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notícies amuc
		

uede parecer exagerado y seguramente lo es, pero lo cierto es que costó
semanas sólo el hecho de atreverse a enfrentar el abismo que a menudo
supone la hoja en blanco y acabar escribiendo esta breve editorial.
La relevancia del momento y echar la mirada atrás sobre un tiempo intenso y
complejo, de proyectos y luchas, de ilusiones y contradicciones, de aciertos y
errores, ciertamente causa vértigo.

Il·lustracions originals dels artistes Emiliano, Thurdekoos i Rubén Córdoba, que van estar guarnint els punts de músics molts anys.
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Y es que celebramos nada menos que nuestra primera publicación tras más de
una década de trabajo colectivo, en la que nos hemos propuesto crear una suerte
de auto-consciencia en voz alta, de relato compartido que será elaborado como
siempre, entre todas y todos, las y los compañeros que conformamos AMUCBCN.
En este primer número hemos tratado de sentar las bases de un magazine equilibrado que crezca con nuestra realidad, con nuestro tiempo, que a la vez comunique, informe, profundice y entretenga con secciones que van desde actualidad
musical hasta gastronomía, sin olvidar las experiencias, relatos escritos por las y
los propios músicos verdaderas protagonistas de esta publicación.
Merecida mención al compañero Joaquín, genial músico y principal impulsor
de la idea de crear esta revista que tras años de constancia y trabajo compartido
de muchas y muchos compañeros, hoy se materializa a través del proyecto de
Plataforma Comunicacional AMUC-BCN/ BCN ACTIVA 2017-2018
Nada más, sólo esperamos que amuc-bcn magazine resulte al público tan entretenida, ilusionante, enriquecedora e interesante como nos resultó todo el proceso
de crearla.
Salud
Rubén H
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Una peculiar forma
de pensar
“
Desde la base social tomando como protagonistas de esa
gestión a los propios artistas y desde valores como el diálogo, la
asamblea, la inclusión, el respeto a la diversidad, la solidaridad y
la sostenibilidad.

S

”

on años de trabajo asociativo desde
aquellos días en que un grupo de compañeras y compañeros encontraron
fuerzas, determinación y capacidad de organización para dar forma a una colectividad y
un sistema de autogestión que ahora sabemos
único en el mundo. Sin apenas referentes históricos, a principios del siglo XXI comenzó
su pionera andadura, una peculiar forma de
pensar, dialogar, sentir y poner en práctica la
gestión horizontal participativa de la música
en el espacio público suburbano y hacerlo de
manera solidaria, inclusiva y sostenible en
una gran ciudad poliédrica y compleja como
es sin duda Barcelona
Y así creció el proyecto de músicos del metro,
tomando como protagonistas de esa gestión
a las propias artistas que se atreven a asumir
cuotas crecientes de corresponsabilidad y
desde valores como el diálogo, la asamblea,
la inclusión, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la potenciación
de mecanismos de fomento y gestión de la
participación. En un colectivo marcadamente
intercultural formado por músicas y músicos
de todo el planeta, hemos sido cada vez más
conscientes de que estamos dando un ejemplo tangible de que otra forma mejor y más
rica de convivir, relacionarse y crecer juntas
es real y es posible.
Sin olvidar la siempre compleja relación con
instituciones, en convenio con TMB, y especialmente la Fundación Cultura del Metro de
Barcelona, que se desarrolla desde el principio
de manera respetuosa y armónica hacia todas
las partes. Todo ello ha posibilitado la implementación, mantenimiento y crecimiento
de proyectos, pruebas, festivales, más de cien
conciertos en centros cívicos, relaciones con
otras entidades, organizaciones e instituciones,
ampliación de nuestra forma de hacer a otros
espacios tales como Encants, Estació del Nord
y participación en múltiples proyectos de música en espacios públicos, las fiestas populares
4 amucbcn magazine

Lo que hacemos es
encontrarnos, hablar,
evaluar y reflexionar, buscar
soluciones, celebrar la vida
todas y todos juntos de
manera libre, respetuosa e
inclusiva, intentando que
nadie quede atrás.

del Raval, Santa Coloma, Sant Sadurní por
poner sólo algunos ejemplos…
Y no puede faltar una destacada mención
a Foment Martinenc, asociación cultural
hermana centenaria con más de 130 años
que resistió la guerra y la barbarie y lo que
vino después y que actualmente nos acoge
y posibilita de manera desinteresada nuestro
encuentro periódico ininterrumpido durante todos estos años. Esa asamblea que valoramos como una suerte de ágora sagrada
que ha posibilitado este crecimiento intenso
y vertiginoso y la extensión de nuestros valores y formas de hacer durante todos estos
años, porque precisamente lo que hacemos
allá es hablar, encontrarnos, conversar, evaluar, reflexionar, buscar soluciones, encontrarlas, celebrar la vida todas y todos juntos
de manera libre, diversa, respetuosa e inclusiva, intentando sin descanso que nadie quede atrás.Con todo el trabajo, el esfuerzo, la
paciencia, la perseverancia que supone este
camino, con la alegría indescriptible que
genera la satisfacción del trabajo hecho, especialmente cuando se construye desde la
solidaridad y la empatía, a contracorriente
tantas veces, en una época dura y controvertida que a menudo parece olvidar los valores
que han creado lo mejor de nuestra sociedad humana.

