgil, equilibrada, de sonoritat càlida i sempre suggerent. Un 
vehicle perfecte perquè els tres músics s’expressin amb gran comoditat. 
La proposta estètica del trio és molt variada, així com condicionada per 
les inquietuds musicals dels tres intèrprets.
Ens presenten el seu segon CD, Koiné (FSNT, 2016), amb composicions 
originals i versions de clàssics. Música plena de calidesa, intimisme i 
sensibilitat interpretativa.
www.gonzalodelval.es

PRoGRAMACió De niT

AUDiToRi DeL VinSeUM · MUSeU De LeS CULTUReS DeL Vi
Plaça de Jaume I, 5. Vilafranca del Penedès
Entrada anticipada: 10€ / Taquilla: 12€

Dimarts 17 de setembre

20.30 h. | Ignasi Terraza Trio

ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
esteve Pi, bateria

Ignasi Terraza és un dels músics de jazz més valorats actualment a 
Espanya i compta amb un creixent reconeixement internacional. 
Ha anat consolidant una personalitat inequívoca amb una manera 
d’interpretar el jazz. Un jazz mediterrani, extravertit, obert, còmpli-
ce, d’una sensibilitat molt bonica. Ens recorda el swing d’Oscar 
Peterson, la sensibilitat de Bill Evans i la saviesa de Tete Montoliu. 
Els 6 discs publicats pel seu trio en els darrers 15 anys ens perme-
ten descobrir un so molt personal abordant un variat repertori de 
diferents estils. El trio es complementa amb el conegut contra-
baixista Horacio Fumero i el brillant bateria Esteve Pi.
www.ignasiterraza.com
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La guia del jazz a Catalunya, 
eina clau de futur
Gemma Plans, vocalista i vocal de la 
Junta directiva de l'AMJM

Si és evident que durant els últims vint anys l'àmbit del jazz i la música 
moderna ha experimentat un notable creixement, també és ben clar que 
patim mancances i desequilibris, i molts de nosaltres sentim que l'ofici 
de músic està en situació de risc.

Alhora, estem en moments de canvis polítics, i el Pla integral de la músi-
ca a Catalunya ens ofereix una oportunitat de millorar el nostre sector.
Per tal d'avançar d'una forma efectiva, necessitem que l'àmbit del jazz i les 
músiques improvisades sigui valorat de forma adequada, especialment la feina 
dels músics, i ens cal identificar tant les nostres potencialitats com els proble-
mes que ens afecten. Per proposar solucions cal fer diagnòstics acurats, treba-
llar sota criteris democràtics i amb transparència. Així podrem contribuir a 
prendre decisions que afectin les noves polítiques musicals i culturals.

La guia Jazz a Catalunya serà una eina clau, el fonament principal que ens 
permetrà dur a terme amb rigor el procés d'anàlisi, reflexió i millora efectiva 
del nostre sector. Esdevindrà la guia professional que reculli tota la informa-
ció referent als integrants que formem part del nostre ecosistema (músics, 
representants i productors, programadors, sales, festivals, mitjans de comu-
nicació, imatge, estudis de gravació i segells discogràfics, escoles, associa-
cions, organismes públics i privats, entre d’altres); l’eina d'informació indis-
pensable per als professionals de tot el sector que en mostri, amb percepció 
real, la riquesa i la diversitat. Serà una guia estructurada i estructurant que 
facilitarà la recerca mitjançant estudis de qualitat partint de les seves dades.

Estem prenent com a model de referència Jazz de France / le guide-
annuaire de jazz en France, creada el 1984; a partir de la qual treballem, 
adaptant-la adientment al nostre entorn i situació actual.

En els pròxims mesos tenim previst començar a enviar-vos els qüestionaris 
per tal d'iniciar el recull de les vostres dades professionals, procés en què 
serà imprescindible la vostra col·laboració. Comptem amb tots vosaltres!

CASTeLL De MonTBUi. BiGUeS, BARCeLonA
Diumenge 25 de setembre

12 h. | Clara Sallago Quintet

Pau Domènech, clarinet
Bartolomeo Barenghi, guitarra
Santiago Acevedo, contrabaix
Salvador Toscano, bateria
Clara Sallago, veu

La cantant catalana establerta a París Clara Sallago s'estrena com a 
compositora amb el seu nou treball discogràfic Cantos de Hidra 
(Temps Record, 2015). El seu univers sonor s'inspira en la música 
d'arrel, la cultura popular i la poesia, i condensa les diverses influèn-
cies que ha anat adquirint al llarg de la seva carrera. Amb el mite 
clàssic d'Hidra com a fil conductor, aquest àlbum és un recull de nou 
cançons originals que expressen diferents vivències i inquietuds, amb 
lletres en català, castellà, francès i anglès. El seu estil combina ele-
ments del jazz, el flamenc, el folklore llatinoamericà i la chanson 
française, i configura una estètica personal que destil·la sinceritat i 
emoció. L’acompanya una banda de luxe amb Pau Domènech (clari-
net), Bartolomeo Barenghi (guitarra), Santiago Acevedo (contrabaix) i 
Salvador Toscano (bateria i percussió).
clarasallago.wix.com/music
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Mario Rossy (contrabaix), 
president

Dani Caracola (guitarra), vocal 

Sabina Witt (veu), vocal ismael Dueñas (piano), 
col·laborador especial

olivier Jambois (guitarra), 
col·laborador especial

Dick Them (contrabaix), 
col·laborador especial 

Guillem Arnedo (bateria), 
vicepresident

Gemma Plans (veu), vocal Fran Suárez (piano), vocal ignasi Terraza (piano), vocal

Albert Caire (piano), 
secretari

Arecio Smith (teclats), 
tresorer
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El passat 5 de maig es va celebrar, al llarg de més de 3 hores, l’assemblea 
general de socis de l’AMJM, a l’edifici de la SGAE on té la seu l’Associació.

