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4 Protagonistes

L’estiu ja és aquí, intens i, per cert, ben acompanyat d'una crisi econòmica
sense precedents –que jo recordi. Tots els auguris, tots els indicadors, marquen
irremissiblement una línia descendent en el benestar general del nostre context
occidental i, un cop més, la cultura és un dels àmbits que més ho pateix.
Concretament, la música n'és un dels més afectats, ja que al descens del nombre de concerts s'hi ha d'afegir tant el problema de les descàrregues il·legals
com el de la mala imatge que el músic té en general en la societat.
En l'anterior editorial parlava de L'Auditori i del seu darrer ex-director, i avui continuaré fent-ho, ja que se n’ha designat un de nou, el senyor Joaquim Garrigosa, al qual
desitgem una feliç i encertada gestió. Ja ens hem entrevistat amb ell per –entre
d'altres afers– informar-lo que el cicle Vermut Jazz, a causa de les seves característiques, és un afegit fantàstic a la programació habitual de l'espai, un valor afegit a un
equipament cultural públic que implementa considerablement la seva definició. Vam
parlar, a més a més, de la programació de jazz i músiques modernes, amb un resultat
francament aclaridor i un discurs seu molt coherent. Esperem i desitgem que aquesta bona entente continuï; des d'aquí li oferim la nostra col·laboració en tot el que
cregui convenient, sempre que es mantingui aquest esperit constructiu de diàleg.
Una altra notícia s'ha produït només començar a escriure: el Parlament ha aprovat
la llista del futur plenari del nou CoNCA. És una llista tancada de sis membres,
proposada pel conseller Ferran Mascarell; d'entrada, res més a dir que felicitar-los
per la designació, així com exhortar-los a un bon exercici de les seves funcions,
redefinides des del govern ara fa uns mesos. Amb aquesta acció es tanca el procés
de reorganització de l'organigrama de Cultura del nou govern; caldrà deixar que
passi el temps per comprovar el funcionament i el resultat d’aquesta reforma quasi
total de la conselleria en tot allò que envolta la creació i el nostre àmbit, la música.

Col·laboren:

Quatre mans al Campi qui Boogie! 1er Festival Internacional de Boogie Woogie de Barcelona, dirigit per Lluís Coloma.

Estiu intens

Unió

de

Músics

de

Catalunya

Passeig Colom, 6 · Local 4 · 08002 Barcelona
Tel.: 93 268 47 36 · Fax: 93 268 21 35
Horari d’atenció al públic: de 9.30h a 14.30h
amjm@amjm.org · butlletiamjm@gmail.com
www.amjm.org

Hem rebut la resposta del Congrés dels Diputats espanyol a la pregunta que el
senyor Josep Antoni Duran i Lleida els va formular, a proposta de la UMC –tal
com explicava a l'anterior Jazz Butlletí–, en referència a què pensava fer el
govern respecte al problema del maltractament habitual en el transport dels
instruments als avions. Doncs bé, ha estat tal com ja era previsible, un exercici
de pilotes fora, de remetre's a les normatives vigents de l'aeronàutica per no
dir-nos res que no sabéssim; és a dir, o no ho han entès o volen fer-nos creure
que no s'hi poden introduir canvis. Senyors diputats espanyols, permeti’ns ferlos una observació en la llengua oficial de l'estat: ¡esto no cuela! Reiterarem la

pregunta, reprendrem l'acció, ja que aquest afer no pot quedar així, diluït com
si no tingués la menor importància. Ara mateix ens ha arribat la notícia que la
Federació Internacional de Músics, recollint la demanda de la Unió de Músics
de Catalunya, ha endegat una campanya de recollida de signatures per tal de
sol·licitar al comissari Siim Kallas –director general de Mobilitat i Transport de
la Comissió Europea– que es modifiqui la legislació europea pertinent, de
manera que el transport d’instruments a l’espai aeri es pugui realitzar en cabina
sense cost afegit. Esperem que entre tots aconseguim milers de signatures!
He vist, suposo que com tots vosaltres, la convocatòria per participar a la programació de Música als Parcs, una proposta magnífica per programar jazz i clàssica que
aplaudeixo des d’aquí amb entusiasme; iniciatives com aquesta són les que necessita una ciutat culturalment ambiciosa com ara ho és Barcelona. Però no em puc estar
de fer una observació –producte de la meva condició d'animal rumiant: perquè la
convocatòria va dirigida exclusivament a un perfil de músics d'una franja d’edat
determinada? És pel preu, o potser per afavorir la presència d'un col·lectiu menys
professionalitzat, o per donar oportunitats als més joves? Crec que qui ha fixat els
límits d'edat o qui ha marcat les directrius no ha estat gaire encertat en la línia discriminatòria, ja que marcar el sostre als 35 anys no em sembla correcte per diversos
motius. D'entrada, penso que un programa ofert a la ciutadania ha de permetre que
aquesta pugui accedir a tot el ventall d'artistes del país. Tampoc em pot servir de
justificació el fet que es pagui poc, perquè avui es paga poc quasi a tot arreu; ni
tampoc els conceptes de professionalitat ni de joventut. En conclusió, penso que
aquest últim compàs no s'ha resolt bé i aconsello una trobada amb la nostra associació per cercar solucions més encertades; és gratuït i no fa mal, sinó tot el contrari!
Acabaré informant-vos que en algunes escoles s'ha creat un programa
d’implementació de classes de música a l'ensenyament de primària, i sembla
que els resultats són espectaculars; se'n diu Programa Tàndem. Tant de bo
s'implanti arreu i aconseguim que la societat millori una mica, perquè recordo
–tot improvisant–, que la letra con música entra i la música amansa las fieras.
I res més que un parell de coses: he de dir-vos que quan el volum del concert sigui
elevat deixeu de prendre gintònics per tal d'evitar futures sordeses –medicus dixit–,
i vull desitjar a l'Anna Veiga que es recuperi aviat. Bon estiu i moltíssima salut.

Max Sunyer · President
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PLAÇA SANT JOAN, Vilafranca del Penedès

22è festival l’Hora del Jazz · Memorial Tete Montoliu

Diumenge 16 de setembre
19 h | Marc Ayza Trio

Setembre 2012

© Núria Gaspar

Diumenge 9 de setembre
12 h | Gemini
Bonell-Gaspar-Blavia Trio

www.jordigaspar.com

Jordi Bonell, guitarra
Roger Blavia, percussió
Jordi Gaspar, baix acústic
Diumenge 9 de setembre
13 h | David Soler
Figurines

www.davidsoler.net

www.myspace.com/stepthenext
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Vicens Martín, guitarra
Gemma Abrié, veu
http://vicensmartin.bandcamp.com Alejandro Di Costanzo, piano
www.myspace.com/vicensmartin Miquel Àngel Cordero, contrabaix
Ramón Ángel Rey, bateria
Diumenge 23 de setembre
12 h | Andreu Vilar
Quartet · En trajecte

www.myspace.com/
andreuvilarjuanola

Albert Cirera, saxo
Juan Pablo Balcázar, contrabaix
Carlos Falanga, bateria
Andreu Vilar, vibràfon

David Soler, guitarra
Abel Boquera, teclats
Dídac Fernández, bateria

Diumenge 23 de setembre
13 h | Gnaposs Trio

Diumenge 16 de setembre
12 h | Step the Next

David Muñoz, guitarra i veu
Pere Foved, bateria
Jordi Franco, baix

Néstor Giménez, piano
Adrià Plana, guitarra
Vic Moliner, baix
Joan Terol, bateria

www.gnaposs.com
www.myspace.com/gnaposs

www.myspace.com/joan-vidal

www.rgalbany.com
Diumenge 16 de setembre
20 h | Black in Blue
convida David Soler
i Oriol Roca
Celeste Alías, veu
Santi Careta, guitarra i loops
David Soler, guitarra elèctrica
i pedal-steel
Oriol Roca, bateria

www.cerclesonor.com

JAMBOREE
Dijous 13 de setembre
20 h i 22 h | Dácil

http://www.dacillopez.com
http://www.myspace.com/
dacilopez

Dácil López, veu
Gorka Benítez, saxo tenor,
flauta i veus
Marco Mezquida, teclats
Miguel Serna, contrabaix, baix
Ramon Prats, bateria