No, el camino no es ni ha sido fácil, hay un
fuerte componente de compromiso personal,
emocional, creativo, errático, experimental,
en casi cada paso, en cada tramo del recorrido. No olvidamos ni olvidaremos nunca
a las y los compañeros que perdimos por el
camino, Darejani, Iancu, Acuario.
Asumimos con plena consciencia los conflictos y contradicciones de ayer que han dado
lugar a las soluciones y proyectos de hoy, porque sabemos que la facilidad no es la felicidad,
que la vida son obstáculos y problemas y que
de asumirlos, integrarlos, resistir y superarlos
de manera imperfecta, humana y solidaria,
salen las soluciones verdaderas, las que duran,
las que transforman para mejorar y crecer de
manera sostenible, a través de la acción cotidiana y tangible, mucho más allá de grandes
ideas o discursos. Es decir, ya sobran palabras,
una vez más, ésta es simplemente una nueva
celebración de nuestra realidad. Estaríamos
incontables horas haciendo memoria, escribiendo, generando e intercambiando ideas,
sueños, sentimientos que es una de las cosas
que más nos gusta hacer, y lo haremos, pero
mejor os emplazamos a conversarlo en nuestra próxima asamblea.
Larga vida a AMUC-BCN
Rubén H
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Transports Metroplitans
de Barcelona

L

’any 2001 TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) i l’AMUC (Associació de Músics del Carrer), amb la
mediació del Districte de Ciutat Vella de
l’Ajuntament de Barcelona, vàrem iniciar
un projecte per potenciar la música i la cultura a la xarxa de metro.
Inicialment es tractava d’una iniciativa pionera per regular la presència de músics
acreditats en punts concrets i senyalitzats de
la xarxa de metro, que poc a poc s’ha anat
desenvolupant fins arribar, 17 anys després,
a disposar de 38 punts que són ocupats setmanalment per algú dels més de 600 músics
que participen. Paral·lelament es van iniciar
les proves d’idoneïtat per atorgar els permisos
als músics, un examen mitjançant el qual els

candidats nous poden obtenir la llicència per
actuar a la xarxa del metro després que un
jurat en valori l’aptitud.

anònim”, pretenia donar a conèixer la part
humana dels músics que decideixen mostrar
el seu art en el subsòl de la ciutat.

Des de llavors cada any s’organitza també un
festival subterrani obert a tots els ciutadans i
en què participen gran part dels músics que
actualment s’acullen a aquest sistema regulat.
L’escenari de les actuacions s’ubica habitualment al vestíbul de l’estació d’Universitat
(L2) i la fórmula del festival acostuma a ser
en forma de tres maratons de concerts que
combinen diversos estils musicals, com ara
el jazz, el pop, el folk, el rock o la música
d’autor, entre d’altres. Fins i tot, amb motiu
dels 10 anys del projecte es va organitzar a
l’Espai Mercè Sala del metro una exposició
fotogràfica que, sota el nom “En un món

Després de tot aquest temps, d’experiències
compartides i complicitats, la fórmula ha
resultat satisfactòria per a totes les parts.
L’objectiu del projecte segueix viu, s’ha
aconseguit fer compatible l’actuació dels
músics amb el desenvolupament normal del
servei de metro i, a la vegada, oferir un espai
de promoció i de difusió de la música i dels
seus intèrprets convertint l’espai públic en
una plataforma per als creadors.

el nostre contacte directe amb TMB, amb
la bona notícia de que ja tenia atorgats els
punts nous de la línia 1 i que en breu ja estarien a punt per incloure’ls en la graella.
Evidentment encara resten els altres punts
demanats i ja estudiats de les altres línies, que
esperem en breu siguin també una realitat per
l’associació. El gruix de socis ha anat augmentant d’una manera molt orgànica sense causar
massa congestió en els punt fins ja existents,

però segur que els nous punts aniran molt
bé per diversificar l’oferta en nous espais i
apropant-nos així a nous usuaris i usuàries.
La visita de la coordinadora entre TMB i
Amuc també va servir per posar-nos al dia
d’incidències i altres informacions, com la
nul·litat temporal del punt 36 de diagonal L5 i l’estudi de la possible reubicació,
potser posant-lo just al davant.
Redacció Amuc-BCN •

Esperem que sigui per molts anys!
Santiago Torres Sierra
Director Fundació TMB

Nous
punts
El dilluns 3 de desembre va
venir Àngels Vidondo amb cinc
nous punts pels músics.

D

esprés de quatre anys amb una petició d’una dotzena de punts nous
a la xarxa de metro de TMB, per fi
ens han atorgat els pertanyents a la línia 1,
la vermella, que són:
Torrassa, Clot, Fabra i Puig, Arc de Triomf,
Plaça de Sants (reubicació punt en el túnel), i Guinardó Hospital de Sant Pau.
En l’assemblea del dilluns 3 de desembre
del 2018 ens va visitar Àngels Vidondo,

amucbcn magazine 5
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El desembre de 2017, una setmana després de rebre la
confirmació d’aprovació definitiva per part de Barcelona Activa,
és el moment en que va començar a caminar el projecte de
Plataforma Comunicacional d’AMUC-BCN.