Dick Them va deixar el seu càrrec de president, després de 4 anys, i va rebre 
el reconeixement dels assistents pel temps dedicat a aquesta funció. També 
es va agrair la dedicació a Ismael Dueñas (secretari) i Olivier Jambois (vocal); 
la seva vinculació a l’Associació continuarà, a petició dels assistents, com a 
col·laboradors especials, aportant la seva experiència a les qüestions que es 
plantegin. Després de la votació dels socis assistents, l’AMJM té nova junta 
directiva, amb antics membres que canvien de càrrec i noves incorporacions:

• President: Mario Rossy 
• Vice-president: Guillem Arnedo
• Secretari: Albert Caire
• Tresorer: Arecio Smith
• Vocal primer: Gemma Plans
• Vocal segon: Dani Caracola
• Vocal tercer: Sabina Witt
• Vocal quart: Fran Suárez
• Vocal cinquè: Ignasi Terraza
• Col·laboradors especials: Ismael Dueñas, Olivier Jambois i Dick Them.

A més de la renovació de càrrecs de la junta, es van tractar més qüestions. 
Aquí teniu un petit resum (*) del que es va parlar.

Després de donar la benvinguda als assistents, el president, Dick Them, 
va donar pas a Montse Brau, del despatx Blasco-Sellarès, encarregada 
de portar la gestió comptable de l’AMJM. Un cop explicat el balanç i el 
compte de resultats corresponents al 2015, amb els quals s’han pogut 
eixugar una part dels resultats negatius d’exercicis anteriors, va recordar 
que continua vigent la normativa referida a les subvencions rebudes de 
la Generalitat, la qual suposa, a efectes pràctics, que no hi ha un atorga-
ment definitiu, fet que pot provocar dificultats a l’hora d’aconseguir 
finançament, com va passar fa tres anys. El fet que l’import que s’atorga 
a la subvenció no es conegui abans de fer el pressupost anual, dificulta 
el plantejament de les activitats. Per aquesta raó, les despeses es van 

ajustant al llarg de tot l’any, en funció dels ingressos confirmats. Pel que 
fa la situació de liquiditat, és bona, ja que a l’octubre del 2015 es va 
cobrar el 80% de la subvenció atorgada, amb la qual cosa no va ser 
necessari recórrer a finançament bancari.

Seguidament, Dick Them i Arecio Smith van analitzar les activitats realitzades 
el 2015, dividides en: accions per a la defensa de la professió, activitats inter-
nes i serveis, activitats de promoció i col·laboracions amb agents externs. Com 
a punt a destacar, pel que fa a les accions per a la defensa de la professió, hi 
ha la participació de l’AMJM a les taules del Pla integral de la música orga-
nitzades al llarg del 2015, així com la participació activa en la creació d’una 
federació d’associacions de músics de jazz a Espanya, i a l’Acadèmia Catalana 
de la Música (ACATAM). Respecte a les activitats, es va destacar el fet 
d’ampliar la programació de l’Hora del Jazz, amb un diumenge més de con-
certs a la plaça de la Vila de Gràcia, i més concerts en espais de nit.

Pel que fa als projectes del 2016, Guillem Arnedo van fer un breu repàs dels 
que es portarien a terme, i va destacar-ne l’estudi de la situació del jazz a 
Catalunya, el qual servirà com a punt de partida per treballar un pla estratègic 
de l’entitat. Vinculat amb això, es preveu realitzar una consultoria externa de 
diagnosi de l’AMJM. També es va remarcar la importància de reforçar la 
comunicació dins l’entitat, amb l’actualització de la pàgina web, atès que el 
nombre de socis no ha augmentat en els darrers anys.

Anna Veiga va ser l’encarregada d’explicar el pressupost plantejat per al 2016. 
Pressupost en què es continua mantenint la despesa dels anys anteriors, i s’hi 
afegeix la destinada a fer l’estudi de la situació del jazz. Aquest pressupost 
s’haurà d’anar ajustant d’acord amb la confirmació dels recursos obtinguts. Pel 
que fa a la tresoreria no es preveuen problemes fins a finals d’any si 
l’Administració compleix amb el calendari de pagaments de l’any anterior.

L’AMJM emprèn una nova etapa, amb la continuació del treball que fa 25 
anys que desenvolupa. I recordeu: l’AMJM sou tots els socis. Les vostres 
opinions i propostes són les que marquen el camí a seguir.

(*) Si ets soci i vols més informació, pots posar-te en contacte amb l’oficina.