Joan Vidal, bateria
Gabriel Amargant, saxo tenor
i clarinet
Martí Serra, saxo tenor
i soprano
Marco Mezquida, piano
Adrià Plana, guitarra
Miguel Serna, contrabaix
CASINO DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
Dissabte 22 de setembre
23 h | Araceli i Paulinho

www.araceliaiguaviva.com
www.myspace.com/paulinholemos

Clubs, Barcelona i Vilafranca del Penedès

© Manu León

PLAÇA DE LA VILA DE GRÀCIA, BARCELONA

Marc Ayza, bateria
Tom Warburton, contrabaix
Roger Mas, piano o teclat

© Ricardo Salas

Diumenge 16 de setembre
13 h | Vicens Martín
Grup · Els Fruits
Saborosos

Un any mes ja tenim aquí la programació de L’Hora del Jazz. Durant
el mes de setembre, la plaça de la Vila de Gràcia s’omplirà de
música en viu, que també s’estendrà a Vilafranca del Penedès i a
diversos clubs de Barcelona.

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Dijous 20 de setembre
21 h | Joan Vidal Sextet

www.rgalbany.com

© Julio Cunill
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www.switrecords.com
www.ignasiterraza.com

Araceli Aiguaviva, veu
Paulinho Lemos, veu i guitarra

CAFÈ DEL CONSERVATORI
DEL LICEU
Dimarts 25 de setembre
21 h | A Marte otra vez
Gorka Benítez, saxo
David Xirgu, batería
MILANO COCKTAIL BAR
Dimecres 26 de setembre
20.45 h | Ignasi Terraza
Trio • Live at the Living
Room Bangkok
Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix		
Caspar Sant Charles, bateria
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Y aquí, antes de cerrar el sacro-santo anillo de los nibelungos, os voy a
hacer un pequeño repaso histórico.

Propiedad intelectual I
Oscar Machancoses, pianista

Amb aquest article inaugurem El racó del soci, una nova secció per
a la qual esperem propostes dels socis de l’AMJM. Si voleu queixarvos, si heu estat víctimes o testimonis d’alguna injustícia, o si simplement voleu donar la vostra opinió sobre algun fet o informar
d’alguna cosa que sigui d’interès per al col·lectiu de músics, escriviu-nos a amjm@amjm.org amb una proposta i us direm com fer-ho.
Animeu-vos-hi, hi esteu tots convidats!

Volviendo al patrimonio, si quiero cobrar lo que genera mi tema cuando
suena por ahí no puedo hacerlo yo solo. Por ley, tengo que ceder la gestión de esos derechos patrimoniales a una entidad de gestión que, por
definición, es de carácter privado, asociativo y sin ánimo de lucro.
Llegado este punto, aparecen varios actores que tratan de repartirse la
riqueza que genera la propiedad de lo inmaterial. Os los voy a intentar
describir y disculpad que caiga en la obviedad:
Autores: son los creadores de la idea original y están representados
por SGAE.

•

Me sorprende enormemente que cuando me pongo a hablar con colegas
músicos sobre temas relacionados con la propiedad intelectual aparecen
espesas brumas y lagunas de leyendas, vagas experiencias y opiniones
sesgadas que nadie acaba de saber resolver con certeza y claridad.
He intentado adentrarme en esas marismas y buscar los claros entre la
niebla para vislumbrar dichos paisajes con algo más de luz y alegría, pero
he de confesar que cuesta mucho apartarse de las sombras.
En primer lugar, NO voy a hablar de SGAE. Las leyes de propiedad intelectual me otorgan el derecho moral de que cuando yo escribo un tema, de
tres o treinta acordes o de tres o tres mil compases, yo soy el autor del
mismo y puedo y debo ejercer mi derecho a que mi nombre salga asociado
a ese tema cada vez que se reproduzca. El otro tipo de derecho que tengo
es el patrimonial, que versa sobre si autorizo a los demás a utilizar mi tema
y sobre el cobro de los emolumentos que se generen cuando otros hacen
uso de mi tema. A todo eso tengo derecho por ley, según el Ministerio de
Cultura, sin necesidad de hacerme socio de nada. Ahora bien, si quiero
demostrar que algo es mío debería registrarlo en el Registro General de la
Propiedad Intelectual. Los Beatles se auto-enviaban paquetes certificados
con una cinta a apartados de correos para poder tener una prueba fehaciente mediante la fecha del certificado en caso de litigio. Luego, George
Harrison perdió un juicio por plagio, pero eso es otra historia.
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Músicos intérpretes o ejecutantes: son los individuos que interpretan la música del autor y a ellos les representa AIE.

•

Productores musicales: es la persona que se encarga de reunir a
varios intérpretes que, según sus indicaciones, plasmarán la música de
un autor de manera determinada. Cobran sus derechos mediante AGEDI.

•

Arreglistas: unos mindundis. Nadie les representa. Como mucho,
SGAE les permite que el autor le ceda una parte de su tema original, sólo
si a él le apetece. Cuando menos improbable.

•

• Editores: En literatura es más fácil hacerse una idea; se podría definir
someramente como la persona que decide qué se va a publicar como documento escrito a cambio de unos emolumentos dinerarios otorgados al autor.
En música me parece que no es tan sencillo. El editor musical es una persona a la cual el autor-músico le cede algunos derechos de explotación de su
obra (reproducción, distribución y comunicación pública) para que lleve a
cabo la divulgación y explotación de la obra del autor a cambio de una
participación de los derechos de la misma. Resumiendo un poco, podríamos
decir que el editor se encarga de llevarle los temas a un productor para que
los haga sonar en algún sitio y así ganen dinero todos juntos. El autor puede
ceder al editor hasta un 50% de sus derechos por ley y la entidad que
representa a los editores es: SGAE. Sí, la misma de los autores.

En 1899, el panorama escénico estaba gobernado por tres grupos: los
teatros y salas, los autores musicales y literarios, y los intermediarios
(sin discográficas todavía). Estos últimos abusaban de su poder mediante contratos exclusivos con las salas y trataban de atar a los autores
mediante adelantos a cuenta de obras futuras. Autores como los hermanos Álvarez-Quintero o Chapí decidieron unirse con la idea de protegerse de estos intermediarios-editores y sus monopolios creando así la
Sociedad de Autores que, en 1941, pasó a ser la Sociedad General de
Autores Españoles. Entonces, en plena democracia y pasada la movida
madrileña y las Olimpiadas, en 1995 a alguien se le ocurrió meter a los
editores en la nueva SGAE y sin cambiar las siglas. O sea, que SGAE se
creó para proteger a los autores de los editores y después se les acaba
invitando a entrar en el corral.
SGAE cuenta con muchos músicos socios con grandes ideas y talento.
Quizá deban plantearse si lo correcto es hacer una reforma de sus estatutos similar a la Reforma Laboral del Gobierno o si debieran de emprender una reforma en profundidad con la idea de proteger, ayudar y representar realmente a los autores. Por mí que no quede.

NOVETAT!