L

a idea original parteix de la necessitat de
donar més visibilitat pública ordenada i
professional a les nostres activitats com a
col·lectiu i com a músics al mateix temps que
es proposa millorar la comunicació interna i
externa amb més fluïdesa, fent un pas endavant en el foment de la participació activa,
la integració en la diversitat y la interacció
amb la resta de la societat. D’aquesta manera
es busca, a més a més, ampliar les possibilitats
de difusió i contractació de les i els companys
que treballen per desenvolupar les seves carreres musicals més enllà de l’àmbit de la música al metro.

El procés
El projecte, va ser dissenyat i presentat oficialment l’any 2017 pel company Agustín
Salvatierra, ‘El observador 73’ soci històric
de AMUC-BCN i s’emmarca en les ajudes
a entitats socials i solidàries. Es va procedir de
la manera habitual, presentant el projecte en
assemblea i creant una comissió de socis i sòcies que volguessin implicar-se en l’execució.
Ja a finals de 2017 van començar les primeres reunions tècniques per repartir de manera
concreta i actualitzada els rols de cadascú i es
van començar a formar els primers equips de
treball voluntari.
equips de treball
Un cop formats els primers grups de treball,
el primer pas va ser fer un procés de selecció
de la figura de “Community Manager”. La
companya, pianista i periodista Carla Zendrera, va ser la que vam triar entre totes i tots
després d’unes setmanes de deliberació.
El gener de 2018 va començar la recerca per
trobar el dissenyador web professional que
millor s’adaptés a les nostres necessitats. Des
d’aquesta data, la comissió de socis implicats
en el projecte va estudiar a fons cinc pressupostos i mostres diferents de treballs, la qual
cosa va culminar amb l’elecció del dissenyador Mariano Fernández.
Més endavant es va triar l’entitat Grammo6 amucbcn magazine

phonia, com a associació cultural que treballa
amb finalitats d’integració social més enllà de la
música, per dur a terme la gravació de càpsules
de vídeo, amb les actuacions dels músics participants. El músic i productor Mario Rivoiro
en col·laboració amb el treballador de la imatge
Gabriel Engelsmann van ser els responsables de
la gravació, edició i producció d’aquestes càpsules.Tot seguit vam triar, d’entre diferents propostes, el fotògraf Iure Scutaru, encarregat de
nodrir la web amb imatges dels companys en
plena acció a l’espai suburbà i el Jordi Jardí, dissenyador professional, es va encarregar del disseny i creació d’aquest magazín. Sense oblidar
el grup de companys voluntaris que, com és ja
tradició al nostre col·lectiu, han estat els que han
fet possible de manera totalment desinteressada
que aquest projecte es faci realitat. Companyes
i companyes músics, els quals, malgrat les seves
circumstàncies moltes vegades d’alta precarietat
i amb la pressió d’una època convulsa, van ser
capaços de trobar la calma, el temps, la il·lusió i
les forces per dur a terme la resta de tasques necessàries per al desenvolupament i consecució
final del projecte.

de concerts, entre d’altres.
Aquest equip ha estat format per Fèlix Egea,
Xavi Túrnez, Jesús Carrera, Merx Samá, Cristina Gil, Joan Julià, Javier Woolfi, Alejandro
Salas, Joaquín Gómez, Roberto Carlos Leiva,
Francesc Ortiz Castells, Jordi jardí, Núria Macià, Stanislav Voitsekhovsky, Rubén H, Ruth
Abela i Javier Manzanares i totes i tots els músics participants que van oferir el seu art amb
un somriure i sense demanar res a canvi.
Moltes gràcies a totes i tots i endavant.
Rubén H
President AMUC-BCN

timing
Tasques complexes tals com coordinació
general, calendari de reunions, tresoreria,
elaboració de memòries, organització de
gravacions, recerca, publicitació, i execució
amucbcn magazine 7
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del carrer i del metro
A continuació us mostrem una part de les persones que han passat pel col·lectiu. En futures
de barcelona
edicions s’aniran presentant paulativament altres sòcies i socis que no es troben en aquest número.

STANIS

MIKHAIL

PRINCE

BEATRIZ

PETER

ELISA

“estoy enamorado
de Barcelona”
Voz y guitarra.
Rock. Blues
Ucrania

“soy feliz con mi
trabajo”
Voz y banjo.
Jazz tradicional.
Fox.
Rusia

“me gusta el
reggae”
Voz y guitarra.
Reggae. Blues
Nigeria

“me gusta tocar
para la gente, es
muy agradecida”
Guitarra. Pop rock.
Barcelona

“creo que me
quedaré un tiempo
aquí, me gusta”
Guitarra.
Blues y Jazz.
Finlandia

“me gusta la gente
de esta ciudad”
Vocalista y
guitarra. Cover en
acústico.
Italia

GIORGI

DOMINGO

MILCHO

MARCELO

TERENCE

ROBERT bahia

“la respuesta del
público es buena”
Teclado
electrónico.
Música actual.
Bulgaria

“mucha gente aún
desconoce nuestra
organización”
Vocalista. Rock,
Soul, Blues.
Barcelona

“la bondad de
las personas se
transmite”
Voz y guitarra.
Rock, Blues.
Bulgaria

“la música
invita al buen
comportamiento”
Voz y guitarra.
Latino-americana.
Chile