L'Associació dia a dia

Assemblea General de socis
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segurs i orgullosos dels nostres artistes, però sí 
que encara ens queda un rastre a l'ADN 
d'aquesta inseguretat sobre el criteri propi, oi? 
En aquest sentit segueix sent una mica cert que 
qualsevol artista, si arriba amb un aval, sigui de 
músics, festivals, premis, discogràfiques..., tots 
estrangers, doncs ja sembla que se'l valori més 
o que li donin més punts. Això sí que encara 
segueix sent d'aquesta manera, aquí.

Parlant d'actuacions, quin diria que ha 
estat el seu públic més exigent? 
No m'agrada la paraula exigent quan parlem del 
públic. De fet, quan hi ha un públic molt entès, sol 
ser molt agraït. Dóna i retorna molt més del que rep, 
reconeixent les coses i participant més. Normalment 

aquesta exigència s'associa a un públic fred, i és tot 
el contrari. Llavors una audiència que no retorna 
cap al músic i que el fa sentir absolutament jutjat o 
malament és un mal públic, i no crec que sigui exi-
gent o qui sap... només és un mal públic. Quan els 
espectadors retornen més i participen més, el músic 
dóna més. És aleshores, al final de l'espectacle, 
quan pots dir que t'han exigit molt més. 

A més a més, creu que avui en dia el públic 
que s'apropa al jazz és diferent del de fa 
uns anys? 
Sí, el públic està canviant. De fet, durant molt 
temps, la gent, els aficionats al jazz que van 
viure l'època dels grans noms que han anat 
passant, s'han fet grans i han deixat d'anar als 

això es dóna. Aquest element de swing amb 
altres característiques rítmiques també es troba 
a músiques com el flamenc, els ritmes llatins, 
moltes de les músiques d'Àfrica,... Totes tenen 
aquest element que batega darrere seu.

Amb el pas del temps, creu és cert que un 
músic s'acomoda i ja no innova tant? Com 
ho aplicaria al seu cas en particular? 
Bé, hi pot haver una part certa en aquest aspecte 
en el sentit que un músic, quan ja va creant un 
camí, una sinergia, una obra, també i al mateix 
temps, es veu “obligat” a ser coherent amb la 
seva pròpia trajectòria. Llavors, això es pot enten-
dre a vegades com a falta o manca de creativitat, 
però també es pot entendre com a coherència. En 
el meu cas i en els darrers anys, no tinc la sensació 
d'haver-me estancat o d'haver-me aturat, de ser 
presoner de la meva pròpia obra o estil. Crec que 
he estat obrint diferents portes i que he mantingut 
viva la meva creativitat. És clar, una cosa és el que 
jo pugui pensar o dir, i una altra, el que pensi o 
cregui la crítica o altra gent.

Més d'una vegada li han comentat que 
potser no és profeta a la seva terra. Vostè 
creu que és així? O potser el fet de tocar 
més fora d'Espanya és cosa del passat? 
M'agrada la frase que vaig sentir dir al Pere 
Bardagí: en aquest país hi ha tres maneres de 
sortir-se'n, per als músics: una és per mar; 
l'altra, per terra, i l'altra, per l'aire. De fet, tot i 
que segueix sent una mica això: jo penso que 
queden un poc enrere aquells temps en què tot 
el que valia era el que vingués de fora i el que 
es feia aquí només valia si a fora li havien 
donat reconeixements o havia destacat. 

I llavors això que comenta creu que 
segueix passant ara per ara?
Avui en dia no és exactament així. Penso que en 
aquest sentit hem evolucionat i estem més 

Per altra banda, és clar, l'ordinador és una eina 
important també per al treball personal i, llavors, 
en aquest sentit sí que he estat interessat en 
programes de transcripció al braille o de trans-
cripció de música durant aquests anys, tot i que 
després els he fet servir poc. Però bé, els he tin-
gut en compte per fer segons quines coses.

El seu famòs swing és una manera de fer, un 
feeling, o una mera etiqueta de la crítica?
Doncs per mi no és cap d'aquestes coses i 
també ho són totes tres. El swing per mi és una 
característica del jazz que et fa moure, que et 
transmet ganes de moure't. Els orígens del jazz 
sempre s'han associat a la dansa, que és movi-
ment. El swing és l'element que incorpora 
aquesta música i que et transmet energia. Hi ha 
hagut moments que s'han posat certes etique-
tes a la música, i això és un tema totalment de 
la crítica. Evidentment és una manera de fer, 
perquè aquest element del swing condiciona 
també la música que fas i com la vols fer, si la 
tens com a element prioritari. I també és un 
feeling, perquè òbviament aquesta característi-
ca rítmica no és supèrflua, sinó que té moltes 
implicacions en altres aspectes. 

De quins aspectes o de què parlem exacta-
ment?
L'aspecte rítmic, que en el cas del swing és 
important, un dels efectes que té és la sintonia, 
el fluir, la creativitat que es desferma amb una 
part del subconscient i que hi té molta relació. 
També té a veure amb sentir-se fruint sobre un 
temps i sobre el ritme. Quan hi ha swing tot 

Segons tinc entès, la seva aproximació al 
jazz va ser autodidacta. Per què el jazz i per 
què el piano? Què li va aportar?
Si et sembla bé, et responc de forma inversa. 
Per què el piano? Doncs el piano va ser 
l'instrument que hi havia a casa la meva àvia i 
un dia vaig començar a jugar-hi, m'hi vaig iden-
tificar i vaig començar a passar moltes estones 
tocant-lo. No sé qui va triar qui, si me'l vaig 
trobar o si potser va ser ell qui em va triar. 
Quant al jazz, sí, la meva aproximació va ser 
autodidacta, però quan vaig començar a estudiar 
música ho vaig fer al conservatori segons els 
mètodes “tradicionals”. Paral·lelament anava 
improvisant, jugant una mica amb les coses que 
tocava, i m'agradava molt. Això va ser el factor 
que va fer que, quan vaig conèixer el jazz uns 
anys després, m'identifiqués molt amb aquesta 
música i la convertís en el meu llenguatge.