AMPLISBARRY ofereix
als socis de l’AMJM el 10%
en els següents serveis:

NOU SERVEI
PER ALS SOCIS
DE L'AMJM

• Elaboració de amplificadors de vàlvules i pedals per HIFI
i instruments (guitarra, baix elèctric, contrabaix i teclats).
• Reparació d’amplificadors i equips de so.
• Amplificadors elaborats artesanalment amb estètica “vintage”
i conceptes tècnics avançats, sense utilitzar les formes
híbrides (transistors i operacionals) resposta ultra lineal.
• Xassís d’alumini i bus únic de masses amb fil platejat.
• Característiques tècniques d’alta qualitat.
Font Florida, 10 · 08004 · Barcelona
934 254 781· genibarry@yahoo.es

La UMC es trasllada a la Fàbrica de Creació
de la Fabra i Coats
La Unió de Músics de Catalunya trasllada la seva seu a la Fàbrica de
Creació de la Fabra i Coats, un espai per a totes les disciplines artístiques
(plàstiques, audiovisuals, escèniques i, amb especial èmfasi, musicals).
La Fàbrica disposa de diversos espais d'assaig musical i altres infraestructures a disposició del creador, i també és la seu d'altres associacions
articuladores dels diferents sectors artístics.
A partir del dimecres dia 9 de maig, la UMC us podrà atendre en
el seu horari habitual d'atenció (dl-dv,10-14 h) a:
Fàbrica de Creació Fabra i Coats
Carrer Sant Adrià 20, 1a planta · Barcelona 08030
932 684 637 / 658 477 938 · umc@uniodemusics.org
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Article

El Mètode Feldenkrais, benefici de
la consciència somàtica per al músic
Segons Feldenkrais, el moviment és el factor
que millor afavoreix el coneixement i la transformació d'hàbits i pautes d'acció a nivell
neuro-motor, per ser el vector més fidel i
representatiu de l'expressió del sistema nerviós. La intenció del seu mètode era adquirir
un coneixement real i no imaginari dels nostres patrons d'acció, basant-nos en un aprenentatge vivencial, detallat, concret i sistèmic,
essent la via de transmissió d’aquest procés el
cos conscient en moviment.
Aquest coneixement té com a objectiu incrementar el potencial propi a partir de la presa de
consciència dels nostres patrons poc funcionals
i obsolets i afavorir l'expressió de noves pautes
d'acció més actualitzades i eficients.

Cada persona es mou i actua segons la
imatge que té de si mateix. Aquesta imatge
personal es crea a partir de patrons de
moviment heretats o adquirits per educació o experiència. Forjats al llarg de la
nostra història personal, es converteixen
en hàbits que ens caracteritzen. Determinen
com sentim, pensem, ens movem i emocionem, i com enfoquem la nostra vida, relacions, compromisos i treball.
Text: Susana Ramón
Fotos: Nina Levinthal i Feldenkrais França
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Per a un artista que sent, pensa, es mou,
s'emociona i s'expressa, enfocar el cos i el
moviment com a lloc de transformació privilegiat de l'autoimatge i de la identitat personal i
creativa enforteix el seu ventall de possibilitats
sensorials, emocionals, motores i reflexives.
Reforçar el coneixement dels seus talents corporals incrementa les possibilitats de la seva
paleta expressiva tan necessària per al seu art.
El cos de l'artista pot sentir bloquejos i tensions a causa de les exigències del seu treball,
un mal ús de si mateix, una falta d'implicació
corporal, consciència de la cenestèsia o hàbits
posturals incòmodes. Si s'expressen tensions,
hem de comprendre, més enllà dels gestos
repetitius, que el músic fa un mal ús de si

mateix i posa més tensió de la que ha de posar
en els seus moviments.
Aquesta pauta d'esforç li provoca un desgast i
trenca el seu equilibri corporal, redueix les
seves possibilitats i consumeix una energia
que es mobilitza per compensar les deficiències. Això resta eficiència i creativitat a la
seva activitat artística.
L'aportació del mètode Feldenkrais al músic pot
pal·liar aquest tipus de disfuncions, ja que és
un mètode d'aprenentatge basat en les pautes
de comportament humanes que s'expressa a
través del moviment, es comprèn a través de la
consciència de la cenestèsia i de l'equilibri
sensorial i motor i s'integra a través de la presa
de consciència a través del moviment.
El benefici més important de practicar aquest
mètode és prendre consciència de com la imatge que tenim de nosaltres mateixos influeix en
la construcció i ús habitual de patrons de comportament, acció i expressió, transformats en
hàbits sovint perniciosos per a la nostra salut i
benestar. Aquesta presa de consciència facilita
la creació de noves pautes a través d'un procés
d'aprenentatge conscient que possibilita
l’expressió de noves formes d'acció.
En aquest sentit, el mètode aporta al músic la
capacitat de comprendre els seus hàbits conductuals i posturals davant del seu instrument
de treball, per establir una relació més enriquidora amb la música. Li ofereix la possibili-

tat d'organitzar el seu moviment a nivell neuro-motor, amb més eficiència, influint en la
seva pròpia millora, ja que el cos és atès en
les seves necessitats profundes. La necessitat
d'expressar-se amb tota la seva complexitat i
globalitat a partir d'una conducta "corporal"
emergent sovint inconscient o oblidada.
El mètode Feldenkrais permet noves organitzacions, noves maneres de construir la nostra
identitat corporal, d’habitar i sentir-nos, modificant la nostra manera de moure'ns, desenvolupant noves habilitats, evitant hàbits i possibilitant noves alternatives gestuals més adequades per a l'expressió i la producció artística. I tot això a través d'una nova manera
d'entendre el cos que podem definir com a
vivència somàtica subjectiva. Aquest procés
influeix en la creativitat artística pel fet de
descobrir i conscienciar possibilitats fins ara
desconegudes que afavoreixen registres físics,
expressius i conductuals més amplis. Tot això
amb l'objectiu de treballar de forma més
plaent, economitzant esforç i perfeccionant
els gestos i moviments artístics.
Susana Ramon Bofarull és ballarina, pedagoga
del moviment, educadora somàtica, professora del Mètode Feldenkrais, presidenta de
l’Associació Feldenkrais Espanya i coach
d’artistes. Ha treballat a França amb artistes
de l’Òpera de Paris. Actualment viu a Barcelona
a on desenvolupa la seva activitat d’educació
somàtica, coaching i personal branding.
10% de descompte en totes les sessions individuals i tallers col·lectius presentant el carnet de socis de l’AMJM.
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Entrevista

Les big bands infantils de l’Escola de la
Concepció, en perill per les retallades

Els nens i nenes del centre d’educació
infantil i primària Escola de la Concepció, a
Barcelona, gaudeixen d’un projecte educatiu pioner i singular que integra la música
moderna (instrument i big band), no com a
activitats extraescolars, sinó dins del
mateix currículum educatiu. Es tracta d’un
model d’èxit provat i que actualment perilla
per culpa de les retallades en educació. Al
capdavant del programa hi ha professors
de l’associació de músics Regeneració 3,
entre ells el trombonista Víctor Correa i el
bateria Joan Vilalta, que ens expliquen el
projecte de la Concepció i el que han posat
en marxa a Torre Baró.
Text: Borja Duñó
Fotos: Mireia Biosca
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El passat 9 de juny els nens de l’escola de
la Concepció van entregar el 5è premi
Patxín a l’Ignasi Terraza, com va anar?
Víctor Correa: Cada any seleccionem algun
músic representatiu, l’any passat va ser l’Aldo
Cabiglia i fa dos anys va ser el Joan Chamorro.
Joan Vilalta: En fa quatre va ser la Vella
Dixieland i en fa cinc va ser la Locomotora
Negra, que van ser els primers.
V: Els premiats es troben amb els nens, els
nens els fan les preguntes que han estat preparant durant la setmana anterior i el convidat els
respon, toca amb totes les big bands i se li fa
entrega del premi.
JV: Els amics premiats també vénen perquè
veuen que és un projecte molt especial, que
l’escola no està en un pla educatiu normal, sinó
en un pla pilot. Si vols entrar a la Oriol Martorell,
per exemple, has de fer unes proves d’accés i
aquí no, això és una escola pública i gratuïta.
Com va sorgir la idea d’incloure la formació
de big band en el currículum d’una escola
de primària?
JV: Nosaltres fa tres anys que treballem en
aquest projecte, és el nostre tercer curs, però el
projecte va començar l’any 1991. És a dir, que fa
vint anys del projecte musical i en fa deu de les
big bands. Les directores més veteranes expliquen que als anys 40 o 50 hi havia una escola
que es deia Virtèlia –no confondre amb l’actual
centre del CIC que té el nom–, on es feia música i educació de primària. Aleshores, quan van
posar l’escola aquí, la regidora i diputada socialista Marta Mata, com que havia anat al