“somos como un
oasis en medio del
desierto”
Flauta travesera
Clásica.
New York

“es un orgullo
poder cantar en el
metro”
Voz y guitarra
Rock, Soul, Blues.
Orihuela

WOOLFI

MARIO

Porcutan

cecilia

“transmitimos
sentimientos y
estados de ánimo”
Voz y guitarra/
teclado.
Italia

XAVI DE LA
TORRE

RUTH

“nosotros siempre
estamos ahí, al
degüello!”
Guitarra eléctrica
rock&blues.
Zaragoza

“gracias a la
asociación he
avanzado como
músico”
Voz y guitarra.
Malta

“me siento como
en casa aquí en
barcelona”
Acordeon y voz
tradicional
Rumanía

“tenenmos que
transmitir la alegría
de vivir cada día”
Voz y quatro.
Venezuela

qui som?
E

l nostre col·lectiu es va fundar a mitjans
dels 90 quan un conjunt d’artistes van
unir-se per tractar d’harmonitzar i organitzar les actuacions musicals a l’espai públic de Barcelona. Amuc Bcn va sorgir de la
necessitat de defensar els seus drets, llibertats
i interessos generals. Al 2000 es va especialitzar a la música del metro en diàleg amb TMB.
L’associació va anar evolucionant al llarg dels
anys després de molta feina i implicació activa fins a convertir-se en un projecte pioner
a Europa d’autogestió cultural, assembleari i
participatiu. Durant aquests anys hem generat
projectes culturals de tota mena: cicles de concerts, festivals, discos, xerrades, exposicions…
La nostra principal motivació és promoure
l’empatia, solidaritat i unió en la diversitat dels
i les integrants per seguir sent el grup humà
multicultural i apassionant que és ara.
COM FUNCIONEM?
Per aconseguir una bona autogestió organitzem una trobada cada quinze dies.

8 amucbcn magazine

Amuc Bcn (Associació de músics i músiques del carrer i del
metro de Barcelona) és una entitat cultural sense ànim de lucre
autogestionada pel col·lectiu d’artistes que toquen al metro.
Actualment la formen més de 600 persones de les quals entre
80 i 100 actuen habitualment als punts assignats per TMB.

Assemblea general informativa
En primer lloc es fa una exposició dels temes
a tractar. Es presenten propostes, s’obren debats i es prenen decisions conjuntes, sempre
democràticament. Es fomenta en tot moment
la participació i inclusió de totes les persones
per arribar a un enteniment i, a ser possible,
al consens.
L’Apuntada
Després de l’assemblea es barregen els carnets de qui ha vingut i l’ordre aleatori que
surt s’apunta unes taules. En elles apareixen
per una banda els espais disponibles al metro
i per l’altra els torns horaris de dues hores.
Llavors es procedeix a cridar la gent per
l’ordre del sorteig i es realitza la reserva per
a dues setmanes. Fem servir un sistema rotatiu complex que busca garantir la igualtat
d’oportunitats per a totes les persones associades, independentment del seu estil musical, procedència, experiència o antiguitat
dins el projecte.

La Participativa
Es tracta de la comissió de foment i gestió de
la participació. S’acaba el dia amb aquest espai
obert on qualsevol pot dir la seva i fer propostes, presentar projectes i debatre més profundament els temes a tractar. Aquesta comissió assumeix la responsabilitat de ser el centre
d’anàlisi i de debat obert de l’associació. No
pren decisions rellevants per sí mateixa, però
elabora propostes per tractar-les a la propera
assemblea, on es debatran i es prendran les
decisions definitives.
FINANÇAMENT
Amuc Bcn és una associació cultural sense
ànim de lucre i sobreviu gràcies a una quota anual que aporten les sòcies i els socis de
manera voluntària. Aquesta mesura es va actualitzar per la comissió de tresoreria al 2016
després d’un estudi de sostenibilitat i es va
concretar en assemblea general per consens
de tots els assistents.
Redacció AMUC-BCN •

“el flamenco es
puro sentimiento”
Guitarra flamenca.
Barcelona

Acuario
Iancu
Darejani

Un record especial per les companyes i els companys que ja no
hi son i van deixar una gran petjada, encara resonen les vostres
notes en els túnels on tantes vegades veu regalar el vostre art,
gràcies Acuario, Iauncu i Darejani.

Sempre viureu en el nostre record!
amucbcn magazine 9
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Foment Martinenc,
la nova seu d’AMUC
El gener del 2016 l’associació Amuc va aterrar al Foment Martinenc per a poder
reprendre les assemblees periòdiques i les seves apuntades en graella. Venien del
Centre Cívic Drassanes, al Raval, tot un canvi per a millorar.