A més de músic i aficionat al jazz, també és 
informàtic. M'agradaria saber si aquestes 
dues disciplines  es vinculen en la seva 
carrera musical i de quina manera.
Sí, és cert. Vaig estudiar informàtica i també vaig 
treballar uns anys com a informàtic, però també 
vaig estudiar música, i m'hi he dedicat al mateix 
temps. Al principi, no em vaig plantejar intentar 
ajuntar les dues disciplines. Quan jo estudiava 
informàtica vaig conèixer els corrents de música 
feta per ordinador i m'hi vaig interessar, però em 
va acabar semblant massa diferent i s'allunyava 
molt del tipus de música que m'agradava tocar i 
m'agradava fer. Llavors mai no he sintonitzat 
amb aquests tipus de corrents musicals. 

Les melodies del seu piano han delectat 
audiències de Tailàndia, Brasil, Turquia i 
França, per posar-ne només alguns exem-
ples. La improvisació és la base i l'estendard 
d'un esperit musical en constant recerca de 
noves vies, tant sonores com sensitives. 
L'ignasi Terraza no només és un dels  jazz-
men catalans més preuats i coneguts arreu: 
aquest pianista barceloní fa més de 30 anys 
que és damunt dels escenaris, com a solista 
o col·laborant amb altres formacions, i la 
seva obra té gairebé una desena de reconei-
xements. Jazz, swing i, en definitiva, música 
formen el seu engranatge.

Text: Maria Gateu

Entrevista

Ignasi Terraza: “No tinc la sensació d'haver-me aturat, 
de ser presoner de la meva pròpia obra i estil“
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improvisacions, més llibertat, i a les formacions 
grans és important ser fidel als arranjaments. 
La funció del piano en aquest cas és molt dife-
rent de la dels conjunts petits, però totes 
m'agraden i m'agrada aprofundir en cadascuna. 
També m'agrada passar d'una a l'altra i experi-
mentar diverses i diferents formes de tocar.

Ara que xerrem sobre formacions i músics, 
m'agradaria parlar de la seva labor docent. 
Com veu les noves generacions jazzístiques?
Estic content de veure com les noves genera-
cions estan pujant amb un molt bon nivell i real-
ment podem veure cada vegada gent més jove 
tocant millor. Això fa pensar que aquesta música 
seguirà viva per molts anys, perquè mentre hi 
hagi músics que la toquin i bé... La millor manera 
de crear públic és aquesta: fer jazz ben fet. 

I en l'àmbit de la formació, només les esco-
les superiors són bons planters, o també 
n'hi ha d'altres?
Al fenomen de les escoles que estem veient, en 

un panorama en què actualment hi ha 3 escoles 
superiors i d'on surten molt bons professionals 
i molt ben formats per al jazz, s'hi ha de sumar 
l'aparició de noves orquestres de músics joves. 
La més coneguda de totes és, potser, la d'en 
Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band. Ells 
són el gran brou de cultiu per a músics. Si jo 
hagués pogut tenir, a l'edat que tenen aquests 
nois, l'oportunitat de tocar en un grup com ho 
estan fent ells ara, la meva carrera musical 
s'hauria accelerat molt més, hauria canviat 
molt. És una sort poder tocar amb aquests nois 
que fan música amb un nivell tan alt. Tot això és 
un motiu d'esperança i d'alegria per a tots els 
músics de jazz, sens dubte.

I la situació actual de la música, tant pel 
que fa als músics com als locals, institu-
cions, festivals...?
Per una banda veig que hi ha futur en aquesta 
música. Però també, tenint en compte que 
molts festivals de jazz estan canviant en els 
darrers anys per buscar més públics modifi-
cant la música o barrejant-la, és cert que hi ha 
una mica d'incertesa. Al mateix temps, insis-
teixo que si segueix havent-hi músics, per mi 
aquesta és la clau. Aquesta música pot seguir 
viva i ja trobarem nous i més canals per difon-
dre i participar. 
El que crec que falten són formes d'arribar al 
públic. El jazz mai ha estat una música majori-
tària, però actualment s'ha retirat dels ambients 
de sales i festivals. També es troba afectat per 
la crisi i per la situació cultural, òbviament, però 
bé... De la mateixa manera que en altres camps 
és important reinventar-se, al jazz també ens ho 
hem de plantejar. Tenim els músics, tenim la 
música i, sobretot, tenim l'energia per buscar 
aquestes formes.  

Per aquest motiu va crear el seu propi segell 
discogràfic? Per donar suport a nous artis-

concerts. En canvi està apareixent un nou públic 
jove. També hi ha molts estudiants de música, 
de jazz, i aquesta és una audiència molt real. 
Això vol dir que està canviant el públic? 
Òbviament, però per mi no és res dolent ni bo, 
és diferent i un símptoma que aquesta música 
segueix viva, segueix tenint coses a dir i coses 
per aportar a les generacions futures.