Virtèlia, va dir: “Fem una escola que mantingui
aquest esperit d’escola de primària i escola de
música”, perquè, a més a més, estava davant
del Conservatori. I quan van inaugurar l’edifici
van començar a fer classes de tot: violí, arpa...
però no hi havia cap conjunt instrumental. I, és
clar, això era una despesa enorme perquè no
estava organitzat i no es podia fer cap grup de
cambra. Aleshores van dir: “Doncs fem un projecte de banda”. En aquell moment hi havia la
Dolors Casanova, la Núria Sampere i un equip
de gent que ara està a la Casa dels Nens, però
sobretot l’Albert Rodríguez, que va portar les
big bands durant vuit anys. Nosaltres fa tres
anys que hi som, perquè quan la Casa dels
Nens va marxar d’aquest edifici ningú volia
pagar-ho. Aleshores, el projecte es va presentar
a adjudicació pública i jo, que havia treballat
aquí, m’hi vaig presentar, vaig anar veure els de
Regeneració 3 i la cosa va canviar una miqueta.
VC: Ara l’equip de professors som músics titulats, que toquem en directe i tots tenim els
nostres projectes en l’escena del jazz.
Perilla el projecte, amb les retallades actuals?
JV: Volen retallar les hores de classe i volen
que els pares paguin quota. Si compares el cost
del que estem fent per les hores que hi posem i
li sumes la subvenció que es donava abans als
estudis musicals, la despesa és zero, ho fem
baratet baratet, perquè ja vam començar així: el
valor del contracte és el doble dels diners que
es van adjudicar i no cobrem el que cobren els
nostres companys, guanyem la meitat del que
guanyaríem si estiguéssim contractats.

VC: Hem muntat una escola de tarda que vol
donar continuïtat al projecte del matí, perquè el
que passa és que de tercer a sisè estem fent una
formació de molta qualitat, amb moltes hores
lectives de música, i quan acaba sisè els nens no
tenen cap altre lloc on continuar el que fem aquí.
La idea és que els nens que surten de primària
puguin continuar amb el mateix esperit i aconseguir que els convalidin assignatures de secundària, que es pot fer. Fa dos anys que impartim
classes a la tarda i obrim aules per als pares, per
ensenyar-los com poden ajudar els nens i com
entendre la música. Incorporem la veu (que a primària no hi és), fem combos, classes de dansa...
Quines edats tenen aquests nens?
VC: Estan entre tercer i sisè de primària, és a
dir, que tenen entre 9 i 12 anys.
Quina predisposició tenen? Vénen amb ganes
en general o depèn de cadascun d’ells?
VC: Depèn molt de cada nen, però com que és un
projecte inclusiu i obligatori, hi ha nens que no
volen saber res de la música o no volen saber res
de l’instrument que se’ls atorga, perquè no

l’escullen ells. No obstant això, a la segona setmana de començar les classes quasi tots els
nens ho accepten i d’altres se n’enamoren. I hi ha
més casos d’enamorament que de rebuig.
JV: Sí, per desgràcia sí. De vegades em preocupa, perquè si despertem moltes més vocacions
ens quedarem sense feina, ha-ha! Però el tema
no és aquest. El que em fa molta més gràcia és
que en aquests quatre anys ja està tot molt condensat i bastant ben organitzat. En quatre anys ja
has fet trenta-sis bolos, has muntat dos assajos
setmanals d’una hora, has estat anant a la teva
classe d’instrument, has ballat, cantes, fas arranjaments, toques a dues i tres veus, coneixes
diferents compassos, diferents estils, tonalitats,
sensacions de colors... Aleshores tens dues
opcions: o decideixes fer-te músic perquè ja
estàs enganxat per tota la vida com a mi m’ha
passat, o si no en vols saber res més ja ets un
especialista, has tingut gratis tot aquest regal. Jo
fa anys que sóc aquí, he vist créixer els nens i són
supermacos. El que m’agradaria és ser-hi uns
anys i poder-me’ls quedar per muntar coses amb
ells, donar continuïtat a aquest projecte, és el
que demanen els pares i el que demana l’edifici.

VC: El carreró que hi ha entre l’escola de la
Concepció i el Conservatori és molt bonic, passes per aquí i sents el fagot per un costat, la big
band per l’altre...
Teniu constància de pares que duguin els fills
a l’escola de la Concepció per la música?
JV: Sí.
VC: Les hores de música els treuen hores lectives del currículum normal, però els nens tenen
un bon rendiment acadèmic, l’escola està a la
part alta de l’informe de competències bàsiques de Catalunya. Això vol dir que la música
no només no perjudica la resta de competències sinó que ajuda i fomenta altres valors com
la convivència, la coordinació, etc.
JV: La música és un art i una ciència.
Veieu similituds entre el vostre projecte
educatiu i el del Joan Chamorro amb la
Sant Andreu Jazz Band?
JV: Sí, i tant.
VC: Jo destacaria una gran diferència, que és que
nosaltres treballem amb tots els nens i no només
amb els que s’apunten a música de més a més.
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Tenim nens que vénen de famílies amb inquietuds
musicals i, fins i tot, de pares músics i nens que
no. El nivell dels grups, per tant, no és el mateix.
JV: És clar, és que escoltes la Sant Andreu Jazz
Band i et despentinen! I això que no hi ha hagut
tampoc un gran procés de selecció, el que passa
és que el Joan Chamorro treballa amb una gran
intensitat i és un preciosista. Es mereix un monument. Aquí la sort és una altra, però només tenim
dues hores a la setmana, i vénen del pati, tots
suats i desconcentrats, i amb això es perd molt
de temps. Al final cadascú s’expressa a la seva
manera i els nens acaben afinant coses increïbles. Jo crec que tenim molts professionals.

fins als 11 o 12 anys costa molt d’aprendre. En
aquesta edat són esponges, tenen molta més
capacitat que els adolescents pel mimetisme.
Quan canten, si estan relaxats, afinen sempre.
En canvi, un adolescent, quan la laringe comença
a canviar, no t’afina, i has de treballar molt i molt.
Però els nens petits són com déus, quan arriben
les hormones tots ens en anem a la merda.

Com treballeu la motivació?
JV: Amb amor.
VC: Quan jo estudiava, primer feies solfeig, després et donaven l’instrument i fins al cap de molt
de temps d’estudiar l’instrument no tocaves mai
amb ningú. Aquí, el nen de tercer al qual li acaben
de donar una trompeta o un trombó i encara no
l’ha tret mai de la funda començarà a tocar en una
big band des del primer dia. Es tracta de viure la
música sense necessitat d’explicar-la massa.
JV: La big band és un instrument en si, no només
toques la trompeta sol a casa, ho tens muntat
perquè hi hagi tota l‘orquestra. Jo sóc especialista en tercer, i amb els petits intentes que
segueixin una pulsació, que bufin sense tocar
cap nota, i al final entre tots fan una bola, els
comences a fer articulació rítmica i estàs fent
música! Hi ha moltes orquestres que pagarien
per tocar el que surt en aquella aula, t’ho juro, és
màgia! Jo m’emociono molt. Quan has d’agafar
a cadascú i fer-li cantar les primeres notes ja
costa més, però això es fa amb amor i paciència.