A

l’estiu del 2014 Amuc va rebre la notícia que el Centre Cívic Drassanes no
li renovaria el lloguer de la sala on es
reunien cada quinze dies per fer les assemblees i apuntades en graelles. A partir d’aquell
moment totes i tos ens vam moure per trobar un local on ens poguessin acollir i vam
començar a recollir algunes propostes, llavors
va aparèixer Txesco, un nou soci, amb la proposta del Foment Martinenc, i ens va posar
en contacte de seguida amb l’Olga, secretària
i coordinadora del mateix centre, i vam començar a entendre’ns d’allò més bé.

vivencies compartides
Txesco ha passat part de la seva infantessa i
joventut al Foment Martinenc i el coneix bé,
va pertànyer a l’esbart Sant Jordi, compartint
moltes hores de joc i dansa amb companyes i
companys, ara és el seu fill Oriol que agafa el
relleu i seguix els passos del pare. La tasca del
company Txesco en la comunicació entre les
dos entitats ha estat de vital importància per
coordinar la col·laboració entre las dos entitats.
UNA MICA D’HISTÒRIA
El Foment es va constituir l’any 1877, sota
l’impuls dels joves esmentats a “El Martinense” i a “El Debate”. El local obrí les portes els
primers dies de l’any 1878 i l’octubre del mateix any es donaren a conèixer a la premsa els
10 amucbcn magazine

estatuts, a punt d´ésser presentats al Govern
Civil, qui va emetre el permís corresponent
el 28 de febrer de 1879. La finalitat de la seva
creació va quedar reflectida en una divisa que
a partir de l’any 1904 constarà en l’àlbum dels
fets més destacats de la seva vida “Nació para
la instrucción y para la instrucción vive”. En
el moment de la seva fundació, va tenir la seva
seu al carrer de l’Aurora, després al carrer de
Núria, i posteriorment al carrer del Bogatell.
En l’actualitat està al carrer de Provença.
L’activitat pedagògica del Foment ha estat
una experiència històrica en aquest camp,
i la tasca que va dur a terme s’enquadra en
la millor tradició de l’escola catalana. En els
documents fundacionals s’esmenta repetidament que la seva finalitat és la de col·laborar
en la instrucció.

“

L’activitat pedagògica
del Foment ha estat una
experiència històrica en
aquest camp, i la tasca que
va dur a terme s’enquadra en
la millor tradició de l’escola
catalana.

”

n

e
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Foment
Martinenc

FOMENT en l’actualitat
En l’actualitat el Foment Martinenc és una
entitat plena de vida i com a prova n’és el
miler de socis aconseguits el propassat mes
de novembre de 2011. La seva relació amb
el barri, el Districte, la Ciutat i el món associatiu, és profunda i segueix acomplint el
propòsit d’esser una altra casa on el soci pot
trobar aquest escalf humà que tan poc ofereix
l‘agitada vida actual.
El novembre de 1976 li fou atorgat el Premi
Sant Martí en la modalitat col·lectiva per part
del Districte de Sant Martí de l’Ajuntament
de Barcelona. L’1 d’agost de 1995 li fou atorgada, per la Generalitat de Catalunya, la Creu
de Sant Jordi, tot reconeixent-li que “manté
la seva vitalitat i el seu arrelament al barri, tot
i que fou clausurat el 1939 pel seu catalanisme i desenvolupa una constant tasca de promoció de la cultura catalana”. L’any 2012 li
fou atorgada la Medalla d’Honor de la Ciutat,
per l’Ajuntament de Barcelona.
activitats del foment
A més de l’activitat pedagògica també s’hi
feien altres activitats, principalment teatre. Les
obres de Guimerà, Ignasi Iglesias, Serafí Pitarra i els principals dramaturgs catalans i espanyols les trobem representades a l’escenari
del centre. Una de les activitats que lògicament no podien faltar era l’excursionisme.

El 21 de juliol de 1908 es fundà la Secció
Excursionista. L’any 1925 es fundà una Penya
d’Escacs que si en un principi era únicament
d’esbargiment, ha esdevingut en una de les
seccions més llorejada de l’Associació.
Una fita important fou la incorporació de la
dona en la vida del Foment. Inicialment, la
dona no podia participar amb ple dret en la
vida de la Entitat, però la mentalitat avantguardista va fer que durant la Segona República, l’any 1931, s’impulsés la participació de
la dona en la vida associativa. L’any 1961 es
va crear la Secció per a la Promoció Cultural
de la Dona. Avui en dia el 55% de socis del
Foment Martinenc són dones, i la Secció de
la Dona és una de les més actives de l’Entitat.
L’any 1955 es fundà la Penya Blaugrana, de
ben segur gràcies als èxits del club, tal i com
passa avui.

del segle XIX. Això portà el Foment a considerar que l’anomenada gent de la “tercera
edat” havia de tenir el seu espai propi dins
de l’Associació, i per tant, fundar la secció
de pensionistes, que realitza les activitats més
apropiades al seu ritme de vida.
Un altre esport molt arrelat és el tennis-taula,
que també ha trobat el seu espai a l’Associació,

Mostra dels cartells

incloent activitats des de l’escola de tennis
taula fins a tenir quatre equips federats.
FUTUR I NOUS REPTES
El Foment és una entitat viva i segueix amb
la seva tasca integradora en el barri i la ciutat,
ara més que mai col·laborant amb el músics
del metro, ja son tres anys que els acullen i
l’esperit engrescador entre les dos entitats
és total, s’han organitzat cinc festivals conduïts pels músics d’Amuc i han estat tot un
èxit, podent oferir repertoris variats i festes diferents. Ara només cal desitjar que la
col·laboració sigui per molts anys.
Redacció Amuc-bcn •

incorporació de noves Seccions
La secció d’Esbart, fundada l’any 1970, és
l’encarregada d’ensenyar i difondre el patrimoni de danses d’arreu dels Països Catalans.
Tot i que en el saló-cafè del Foment sempre
hi havia hagut un billar per a ús social, és a
partir del 1977 quan la secció de Billar pren
un aire nou i amb continuades millores.
Per sort, les condicions actuals de qualitat i
expectatives de vida són molt diferents de les
de l’època de la fundació, allà a les darreries
amucbcn magazine 11
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Mostra del que va ser la campanya promocional del concert “Compromesos” al parc del Fòrum
associació de músics
del carrer i del metro
de barcelona

El passat 29 de Juny del 2017 es va cel·lebrar el concert “Compromesos” a les
Carpes del Fòrum gràcies a una estreta col·laboració entre les associons de Llibre
Solidari i Amuc bcn, tot un èxit i una bona experiència per les dues parts.