Si canviem públic per formació, amb quin 
tipus d'agrupació (big band, trio,...) s'ha 
sentit més còmode? 
Com a pianista actuo amb formacions tant de piano 
sol com de big band, i amb totes m'agrada molt 
treballar-hi. Per una banda, el piano sol és el que et 
permet més llibertat i és el que t'exigeix més com 
a instrumentista, però, és clar, t'ho has de fer tot tu 
sol. Per l'altra, la formació de trio seria la més 
equilibrada per a un pianista perquè tens el suport 
de la secció rítmica del contrabaix i la bateria. 
A partir d'aquí les formacions de quartet, quin-
tet, amb més vents i la big band són totes 
diferents. En formacions petites hi ha més 
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però mentrestant el CD segueix sent la nostra 
carta de presentació i la nostra obra. 

Al llarg de la seva carrera ha rebut diver-
sos premis i guardons. Creu que són impor-
tants per a un músic o són un a més a més 
a la seva carrera?
Els premis, bé... Considero que són reconeixe-
ments bons en el sentit que ajuden a difondre 
el que estàs fent, a donar una mica de promo-
ció. No els dono especial importància, però sí 
que n'hi ha alguns que fan més il·lusió que 
d'altres. I evidentment, segons de quins parlem, 
tenen més difusió que d'altres. 

Ignasi Terraza, premi ex aequo del Festival 
de Jazz de San Javier. Què li ha suposat 
guanyar aquest premi ara en aquest 
moment de la seva carrera i després de 
tants altres reconeixements? 
El premi del Festival de San Javier és una fór-
mula similar a la del Jazzterrasman del Festival 
de Jazz de Terrassa que coneixem aquí. 
Certament, és un honor que enguany me l'hagin 
donat a mi perquè fins ara només l’havien 
donat a músics estrangers. Han ampliat 
l'espectre i hi han inclòs els músics nacionals. 

I el futur com es presenta?
Bé, amb il·lusió. En aquests moments estem 
presentant el meu pròxim treball discogràfic, 
un duet amb el pianista holandès Bert Van den 
Brink. Un duo tête à tête i que presentarem al 
Festival de Jazz de Barcelona el pròxim desem-
bre, també com a homenatge a la figura de 
Tete Montoliu. En Bert Van den Brink ha estat 
un pianista amb qui he tingut molt bona sinto-
nia des del primer moment i em fa molta 
il·lusió presentar aquest disc de duo. I més 
quan ens esperen alguns concerts junts, per-
què gaudim molt tocant plegats.
A banda d'això, aquest juliol al Festival de 

Tortosa hem enregistrat un projecte nou amb 
repertori original per al meu trio amb el Luigi 
Grasso, que formarà part del meu proper tre-
ball discogràfic. A banda d'aquests treballs i 
projectes, segueixo actuant en trio i segueixo 
portant arreu l'espectacle Imaginant Miró.  
I per descomptat també segueixo treballant, i 
molt, en els projectes de Joan Chamorro i 
Andrea Motis. De fet, ara al gener sortirà el 
CD de l'Andrea gravat a Impulse, i es preveuen 
una sèrie de concerts importants després 
d'aquesta presentació.  

tes, per assentar aquells que buscaven un 
lloc per donar forma als seus treballs,...? 
L'aventura de crear un segell discogràfic va 
començar just fa deu anys. La vam crear amb 
la Míriam Guardiola el 2006. Tot va sorgir 
amb la primera intenció d'autoeditar-me els 
nous discs que tenia pendents, i de tornar a 
treure'n d'altres que tenia descatalogats feia 
un temps. També vam voler obrir el segell a 
artistes que estiguessin dintre de la nostra 
línia, com ara Bernat Font, Pierre Boussaguet, 
Jordi Rossy, o Guillem Arnedo amb Celeste 
Alías. Som un segell petit, però sempre hem 
buscat una ruta coherent que ens identifiqui. 
No només una línia musical coherent en la 
tria dels artistes, sinó que també amb la 
presentació, amb un disseny d'àlbum que 
recorda l'LP i que ens identifica com a segell, 
de manera que aquest objecte sigui molt 
preuat, i més en els darrers anys, que el CD 
està sofrint un mal moment. 

Sens dubte, i més ara amb totes les xarxes 
socials, Internet, la moda renovada dels vinils...
Sí, són moments de canvi, sens dubte, i hem de 
reinventar tota aquesta indústria musical. De 
totes maneres, crec que el CD segueix sent la 
carta de presentació i l'obra concreta per al 
músic de jazz: la nostra obra, en definitiva, ja 
que els concerts no deixen de ser efímers. 