Hi ha un director per a cada big band?
JV: Sí, és molt curiós perquè els directors som
la base, quan el més natural seria que fossin els
vents. Jo que sóc el bateria porto tercer i sisè;
el Pascual Morente, que és de piano, porta
quart, i l’Alfred Artigas, que és guitarrista, porta
cinquè. Vam fer-ho així perquè els vents tenen
més hores de classe. Ho podria fer qualsevol:
quan una cosa està ben dissenyada, tens els
coneixements i una mica de sentit comú…

Fan solfeig en algun moment?
VC: Sí, i tant. Fan el llenguatge musical que fa
qualsevol escola de primària.
JV: Igualment, el llenguatge és molt abstracte i
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Tot el que feu són big bands?
VC: Són quatre classes de 25 alumnes cadascuna i
hi ha una big band per curs (només hi ha una classe
per curs). Cada classe té dues hores de big band a la
setmana i una hora d’instrument per cada dos nens.

Imagino que hi ha una part important d’entusiasme per part vostra que fa que el
programa rutlli, no?
JV: Sí, sí, però també és normal que si tu lligues
nens, instruments i una persona que li agrada la
música en un mateix espai i amb el temps suficient, al final surt música. Jo veig els meus nanos
i jo tinc ganes de fer grups amb ells com fa el
Joan Chamorro, jo crec que és un pas natural.
Imagino que ja heu vist evolucionar alguns
d’aquests nens.
JV: Sí, perquè jo ja fa uns anys que sóc aquí. Vaig
aprendre de l’Albert Rodríguez i després, durant
un temps, dirigia jo sol les quatre big bands, però
me’n vaig cansar, prefereixo compartir-ho.

VC: Jo diria que també hem vist la nostra pròpia
evolució. El primer any arribàvem tots espantats
perquè quasi cap de nosaltres havíem treballat
amb nens i al final del primer any dèiem “que
guai”, al final del segon, “increïble”, i aquest
any ja ho tenim tot molt més clar. Els que sortiran aquest any de sisè seran els primers que
vam agafar nosaltres des del principi i tenen un
nivell sorprenent, el resultats són boníssims.
Això vol dir que a pesar de les dificultats estem
fent bé la feina: els nens estan contents i ens
estimen, els pares i l’escola estan encantats.
JV: Aquest projecte no l’hem dissenyat nosaltres,
ara el portem nosaltres, ens l’estimem i intentem
defensar el que ens agrada no només per romanticisme, sinó també perquè és el nostre lloc de treball.
El fet que us redueixin les hores us afecta
a vosaltres laboralment, però com afecta el
projecte educatiu?
VC: Farà que baixi la qualitat.
JV: Jo ja em queixo que per un projecte com
aquest tenim poques hores. No pots fer que et
sonin quatre trompetes si no tens cert temps per
treballar. Amb la música es gasten moltes hores.
El Víctor, jo i tots els de Regeneració 3 hem gastat
infinitat d’hores en la música, és l’únic que té: has
de sembrar i et regala grans moments. Retallar és
una putada, primer perquè retalla el nostre somni,
que és augmentar, i això ens crea tristor i angoixa.

petits hauríem somiat tenir això, però que ells no
li donin importància penso que és bo. No s’ho
prenen ni massa seriosament ni massa de broma,
és una assignatura més, la gaudeixen i punt.
JV: El que porta a aquesta reflexió és l’enveja, perquè diuen: “l’ésser humà no està preparat per les
coses gratis”, i no és així, el que passa és que tens
enveja perquè no hi ha res que t’hagi sortit gratis! I
l’educació és el millor regal que li pots fer a un fill.
Jo sóc qui sóc i faig el que faig gràcies als meus
mestres i al sistema educatiu, jo no seria bateria
sense els grans bateries d’aquest país. Retallant
estem hipotecant el país d’una manera gegantina.

Imagino que quan els nens arriben a la
classe de música també necessiten uns
moments per posar-se en situació, no?
VC: Per mi, prendre’s la música massa seriosament en aquestes edats em sembla una estupidesa. Que vinguin de matemàtiques o que estiguin
pensant en qualsevol altra cosa, que es posin el
trombó a la boca i es posin a bufar, em sembla el
més sa del món, perquè és una cosa més de les
que fan al cap del dia. A nosaltres ens fastigueja
que no li donin importància perquè nosaltres de

Les retallades us afectaran ja al setembre,
a partir del curs que ve, o és una cosa que
encara podeu negociar?
JV: Sí que ens afectaran, nosaltres no podem
negociar res.
VC: Hi ha diversos plans sobre la taula però que
no són negociables per nosaltres.
JV: Cal dir que aquests últims dos anys s’ha discutit
molt el projecte, però ara hem aconseguit que no es
discuteixi a nivell teòric sinó simplement per veure
qui ho paga, perquè no hi ha calés. La nostra espe-

rança és l’Ajuntament de Barcelona, que té les
finances una mica més netes, perquè la Generalitat
està pelada. Si no, hauríem d’anar cap a una iniciativa
privada, però en un país com aquest, que no té una
llei del mecenatge i amb un projecte de llei precisament del PP, que augmentava les deduccions fiscals i
que era una esperança per als projectes culturals i
educatius però que no han aprovat... Abans fan
l’amnistia fiscal… En fi. No hi ha calés i l’opció de
l’AMPA (Associació de Pares i Mares d’Alumnes) i
nostra no és reivindicativa, no tallarem el carrer
Girona. Però traurem la música al carrer i farem tot el
soroll que puguem? Sí, evidentment. És com un regal
en el projecte educatiu, no hi ha gaires projectes així,
i d’aquest projecte n’han sortit d’altres, un a
l’Hospitalet i un altre a Granollers, i nosaltres estem
muntant el projecte de Torre Baró, que és l’hòstia.
VC: Torre Baró és un projecte que va sorgir perquè
la directora de l’escola Elisenda de Montcada ens
coneixia, els seus fills són músics i li venia molt de
gust fer una cosa semblant a la seva escola.
Perquè? Perquè pensa molt encertadament que és
bo per a una escola com la que ella dirigeix, amb
molts problemes d’integració, socials, econòmics,
etc. És una de les zones més als afores i més des-

estructurades de Barcelona, i va pensar que la
música podia ajudar a fer barri i a aconseguir que
els pares i els nens s’hi impliquessin. Aquest any,
gràcies a la seva voluntat i a la nostra, vam
començar un projecte de marching bands i de batucada en l’horari de menjador, és a dir, que no està
inclòs a primària ni res, és una activitat extracurricular. Tenim un equip de quatre professors i no fa gaire
vam portar-hi la big band de tercer de la Concepció,
vam veure l’audició dels nens de Torre Baró i va ser
al·lucinant. Allà el problema és que els pares no
poden comprar els instruments, l’escola els deixa
els instruments però no se’ls poden emportar a
casa, tenen menys hores lectives que ningú i sona
que t’hi cagues. Ens vam quedar impressionats, ara
estem lluitant perquè allà passi el mateix que aquí,
és a dir, fer el projecte a primària.
JV: La Generalitat s’ha endeutat molt i ara no vol
agafar projectes d’aquesta índole, el tema és
veure si l’ajuntament treballa una mica en aquest
aspecte. Penso que és el moment de donar suport
a projectes com el de la Concepció, per singular i
pioner, i estendre’l pertot arreu, perquè els resultats són espectaculars. Es pot veure a YouTube
(busqueu “proyecto Elisenda de Montcada”).
Entrevista 15

Novetats discogràfiques

As good as we can be
Two lonely people

Celeste-Mezquido Duo
CK Music

In essence

Berni-Quadrada Duet
Quadrant Records

Celeste Alías, veu / Marco Mezquida, piano

Jordi Berni, piano / Ramon Quadrada, trompeta, flugelhorn

La cantant Celeste Alías i el pianista Marco Mezquida són dos músics exquisits,
capaços d’enfrontar-se a pèl –només veu i piano– a grans clàssics del jazz i de
la cançó i sortir-ne no només invictes sinó fins i tot victoriosos. George
Gershwin, Cole Porter, Juan Quintero i Bill Evans, entre d’altres, són alguns dels
autors que els han proporcionat la matèria prima. Tots ells han estat versionats
fins a l’infinit, és per això que la proesa d’Alías i Mezquida és doble: no només
se’n surten amb nota, sinó que a més modelen els originals amb delicadesa i
els porten al seu terreny amb l’amor i la generositat de la millor parella de ball.