C

ap a la primavera del 2017 es va començar a gestar el que va ser la primera col·laboració entre les entitats de
Llibre Solidari i Amuc. Berta Bagur, cap de
l’associació solidària, volia festejar el primer
aniversari d’una manera original i diferent,
feia un any que estaven en algunes estacions
de TMB amb les seves parades de venda de
llibres d’ocasió, Diagonal, Lesseps, Universitat…, cultura i literatura a bon preu, compartint sovint amb els músics d’Amuc aquests
espais, i se li va ocórrer la gran idea de fer un
concert, una gran festa, amb aquests mateixos
músics, a lo gran, en un immens escenari a les
carpes del Fòrum. Dit i fet, Berta es va reunir
i assistir a les reunions dels músics del metro
al Foment Martinenc, allà va conèixer de primera mà al col·lectiu d’Amuc, amb Rubén H
al capdavant, i ràpidament va sorgir l’entesa.
Un grup de treball es va posar mans a la feina, teníem poc temps i calia fer un cartell
d’artistes prou representatiu del col·lectiu,
amb tota la seva força i oferta creativa, i també prou contundent per un gran escenari.
Cal entendre que Amuc és una associació de
músics que toquem al metro de Barcelona,
habitualment en solitari, oferint un repertori
i estil concret, en un espai urbà diferent als
espais específics per audicions musicals. En
aquest grup de treball cal esmenar a Jordi Jardí, soci i secretari d’Amuc, que va coordinar
músics, Llibre Solidari i gestió divulgativa,
així com tècnica, de l’esdeveniment. El primer gran repte era crear un cartell de músics i formacions prou solvent i atractiu per
un concert d’aquesta magnitud, alguns dels
músics d’Amuc, a més de la seva oferta en
el metro, tenen altres formacions amb altres
músics, grups de rock, tributs, trios o quartets
de jazz, duets de salsa o rumba o folc… i, a
nivell assembleari, com sempre fem en Amuc,
vam obrir un cistell pel projecte. El concert
era benefic, vull dir que tota la recaptació
aniria a parar per sectors socials necessitats,
tasca que ja fa anys en que està compromesa
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- amb la cultura
- amb la música
- amb la solidaritat
Llibre Solidari és una associació sense ànim
de lucre que treballa per aconseguir alimentació i sostre per les famílies en risc d’exclusió
social. Totes aquestes ajudes són canalitzades
a través dels assistents socials dels diferents
ajuntaments de districte de la nostra ciutat.

“

Llibre Solidari és una
associació sense ànim
de lucre que treballa per
aconseguir alimentació i
sostre per les famílies en risc
d’exclusió social.

”

Llibre Solidari, tanmateix els músics haurien
de participar amb unes mínimes dietes i el
seu esforç solidari.

El 29 de Juny es va materialitzar aquest concert a les carpes del Fòrum, amb una assistència de públic prou representativa i una gran
il·lusió per part de les dues associacions, els
músics van poder oferir una mostra del seu
art i talent assistits per un bon equip tècnic
de so. Tot un èxit.
A continuació fem un recull d’alguns dels
punts claus del que va ser la proposta divulgativa de l’esdeveniment de Llibre Solidari:
COMPROMESOS
Amb l’esperit de participació de tota la ciutadania, perquè els catalans i catalanes estem:

COM FUNCIONA LLIBRE SOLIDARI?
Les donacions són la clau, Llibre Solidari sols
funciona per aquestes, són milers de llibres
que rep de la ciutadania i/o d’entitats i empreses. Aquests llibres són distribuïts en els
nostres punts de venda i continua la cadena
de solidaritat, són uns altres ciutadans els que
li donen una nova vida, comprant-los a 1, 2
i/o 3 euros. El benefici d’aquestes vendes és
el que Llibre Solidari transforma en diners i
aquests en ajuts solidaris.

Músics participants al concert a les Carpes del Fòrum:
-Robert Bahía, energia i rock’n’roll.
-Sstella Ella & Alejandro Salas, veu i guitarra magistrals.
-Justi & Gon, ritme, bon rotllet i dolces cançons.
-Metrokustic, camí de viatge a la felicitat.
-Canela N’Drama, sentiment i “bailoteo” en estat pur.
-El mejor trio de tu vida, excelent swing a lo mississipí.
-Sophie Tanner & Jesús Carrera, atracció amb un estil sofisticat.
-Woolfi & the Big Wheels featuring Yana, rock stars “al degüello”.
-Banda Mutant, la cara rockera dels músics del metro.
-Kwame & Afrovibes, gran fi de festa a bon ritme afrokwame.
La Banda Mutant en
plena actuació a les
carpes del Fòrum.