No creu que hi podria haver algun format o 
algun tipus de plataforma amb què poder 
substituir-lo de forma definitiva? 
Podrien ser substituïts pels vídeos, efectiva-
ment, però encara no hi ha un format clar a 
través de les xarxes amb què es pugui distingir 
la qualitat d'un o de l'altre. No és el mateix un 
vídeo fet amb el mòbil al mateix concert que 
un altre de fet amb la mateixa cura amb què 
es realitza un CD. Així, és clar, penso que en 
els pròxims anys aquest camp s'anirà definint, 
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Dr. GO     
Jazz-funk

Fran Suárez, piano i composició / ignasi Cussó, guitarra / Ramón 
Díaz, bateria

El pianisa xilè Fran Suárez encapçala Dr. Go, un trio en què l'acompanyen 
la guitarra d'Ignasi Cussó i la bateria de Ramón Díaz. El so que defen-
sen parteix del jazz-funk per anar obrint un ventall ple de rock, electro 
funk, jazz modern i, fins i tot, algun bolero. En definitiva, el resultat són 
unes composicions alegres, enèrgiques i amb una bona dosis 
d'improvisacions i groove. 

Dr. GO mostra una mirada compromesa amb la seva època i circumstàn-
cies, i abasta una temàtica que va des dels moviments de descontenta-
ment social fins a la introspecció més personal i intensa. Noctámbulos 
va ser el primer treball de la formació, amb el qual van deixar clar el seu 
estil i el seu caràcter. Actualment, es troben inmersos en plena presen-
tació del seu darrer i segon disc, Dr. GO plays Led Zeppelin, en el qual 
aborden el repertori de la mítica banda anglesa. 

Dades de contacte:
Fran Suárez
www.drgotrio.com
franpiano@yahoo.es
(+34) 652141191
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MASO
Tomàs Fosch Sextet
Temps Record

Gianni Gagliardi, saxo tenor / Alex Fraile, saxo alt / estela ortiz, 
veus / Tomàs Fosch, piano i teclats / Mike Luzecky, baix / Lupe 
Barrera, bateria

El llegat de Monk, Coltrane, Mingus i Gordon assaonat amb pinzella-
des de R&B i de soul ha estat reinterpretat pel sextet del pianista 
Tomàs Fosch. La seva estada a Nord-amèrica el va posar en contacte 
amb els sons, els gèneres i el caràcter dels músics actuals d'aquelles 
terres. El que hom denomina la música del futuro estableix el caràc-
ter d'un total de nou temes. Un disc amb el qual tot el sextet ha sabut 
transmetre el tarannà vivaç, inquiet i efervescent del jazz actual tant 
a Catalunya com a Nord-amèrica.

Uda Labur Hori 
(Aquel Corto Verano)
Juan de Diego Trio
Errabal 

Dani Pérez, guitarra / Joe Smith, bateria / Juan de Diego, trompeta 

La música ha estat, en aquesta ocasió, una forma per reviure, simbòlica-
ment, Buenaventura Durruti. L'anarquisme és l'actitud i el combustible del 
nou projecte del trompetista basc, però la literatura n’és la raó; en concret, 
el llibre El corto verano de la anarquía de Hans Magnus. Totes aquestes 
fonts, juntament amb el caràcter de Joe Smith, el feeling de Dani Pérez i el 
saber fer de Juan de Diego, han estat els ingredients dels 11 temes que 
componen el nou treball del trio. Guitarra, bateria i trompeta ofereixen un 
so de vegades evocador, ambiental, i d'altres, físic i trencador.

Quiero Volver a Marte Otra Vez
Gorka Benitez & David Xirgu
Fresh Sound 

Gorka Benitez, saxo tenor, flauta / David Xirgu, bateria    

“Este dúo sigue hablando... Bailando un beso oculto en cada verso.” Així 
descriu Josep Mestres aquesta “conversa” musical plena de matisos. El 
saxofonista basc i el bateria català uneixen forces, un cop més, per jugar, 
compondre i, en definitiva, fer música. Els vents de Gorka Benitez marquen 
el camí i el to de les composicions; la percussió de David Xirgu determina 
les petjades, les paraules i la velocitat del discurs. Peces com “Perro No 
Come Perro”, “Al Sur” i “Lila”, per esmentar-ne algunes, sonen completes 
i rodones, i fan que sigui irrellevant el fet de ser només dos al timó. 

Revisiting Zarathustra
Joan Vidal Sextet
Jazz Granollers Records

Gabriel Amargant, saxo tenor i clarinet / Martí Serra, saxo tenor i 
soprano / Marco Mezquida, piano / Adrià Plana, guitarra elèctrica / 
Miguel Serna, baix acústic / Joan Vidal, bateria      

El bateria català rellegeix jazzísticament tot un clàssic. Vidal marca 
l'actitud: enèrgic i delicat, el seu so i la seva tècnica condicionen els temes. 
La resta d'intèrprets els van salpebrant: Amargant i Serra marquen la tona-
litat; Serna i Plana, les atmosferes, i Mezquida, la llum. Diuen que la 
música fa viatjar l'ànima, la ment i el cos; aquí es confirma.    

Sirin
Carola Ortiz
Temps Record

Carola ortiz, veu, clarinet, clarinet baix, microkorg / Aleix Tobias, percus-
sió / Pau Figueres, Guillermo Rizzotto, guitarra espanyola i elèctrica / 
Jurandir Santana, guitarra espanyola, elèctrica i viola caipira / Marco 
Mezquida, Fender Rhodes / Giulia Valle, contrabaix / Miquel Álvarez, 
baix / Rubén Fernández, veus / edurne Arizu, acordió / Sandrine 
Robilliard, violoncel / Lluna Aragón, violí / Sol Vicente, viola / Xavi 
Lozano, flauta mohoceño, tible / Manuel Rangel, maraques veneçolanes

La veu de les aus i dones mitològiques sirin és el símbol i l'essència del disc. 
Nou peces properes amb les quals Carola se’ns despulla amb senzillesa, 
suavitat i joia. El flamenc marca les pulsacions i el to del discurs vocal, però 
el jazz fusió i els sons balcànics són el tronc instrumental. L'oient que s'hi 
endinsi, es deixarà conquerir sense oposar-s’hi.