Jordi Berni i Quadrada en tenen prou amb els seus respectius instruments per
donar forma a un treball que apel·la a allò més essencial de la música. Des del títol
fins la portada –un piano, un flugel i una partitura–, tot remet a la senzillesa de les
coses ben fetes. Dins, clàssics de Cole Porter, Rogers and Hart i Gershwin conviuen
amb dos originals de Quadrada i El rossinyol, tradicional catalana tan apta per al
jazz com The autumn leaves, que tanca el minutatge. El format és magnífic per
anar al moll de l’os de les peces amb una sensació de proximitat poc habitual.

Thank you Satan

Ester Formosa Quartet
Quadrant Records
Ester Formosa, veu / Maurici Villavecchia, piano, direcció musical,
arranjaments / Horacio Fumero, contrabaix / Matthew Simon, trompeta
Després del concert enregistrat al BarnaSants Formosa per Formosa (Satélite K,
2009 ), en què Ester cantava al seu pare Feliu, l’atriu i cantant barcelonina torna
a presentar un disc en directe amb els mateixos músics i formació. Aquesta
vegada, però, es tracta d’un concert al Teatre Lliure de Gràcia dedicat a les
cançons del polifacètic cantautor monegasc Leo Ferré. Les lletres han estat traduïdes al català per Joan Casas, que també és autor de les paraules d’algunes
cançons originals incloses a Thank you Satan, amb músiques del mateix Casas i
dels membres del grup Maurici Villavecchia, Horacio Fumero i Matthew Simon.
Una magnífica aproximació a l’obra carregada de poesia i ideologia de Ferré.
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Cantabile

Francesc Capella Trio
Nómada 57
Francesc Capella, piano / Nono Fernández, contrabaix / Xavi
Maureta, bateria i veu
Francesc Capella és un pianista de trajectòria dilatada. Entre els seus projectes hi ha des de formacions arriscades com el Minimum Trio –piano,
trompeta i veu- a obres tan ambicioses com una l’òpera jazz Roses de gos,
la recreació en clau de jazz i des del punt de vista del segle XXI de l’obra
barroca de Henry Purcell. Capella, que també ha col·laborat amb grans
noms del jazz i de la cançó, és per tant un músic inquiet que de tant en tant
torna a la clàssica formació de piano trio per oferir interpretacions tan
senzilles i inspirades com les que donen forma a aquest Cantabile, amb
peces pròpies, però també de Berlin i fins i tot de Lennon i McCartney. Com
a propina, Xavi Maureta canta el darrer tema, Blame it on my mouth.

Pau Sastre
Autoproduït

Pau Sastre, veu, guitarres i teclats / Toni Mateos, bateria / Jordi
Vericat, baix / Marc Quintillà, guitarres / Josep Lluís Guart, piano /
Caro Guiral i Yasmina Azlor, cors / David Gès, saxos
El badaloní Pau Sastre, productor de diversos artistes catalans i també de
músiques per a televisió juntament amb Josep Mas Kitflus, és actualment
guitarrista i corista de David Bustamante. Com a cantant i líder, Sastre va
debutar el 2006 amb Highly Addictive (Satchmo) i ara dóna continuïtat a la
seva carrera en solitari amb As good as we can be, una producció d’una
qualitat sorprenent tenint en compte que està autoeditada. El pop en
anglès de Sastre, tenyit de jazz i de funk, sona reforçat per una legió
d’instrumentistes de solvència contrastada.

Miaow Remastered

Oriol Bordas - Ignasi Terraza Four Kats
Swit Records
Oriol Bordas, vibràfon / Ignasi Terraza, piano / David Mengual, contrabaix / Jerry Moye, bateria
Els dies 3 i 4 de juny de 1995 Oriol Bordas, Ignasi Terraza, David Mengual i Jerry
Moye –el Four Kats Quartet– van enregistrar el fantàstic Miaow! el miol d’un
inigualable quartet de piano i vibràfon que valia la pena rescatar en format CD.
És per això que Swit Records, el segell d’Ignasi Terraza, el presenta remasteritzat de nou i amb la cuidada presentació que caracteritza totes les seves edicions. El repertori, format majoritàriament per temes de Bordas, un de Terraza
i versions de Charlie Parker i Tom Jobim, entre d’altres, recupera l’obra conjunta de quatre grans músics que, com diu Ricard Gili a les notes del disc, van ser
pioners “en la renovació i revitalització del llenguatge tradicional del jazz”.

Criatures, Creatures, Criaturas
Dácil
Autoproduit

Dácil, composició i veus / Gorka Benítez, saxo i flauta / Marco
Mezquida, teclats / Ramon Prats, bateria / Miguel Serna, baix i contrabaix / Marcel·lí Bayer, saxo i flauta / Adrià Plana i Dani Comas,
guitarra / Laia Rius, violí / Tania Mesa, violí / Sole Vicente, viola /
Sandrine Robilliard, cello / Pablo Selnik, flauta / Pol Omedes, trompeta / Albert Costa, trombó / Anna Francesch, veu / Aina Martin, veu
Després del seu disc de debut en solitari El círculo del amor, Dácil López
torna amb aquest treball de gran eclecticisme on mostra la seva inquietud
a l’hora d’abordar els registres estilístics més variats: del rock al funk, passant pel jazz i les balades. Una altra vegada, compta amb la col·laboració
estelar de Gorka Benítez, que l’acompanya al saxo i la flauta, però també
d’un autèntic all star de joves músics catalans difícilment superable.

Home

Esther Condal
Petit Indie
Esther Condal, veu, clarinet i piano / Txema Riera, piano, Rhodes /
Joan Motera, contrabaix / Ramon Prats, bateria / Albert Cirera,
saxos i violí / David Soler, guitarres i pedal steel / Marc Clos,
vibràfon, marimba, glockenspiel / Roc Albero, flugelhorn
La proposta d’Esther Condal sorprèn per la seva delicadesa i per la manera com
integra la tradició del pop i el folk independents d’arrel anglosaxona amb el jazz.
A través de les seves versions de Paul Weller, dels Smiths i de Tom Waits, descobrim el seu gust exquisit pel pop i el rock més inquiets. De totes maneres, la singularitat de la seva proposta és difícilment etiquetable, com ho demostra el fet
que s’atreveixi a posar veu a la música de Maurice Ravel (Trois beaux oiseaux).
Novetats discogràfiques 17
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Joan Vidal Sextet

Wes 4

Blues, rock, reggae i balades

Guillem Arnedo Gaute, bateria / Jose Lopez "Peluca", contrabaix /
Tomàs Fosch Garrido, piano

Joan Vinyals, veu, guitarra acústica, harmònica / Jean Paul
Dupeyron, veu, guitarra acústica, pedal steel guitar, mandolina

Wes-4 es un cuarteto de jazz que interpreta versiones de las canciones
del legendario guitarrista Wes Montgomery. El grupo lo componen
Guillem Arnedo a la batería, Jordi Berni a los teclados, José López al
contrabajo y Oriol Riart a la guitarra, cuatro músicos que pertenecen a
la escena actual y más joven de Barcelona.

Aquest trio neix el mes de febrer del 2010, fruit de l'amistat entre els
tres components i la coincidència d'ells a Barcelona, on participen de
l’escena musical. El trio es basa en una interacció total entre ells i
utilitzen temes propis com a vehicle del seu discurs musical. Influències
com Bill Evans, Brad Mehldau, Aaron Parks, Gerald Clayton, la música
clàssica o el pop són presents en aquesta formació.