CADENA COMPROMESA
Com veieu tot el format que engloba aquest
esdeveniment és una bonica “cadena compromesa”.
- Compromís amb la cultura (segona oportunitat pels llibres)
- Compromís dels músics del metro amb Llibre Solidari, per tirar endavant el projecte.
- Compromís de la ciutadania amb la cultura,
la música però per damunt de tot amb aquelles famílies que més ens necessiten.
Redacció Amuc-bcn •
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art és

els germans Adrià amb Amuc

“

Quan s’aconsegueix
interpretar una melodia
que t’arriba al cor, amb
sensibilitat i bon gust,
és art.

N

”

o importa que es tracti de barrejar
diferents ingredients estrictament
seleccionats, de la millor qualitat, i
combinar-los de forma enginyosa, divertida,
harmònica, que provoqui en el paladar una
sensació impactant i inoblidable, o que es
tracti de fer música, pintura, o literatura.
Quan s’aconsegueix interpretar una melodia
que t’arriba al cor, amb sensibilitat i bon gust,
és art. Un art que apreciem procedeixi d’ on
procedeixi, sense importar el lloc. Aquest art
ho trobem, diàriament, en els passadissos del
Metre de la nostra ciutat. Tenim a Barcelona
aquest privilegi, i els ciutadans hem de saber
apreciar-ho i valorar-ho.
Per això, estem convençuts que Amuc Bcn,
Associació de Músics del Metro de Barcelona, és una iniciativa extraordinària, pionera
al món, que contribueix de forma directa i
generosa en la cultura del nostre país, i així
ho subscrivim.
Teniu tot el nostre suport.
Ferrán i Albert Adriá •
14 amucbcn magazine

Barragan con
los músicos
A

migos, dejadme solo que os agradezca vuestra colaboración en alegrar la rutina de esta ciudad. Recuerdo una historia que leí en el Washington Post que me dejó pasmado: un hombre
comenzó a tocar el violín en la estación de metro en Washington DC y interpretó seis
piezas de Bach durante unos 45 minutos, durante ese tiempo más de mil personas pasaron delante de el, la mayoría en su camino al trabajo, el que puso más atención fué un
niño de tres años que su madre le apresuró a que no se entretuviera. En 45 minutos solo
seis personas se detuvieron y permanecieron un corto tiempo escuchando, alrededor de
veinte personas le dieron dinero, llegó a recaudar 32$. Cuando terminó de tocar el silencio
se hizo cargo y nadie se dió cuenta, nadie aplaudió, no hubo ningún reconocimiento. El
violinista era Joshua Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo, dos días antes
había agotado las entradas en el teatro Boston por valor medio de unos 100$
Gràcies Barragan!

Alejandro Jodorowsky
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también apoya a Amuc

A

lejandro (Alexandro) Jodorowsky
Prullansky (Tocopilla, Chile, 17 de
febrero de 1929), es un artista chileno de origen judío-ucraniano, nacionalizado francés en 1980. Entre sus muchas
facetas destacan las de escritor (novelista,
dramaturgo, poeta y ensayista), director
teatral y de cine, guionista, actor, mimo,
marionetista, compositor de bandas sonoras, escultor, pintor y escenógrafo en cine,
historietista, dibujante, instructor del tarot,
psicoterapeuta y sanador psicomágico. Escribe indistintamente en español -sus libros- y en francés -sus cómics y algunos
ensayos-, por lo que, siguiendo el concepto
de George Steiner, se puede considerar un
escritor extraterritorial.
Fundó, junto a Roland Topor y Fernando
Arrabal, el Grupo Pánico.1 Su aporte más
divulgado y controversial es la psicomagia,
una técnica que conjuga los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, cuyos pre-

Gerard
Quintana
P

er la catedral de Barcelona Rubén
H es va trobar amb Gerard Quintana, cantant dels Sopa de Cabra, amb
qui va compartir uns moments solidaris de música i de germanor, com podeu veure, amb molt bon rotllo!
Gràcies
Gerard!
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tendidos efectos son provocar en el paciente
una catarsis de curación. A la edad de veinticuatro años quemó sus fotografías y se fue
de Chile, recalando en París en 1953.2 Vivió
unos quince años en México, entre 1960 y
1974 (si bien entre 1972 y 1974, residió en
Nueva York) y desde finales de 1974 reside
en Francia, país del que adquirió la ciudadanía. Tiene por tanto doble nacionalidad,
chilena y francesa.
Jodorowsky vive en París donde da clases
de tarot y conferencias sobre sus técnicas (la
psicomagia y la psicogenealogía) en el café
Le Téméraire. Está casado con la pintora y
diseñadora francesa Pascale Montandon. De
entre sus cinco hijos (uno de ellos fallecido) ha destacado el actor y director teatral
Brontis (Ciudad de México, 1962) y el músico Adan Jodorowsky (el menor, conocido
con el nombre artístico de Adanowsky), todos de nacionalidad francesa.
Chile, 7 de febrero de 1929 •

Jordi Évole
E

l periodista más temido por los especuladores, por
quienes aprovechándose del poder, de los contactos, de la información privilegiada, de los privilegios de
su estatus, roban, estafan, desahucian, explotan a los
más débiles, también está con Amuc Bcn, y nos brinda
todo su apoyo incondicional y amistad…
Gracias Jordi!