Catalexi 
Sergi Sirvent
Autoeditat

Sergi Sirvent, piano, veu, trompeta / Jordi Gaspar, baix elèctric, contra-
baix / Martí Hosta, bateria, percussions / David Xirgu, bateria / Pau Puig, 
dolçaina, tarota, alboc, bansuri, nai, gaita búlgara / Pau Doménech, 
clarinet baix, clarinet soprano, saxo soprano, gralla / Martí Serra, saxo 
tenor, saxo baríton, saxo soprano / Pep Moliner, fiscorn, trombó, bom-
bardí, tuba / Marc egea, viola de roda, duduk, flabiol

El prolífic pianista ofereix 10 temes en què l'oient viatjarà transversalment 
del jazz fins a la música tradicional catalana. El piano ho protagonitza i la 
gralla evoca un paisatge renovat i valent de Catalunya. El giusto sil·làbic 
català serveix d'inspiració i la improvisació marca l'inici d'un camí en què 
la llengua i la música es troben i caminen cap al mateix destí.
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L'estiu gironí és sinònim de jazz a la 
fresca 

El 2n Cicle Jazz a la Fresca oferirà, durant 
tots els dijous dels mesos de juliol i agost, 
vuit actuacions de jazz, blues i bossanova a 
l’escenari exterior del Sunset Jazz Club de 
Girona. Tots els concerts seran gratuïts i 
amb una doble sessió: a les 21 h i a les 
22.30 h. La primera actuació serà a càrrec 
de Sunset Rhythm Kings, una jove formació 
gironina vinculada a l’Escola de Música de 
Sant Gregori.
La primera edició va ser un èxit, convocant 
més de dues mil persones al llarg de tot el 
cicle, i la d'enguany té com a objectiu conso-
lidar-se com a proposta lúdica i familiar 
d’estiu. Tot per gaudir a l’aire lliure dels 
músics i grups que, durant la temporada 
estable del Sunset Jazz Club, es presenten 
en un context més formal. Aquest 2n Cicle 
Jazz a la Fresca ha estat organitzat pel 
Sunset Jazz Club amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns i Comerciants del Barri 
de Sant Feliu, del Restaurant la Vedette, de 
Gin Nut i de l’Ajuntament de Girona. 
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Jordi ortiz, d'àmsterdam fins a Badalona 
amb funk i blues

El músic barceloní Jordi Ortiz ens va deixar el 
passat 27 de juny. La seva trajectòria va 
començar a Barcelona i l'any 1976 va decidir 
marxar a Holanda a la recerca de noves expe-
riències musicals i vitals. Amsterdam va 
acollir l'intèrpret i la seva música durant més 
d'una dècada: va decidir tornar a la capital 
catalana el 1988. 
Des d'aleshores, Jordi Ortiz va compartir escena-
ri i projectes amb intèrprets nacionals i interna-
cionals com Steve de Swardt, Manel Vega, Ron 
Wood, Gerard Quintana, Nina Hagen, Elton 
Dean, Eric Burdon o Ismael Dueñas. El blues, el 
funk, el rock i l'afro van ser els gèneres en què va 
sentir-se més còmode, i amb els quals va estar 
sempre vinculat.

Museus i jazz es donen la mà un any més

El Museu d'Història de Catalunya proposa, un any 
més, un nou cicle de concerts d'estiu que tenen el 
jazz com a base i protagonista. Des del 6 de juliol 

fins al 10 d'agost, la terrassa de l'edifici del Palau 
de Mar serà l'escenari dels concerts que tindran 
lloc cada dimecres a les 22 h. 
Amb el títol “Veus amb Jazz”, aquest cicle 
oferirà un cartell molt complet i divers din-
tre del gènere, fluctuant amb els ritmes de 
la música popular afroamericana. Bandes i 
artistes com Susana Sheiman, Laura Simó, 
Eva Fernández, Wom Trio i Flamingo Tours 
són alguns dels noms del cartell. Un dels 
altres atractius d'aquest festival és el lloc 
on s'esdevé: la terrassa del museu, una de 
les més privilegiades de Barcelona, des de 
la qual es poden contemplar unes vistes 
molt boniques de la ciutat. 

Parcs i jardins de Barcelona a vessar 
de música

Un any més, com ja és habitual, els espais 
verds de la ciutat de Barcelona s'omplen de 
música gràcies al festival "Música als Parcs". 
Des del 21 de juny fins al 31 d'agost, un total 
de 28 espais barcelonins s'ompliran de jazz, 
música clàssica i blues de la mà d'artistes 
com Casares Brothers Trio, The Infidels, Dani 
Nel·lo & Lluís Coloma Trio i molts d'altres. A 
més, enguany hi haurà visites guiades per 
alguns parcs prèviament al concert, per fer 
més completa l'experiència.
Aquest cicle estiuenc va néixer amb la volun-
tat d'apropar la música a tots els públics i de 
donar una empenta als joves intèrprets. No 
obstant això, també pretén fomentar la visió 
dels parcs com a punts de trobada, convivèn-
cia i lleure durant els capvespres i nits d'estiu.