En un moment ple de creativitat i projectes, Joan Vinyals i Jean Paul
Dupeyron engeguen Tandem, una proposta de duet acústic diferent i participativa. L’experiència d’aquests dos músics garanteix una vetllada suggerent i
de qualitat. El duet està centrat en la composició de temes propis, sense
excloure versions molt personalitzades de temes clàssics i imprescindibles.

El repertorio es fiel a los originales de Montgomery y a su importante
trayectoria dentro de la historia del jazz. El grupo se plantea el proyecto como un reto pero también como un homenaje a este gran músico,
además de brindar al público la oportunidad de escuchar en directo los
temas que éste guitarrista dejó escritos para la posteridad.

Jazz que beu de la tradició amb visió i projecció nu-jazz ("lluç jazz", com
diria un amic). TF trio ha portat les jam sessions de l'Elèctric, ha obert
les del bar Continental, la del Conservatori Liceu, la WTF del Jamboree,
ha actuat a la Jazzcava de Terrassa, a la Casa Orlandai de Sarrià, a la
Mostra de jazz de Tortosa i al Círcol Maldà, entre d'altres.

Dades de contacte:
Oriol Riart
649 887 711
uruhuru@hotmail.com

Dades de contacte:
Tomàs Fosch Garrido
636 321 492
xafandoles@hotmail.com

Jazz

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

Guillem Arnedo, bateria / Jordi Berni, teclats / Jose López,
contrabaix / Oriol Riart, guitarra

Després de la presentació del grup al 606 Jazz Club de Londres i a la
Royal Academy of Music, Joan Vidal es planteja redefinir el sextet amb
músics catalans consolidats dins l’escena jazzística del nostre país.
El projecte Deptford Suite, que ja s’ha pogut escoltar a llocs com la Jazz
Cava de Terrassa o als Festivals Internacionals de Jazz de Barcelona i
Granollers, ha estat enregistrat i publicat per la discogràfica Quadrant
Records. Basada en la trilogia literària de l’escriptor canadenc Robertson
Davies, aquesta suite consta de set moviments, tots ells a cavall entre el
jazz d’autor, el free i la música contemporània.
Dades de contacte:
Joan Vidal · 616 863 759				
joinaman@hotmail.com
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Tandem

Jazz

Jazz

Joan Vidal Sextet és un projecte nascut a Londres l’any 2008, quan Vidal decideix formar un sextet amb cinc joves promeses de l’escena jazzística anglesa
per interpretar un repertori propi que barreja el jazz tradicional amb les noves
tendències del jazz europeu (Kenny Wheeler, Django Bates o John Hollenbeck).

Tomás Fosch Garrido

Català, castellà, anglès i francès conviuen amb el blues, el rock, el reggae
i les balades amb total naturalitat. Un mínim atrezzo ajuda a crear
l’ambient idoni que permeti gaudir de l’actuació al cent per cent.
Joan Vinyals i Jean Paul Dupeyron es van conèixer a Barcelona treballant
com a músics d’estudi i han compartit escenari en nombroses ocasions.
Durant un any, les seves actuacions s’han pogut gaudir a la sala Luz de
Gas de Barcelona. La investigació de les possibilitats de la veu i la guitarra en un context acústic els ha dut a formar Tandem, una aposta tan
entusiasta com seriosa per explorar nous camins com a duet.
Dades de contacte:
www.facebook.com/tandembcn
www.myspace.com/tandembcn
www.reverbnation.com/tandembcn
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Celeste - Mezquida duo

Qui és l’últim

Jazz i cançó

Jazz fusió

Celeste Alías, veu / Marco Mezquida, piano

Jaume Yelo, bateria / Francesc García, baix / Quim Sánchez, saxo
tenor i soprano / Manel Pujol, guitarra

Celeste Alías i Marco Mezquida exploren junts tots els racons del jazz
i la cançó per oferir un concert luxós en contingut i en ànima. Amb la
destresa que donen els anys de compartir un projecte en permanent
evolució, el duo crea un diàleg fluid i intens, aportant una acurada
sonoritat cambrística a un repertori que abarca un ampli ventall estilístic, amb diferents repertoris, ja sigui jazzístic (Gershwin, Cole Porter,
Irvin Berlin), com basat en la cançó de tots els temps o en formats
d'improvisació contemporània.
Els dos músics, creadors conscients i constants, no entenen la música
sense la llibertat, la comunicació i l’essència de la improvisació com a
fèrtil camí d’expressió artística. En directe, el duo destaca per unes
interpretacions personals d’una intensa frescor, emoció i solidesa,
gràcies al seu profund enteniment musical després de cinc anys treballant plegats. Ara ofereixen al públic Two Lonely People, un disc tendre
i contundent, l'inici d'un llarg camí.
Dades de contacte:
Gemma Gascon
cercle sonor · www.cerclesonor.com
+34 607 346 208
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Apassionats per el jazz fusió, Qui és l’últim? barregen en les seves creacions
diferents estils com l’afro, el blues, el flamenc, el funk i el latin, i troben inspiració
en diversos artistes del gènere com Weather Report, Pat Metheny i John Scofield.
Tots els temes de Pessic, el seu primer treball, conformen un repertori de
composicions pròpies, plenes de sensibilitat, versatilitat i frescor. El grup destaca per la seva originalitat i aconsegueix imprimir un caràcter diferent a cada
composició, que al llarg del concert permet viatjar a mons de colors i aromes
sempre inesperats, pero mantenint en tot moment el llenguatje jazzistic.
Fins ara han actuat a: 4t Certamen Palma-Jazz (2011), Va de Jazz (2011),
15è Festival de Jazz de Sant Adrià de Besòs (2009), La Font del Balç, La
Berguedanadejazz (2009), sala Clap (2009), 3r Cicle de Músiques
Tranquil·les de Mataró (2008), Cicles d’estiu de la Bisbal de L’Empordà,
Vilassar de Dalt, Teià i El Masnou.
Dades de contacte:
Manel Pujol · 651 956 241
Mara Diana · 656 969 009
quieslultim1@gmail.com · quieslultim@gmail.com
www.myspace.com/quieslultim

Notes
Gegants del jazz

El passat 31 de maig es va presentar, en el marc
del Festival de Jazz de Granollers, el llibre
Gigantes del jazz (Ma Non Troppo, 2011), de
Josep Ramon Jové. L’autor, que va ser director
de la revista Jazzology i que actualment és
responsable de Quadrant Records i de la programació del festival Jazztardor de Lleida, fa una
molt bona panoràmica de la història del jazz a
partir de les biografies d’alguns dels seus noms
indispensables, des de Buddy Bolden al jazz de
les darreres dècades, passant pels ineludibles
Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday,
Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Thelonius Monk,
el Quintet del Hot Club de França, Miles Davis,
Stan Getz i John Coltrane. Una lectura amena i
instructiva, imprescindible per als neòfits i molt
agradable per als connoisseurs.

Contra les retallades a l’educació
musical

El passat 21 de juny (Dia de la Música), els usuaris de l’Escola de Música Municipal de Mataró
(EMMM) van lliurar les signatures recollides per
demanar la continuïtat de l’escola durant el proper curs acadèmic 2012-2013 i per queixar-se de
la manca d’informació rebuda per part de
l’Ajuntament de Mataró. Per altra banda, la
Direcció i l’Associació de Pares i Mares dels
Alumnes (AMPA) de l’Escola de la Concepció
(veure p. 12) ha fet públic un manifest demanant
que el projecte de música de l’escola pugui continuar existint i trobi finalment un marc estable i
reconegut de finançament. La plataforma
“Salvem l’ensenyament públic de la música i la
dansa” va convocar, també, el Dia de la Música,
una concentració a la plaça Sant Jaume de
Barcelona per protestar contra les retallades que
estan patint aquests ensenyaments.