Cicle de Jazz i Músiques Diverses, 
una novetat a Barcelona

El barri de la Salut de Barcelona és el lloc 
des d'on l'Associació La Miranda organitza 
diferents iniciatives i activitats per a un 
públic plural. La novetat d'enguany ha estat 
el Cicle de Jazz i Músiques Diverses, el qual 

té lloc a la seu de la mateixa entitat (av. Del 
Coll del Portell, 74, Barcelona) i que tindrà 
continuïtat durant la tardor. 
El cicle consta de 4 concerts en format de 
duet, que tindran lloc un diumenge de cada 
mes. El primer ha estat a càrrec dels intèr-
prets cubans Yadiera Ferrer i Félix Ramos. Els 
propers vindran de la mà de Natsuko Sugao 
& Masa Kamaguchi (17 de juliol), A Ciegas 
(28 d'agost) i Sabina Witt & Joel Moreno (25 
de setembre). A partir de les 13 h, els músics 
comencen el concert que té, a més a més, 
entrada lliure.

L'ull del jazz va ser el d'esther Cidoncha

Esther Cidoncha, la fotògrafa del jazz per 
excel·lència, va morir a València, ciutat on va 
créixer, després de néixer a Oràn, Argèlia, tot 
i que residia a Madrid des de feia alguns 
anys. Al llarg de la seva extensa trajectòria 
professional, Cidoncha va ser ballarina de la 
companyia Mudances d'Àngels Margarit, en 
què va començar a fer fotografies als seus 

companys i a l'ambient del backstage. Des 
d'aleshores i fins a l'últim moment, la fotò-
grafa ha anat plasmant petits bocins de jazz 
que els seus ulls anaven captant a través de 
la seva càmera. 
El 2014, When the lights are low. Retratos de 
jazz va veure la llum: un llibre amb un extens 
recull de fotografies que deixaven clara la 
vàlua de la seva obra i el seu respecte tant 
pels músics com pel jazz. Dies després de la 
seva desaparició, diversos locals de Madrid 
van homenatjar i recordar la fotògrafa amb 
concerts íntims, acompanyats d'exposicions 
de la seva obra.
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Consell de Cent, 215 08011 Barcelona
93 487 20 45 · www.aguitarclub.cat
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
93 319 53 58 · www.rbaudiotec.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

Servei de facturació 
BM Gestió Cultural i Artística S.L.
• Facturacions d'actuacions musicals. Consulteu les 
condicions en conveni amb l'oficina de l'AMJM.
Via Augusta, 295, 4t 2a · 08007 Barcelona
618 568 268 · 639 888 797 · gestioculturalbm@gmail.com 
www.bmgestiocultural.cat
MUSTRAMIT
• Facturació d'actuacions i tramitació d'altes a la 
Seguretat Social en règim d'artista. Consultar amb 
l'oficina quin és l'avantatge per al soci de l'AMJM
info@mustramit.com · www.mustramit.com

Producció, comunicació i management
Neway Comanagament
Management per a artistes
• 18% de descompte en tots els seus serveis
93 222 23 54 · www.newaymusic.com
Produccions Jazzenviu
• 10% de descompte en els serveis que ofereixen.
Oriol Jubany 639 764 268
www.produccionsjazzenviu.com/jazzenviu-records/

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

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. 

Gestió
Els petits encàrrecs
• Empresa de gestió de tràmits diversos. 
• Descompte del 15% en els serveis realitzats.
644 34 74 55 · www.elspetitsencarrecs.com

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
• Descompte de 3 euros en l'entrada, al comprar-la 
en el mateix local.  
93 301 75 64
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, excep-
tuant aquells en els que 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 · www.salamonasterio.com

Comunicació
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
Comunicart
• Empresa de serveis de comunicació de la cultura 
• 15% de descompte en tots els serveis. 
609 658 766 · www.comunicart.info
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
• 20% de descompte en cotxes de lloguer, furgone-
tes, tot-terrenys i minibusos. 
93 405 34 33 · mail@totcar.es · www.totcar.es
Begocar Rent a car, S.L.
• El soci, o familiar directe, tindrà un 15% de descomp-
te calculat sobre el preu de tarifa de cotxes i accessoris 
publicada a la pàgina Serveis de la web.
Rambla de Catalunya, 38, 8º (Cacplus)
08007 Barcelona · www.begocar.com · 660 657 919 
bgomez@begocar.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.
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Per què? 

Inscripció: 7,71 € • Quota bimestral: 27 € • Menors de 25: 15,42 €

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 | CD promocional “Jazz from Catalonia” | 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!

Vine i t’informarem de tot 
el que l’AMJM pot fer per tu!!

Has de 
signar un 
contracte 

 (per un concert 
o una gira) i vols 
assessorament?

Necessites 
saber com fer 
un projecte i 
demanar una 
subvenció?

Vols un llistat 
de mitjans de 

comunicació per 
fer promoció del 

teu nou disc?

Saps que hi 
ha ajuts econòmics 

per a desplaçaments 
a concerts que 

puguis fer fora de 
Catalunya?