15 anys de nits de jazz a Platja d'Aro

Del 13 de juliol al 31 d’agost, la localitat gironina de Platja d’Aro celebra la 15ª edició de les
seves nits de jazz. Ho farà amb els Gospel
Messengers Taller de Músics, Gemma Abrié
Swingtet, O’Sister, Susana Sheiman & Ignasi
Terraza Trio, Big Band Jazz Maresme & Marian
Barahona, The Walnut Street Ragtime Quintet,
l’homenatge a Whitney Houston de Violetta
Curry + Dick Them Trio i Palatchisimo de Laura
Simó, Stefano Palatchi & Francesc Capella Trio.

Euskadi a ritme de jazz

Com cada any, aquest estiu el jazz envaeix el
País Basc. Al 47è Heineken Jazzaldia, que se
celebra a Donosti entre el 19 i el 23 de juliol,
destaquen les actuacions de Bobby McFerrin &
The Yellowjackets, Jimmy Cobb Trio, Neneh
Cherry & The Thing i Marc Ribot & Los Cubanos

Postizos, entre moltes altres. Per la seva banda,
Wayne Shorter i Eliane Elias encapçalaran el
36è Festival Internacional de Jazz de Getxo, que
es farà del 4 al 8 de juliol. Finalment, Sonny
Rollins, Pat Metheny, Joshua Redman & the
Bad Plus i Esperanza Spalding seran alguns dels
grans noms del 36è Festival de Jazz de VitoriaGasteiz, que tindrà lloc a la ciutat alabesa del
16 al 21 de juliol.

Jazz entre vinyes

Un any més, l’Acadèmia Tastavins Penedès
presenta el Caixa Penedès Vijazz, un original
maridatge entre la Fira de Vins que se celebra entre el 6 i el 8 de juliol a Vilafranca del
Penedès i un autèntic festival de jazz amb
artistes de primera línia. Aquest any, actuaran a diversos espais a l’aire lliure de la ciutat: Al Jarreau, PRISM (Dave Holland, Kevin
Eubanks, Craig Taborn, Eric Harland), Keb’
Mo’, Francesc Capella & David Pastor
Quintet, Terri Lyne Carrington amb Dianne
Reeves i la Sant Andreu Jazz Band, entre
d’altres. Més info: www.vijazzpenedes.com

10 anys dels Tallers Musicals d’Avinyó

Dirigits pel guitarrista Santi Careta, els
Tallers Musicals d’Avinyó celebren, del 6 al
28 de juliol, la desena edició. Hi haurà concerts (Mercadante-Battaglia, Barnahabana,
Perico Sambeat), jam sessions (amb Seamus
Blake, Fèlix Rossy i Andrea Motis, Yoan
Sánchez i Toni Belenguer, Celeste Alías i
Arecio Smith amb At Versaris) i diversos cursos i tallers de música per a adults i infants.
Els socis de l’AMJM disposeu del 10% de
descompte per al curs intensiu de Jazz i
Música Moderna i el curs de Jazz per a instruments de corda. Trobareu més informació
a: www.tallersmusicalsavinyo.com
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Empreses en conveni
Assesorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL.
• 12 hores de consultes gratuïtes anuals.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos).
• Assessorament legal (propietat intel·lectual, contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresarial i/o societària (productors, estudis de gravació,
promotors, etc.).
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

Botigues de discos
Discos Castelló
• Descompte del 5% en la compra de productes.
93 302 42 36 · www.discoscastello.es
Discos Gong
• Descompte del 5% en tots els productes.
93 487 07 96 · www.gongdiscos.com
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
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New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instruments musicals i accessoris (no s'efecturarà descompte 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
BeL·Luna
• Descompte del 10% en les consumicions de la
carta del restaurant i en els jazz-drinks.
93 302 22 21 · www.bel-luna.com
Cafè del Teatre (Escorxador Lleida)
• Descompte d'un 25% en el preu de l'entrada a
concerts.
97 327 93 56 · www.cafedelteatre.com
Harlem Jazz Club
• Entrada lliure en els concerts organitzats pel
mateix local.
93 310 07 55
Jamboree
• Descompte de 3 euros en l'entrada, al comprar-la
en el mateix local.
93 301 75 64

Jam Session (Sabadell)
• Una consumició mínima gratuïta.
93 726 10 30
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, exceptuant 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 organitzades per Jazz Terrassa - Club de Jazz d'Amics de les
Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, dins la temporada estable de jazz de la Nova Jazz Cava i del
Festival de Jazz de Terrassa.
93 780 50 12 · www.jazzterrassa.org
Sala Monasterio
• 20% de descompte a les consumicions durant tota
la setmana.
www.salamonasterio.com

Comunicacions
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.
676 987 813 · 606 658 766 · 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
National Atesa
• 50% de descompte sobre tarifa general en lloguer
de cotxes.

• 15% en lloguer de furgonetes.
• Tarifa especial en reserves internacionals.
902 100 101 Reserves de cotxes.
902 100 616 Reserves de furgonetes.
902 100 515 Reserves internacional.
Tot Car
• 20% de descompte en cotxes de lloguer, furgonetes, tot-terrenys i minibusos.
93 405 34 33 · mail@totcar.es
www.totcar.es

Estudis de gravació i sonorització
Estudis 44.1
• 10% de descompte a les tarifes d’hores d’estudi.
972 39 45 46 · www.44.1estudidegravacio.com
MordiscoRecords
• 10% de descompte en gravació en alta fidelitat
amb equip mòbil, d'altíssima qualitat, en qualsevol
lloc i circumstància.
653 862 323 · igor.binsbergen@gmail.com
www.mordiscorecords.com
Nómada 57 (estudi de gravació i postproducció
audiovisual)

• 10% de descompte en serveis de gravació i mescles en estudi.
93 303 40 35 · www.nomada57.com
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 veus de 300 W amb taula Soundcraft de
8 canals, 8 micròfons Shure SM 58, més els peus i
cableajat necessari per 60 euros/dia, 120 euros/cap

Susana Ramon Mètode Feldenkrais
Educació somàtica per a músics
• 10 % de descompte en sessions individuals i
tallers col·lectius. Art, Moviment & Expressió.
Locals d'assaig
670 343 627 contact@susanaramon.com
Music Bcn
• 10 % de descompte en tots els serveis de lloguer www.susanaramon.com
de sales i espais, així com en les classes de música
i instrument.
Serveis audiovisuals
93 501 67 31 · cabinas@musicbcn.com
Fundació TCM Audiovisual
www.musicbcn.es
• Condicions especials pels membres de l'Associació
depenent del projecte.
93 693 19 04 · scarbonell@tcmaudiovisual.net
Equips i suports
Delta-Pro
• Descompte sobre els preus de tarifa.
Servei de facturació
93 210 58 85 · info@delta-pro.com.
BM Gestió Cultural i Artística S.L.
www.delta-pro.com
Facturacions d'actuacions musicals. Consulteu les
RB Audio Technology
condicions en conveni a Maurici Albàs · Via Augusta,
• Audio, micros, amplificació, més alta qualitat
295, 4t 2a. 08007 Barcelona.
93 319 53 58 · www.rbaudiotec.com
639 888 797 · gestioculturalbm@gmail.com
de setmana i 240 euros/setmana.
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

Salut
Josefina Llargués (psicopedagoga, logopeda,
homeòpata i naturòpata)
• 15% de descompte en tots els serveis.
93 207 63 53 · 607 969 939 · jllargues@uoc.edu
KOS Fisioterapeutas
• 10% de descompte en totes les sessions.
93 412 06 27 · www.kosfisioterapeutes.com
Laura Tobaruela (Grinberg Method Practitioner,
stage II)

• Primera sessió d’una hora gratuïta per als socis de
l’AMJM mostrant el carnet vigent. 650 588 077 Via
Laietana 54, 4-3. 08003 Barcelona.
lauratobaruela@gmail.com
www.GrinbergMethod.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.
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