…i en pròximes edicions:
www.amucbcn.org

art
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Jonás Trueba.

Isaki lacuesta.

Sergi López.
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Stanis para los amigos

Otra experiencia del metro

S

S

Me siento feliz por ser miembro de la Asociación de los Músicos al Metro y poder
estar entre gente digna de admiración por su talento y su valor humano...
tanislav, Stanis para los amigos, me cita
para hacer esta entrevista en la plaza
de Llucmajor. Es un tío alto, uno noventa o más, con los ojos azules, barba y el
pelo un poco cano ya, largo, recogido en
una coleta. Llega con una guitarra y me propone que busquemos un banco en el Parc
de la Guineueta. Me cuenta, por ejemplo,
cómo llegó a Barcelona hace quince años
desde Ucrania, su país natal, como tantos
otros, a buscarse la vida. Llegó sin saber una
palabra de español y comenzó currando de
lo que saliera, en la construcción sobre todo,
pese a ser licenciado en ingeniería eléctrica
por la universidad de Politécnica de Kiev.
Después de algunos años duros, consiguió
que lo contrataran en su ramo, en un taller
de electrónica, ahí trabajo varios años, pero
hace cinco, cuando la crisis comenzaba a dar
coletazos, se vio en la calle. Por entonces se
fijó en la gente que tocaba en el metro y
decidió probar; para conseguir un poco de
pasta y también para dar salida a la gran pasión que le había acompañado toda la vida:
la música. Al principio empezó a tocar por
su cuenta, pero en cuanto se enteró de la
existencia de AMUC, se presentó a las pruebas de idoneidad, las aprobó y desde entonces forma parte de nuestra asociación. Stanis señala el momento de entrar en AMUC
como muy importante, por poder organizar
sus actuaciones en el metro, y reservar los
puestos convenidos entre TMB y AMUC, y
sobre todo, por el grupo humano que encuentra en la asociación al llegar. Dice que
entrar en la asociación y comenzar a tocar
en el metro con regularidad fue un empujón tremendo para su música y su creatividad, de ahí surgiría su colaboración con la
Barcelona Underground Band y otras formaciones, con las que ha tocado en centros
cívicos y locales de actuación, y con las que
ha grabado sus propios temas en ruso y en
español (en you tube están colgadas varias
canciones y dos videoclips suyos). En la actualidad forma parte de la Banda Mutant. Al
preguntarle por el estilo de música con el
que se identifica habla de rock, pop, balada,
jazz también, dice que en realidad el estilo
para él es secundario, que en sus canciones
lo principal es la letra, el mensaje que quiere
transmitir. Cuenta que tocando en el metro
a crecido mucho musicalmente; en primer
lugar, ha mejorado mucho su técnica, su
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“

Lo mejor de tocar en
el metro es la posibilidad
de conectar con la gente,
una mirada, una sonrisa, un
gesto, llena tanto o más que
la moneda que te echan.

”

forma de tocar y sobre todo ha conseguido
vencer por completo el miedo escénico que
en el pasado le había llevado muchas veces
a quedarse en blanco al subirse a un escenario. Dice, riendo, que la lista de sus fracasos
en escena se remonta a cuando tenía cinco
años; hijo de un actor de teatro, participó
a esa corta edad en una obra. Su papel no
tenía texto, sólo tenía que entrar en escena
de la mano de un adulto, le daban un dulce
que debía comerse, seguramente para que
tuviera la boca ocupada y no se me ocurriera hablar, señala, y luego salir de escena. El
día de la representación todo fue bien hasta
que le dieron el dulce; venía envuelto. El lo
desenvolvió, y se lo comió, pero no sabía
bien qué debía hacer con el envoltorio. Bien
educado, como era, le pareció mal arrojarlo
al suelo, así que tironeó varias veces de la
mano al actor al que acompañaba, que intentaba declamar su texto, acaso dramático,
y cuando este al fin le miró, aquel Stanis de
cinco años preguntó en voz alta: ¿Qué hago
con el papelito? Todo el teatro rompió a reír.
Lo mejor de tocar en el metro es la posibilidad de conectar con tanta gente, aunque las
más de las veces sea por un momento; que

Joaquín, de nom artístic de JSax, es uno de los socios históricos
de Amuc con una gran sensibilidad y un enorme corazón.

una mirada, una sonrisa, un gesto por el que
sabes que has llegado a una persona, llena
tanto o más que la moneda que te echa. A él
le alimenta saber que hace mejor el día de un
montón de personas, que aporta un granito
de arena al platillo de la felicidad de la gente
que pasa y le escucha, aunque sea apenas unos
compases de una canción o, en ocasiones, una
canción entera. Stanis dice que nosotros, los
músicos, no estamos en el metro para pedir,
estamos para dar, para compartir con la gente
nuestra energía, para sostenerlos, darles esperanza, evitar que caigan en la desesperación.
Me pide terminar la entrevista escuchándole
un canción suya, la que ha dedicado a Barcelona. Mientras le escucho cantar y repaso
en mi cabeza algunas de las cosas que me
acaba de contar tengo una intuición, una revelación si quieres: pienso que Stanis siempre
ha sido así, desde niño, desde aquel día que
preguntó en el escenario qué hacía con el
papelito del dulce, siempre ha emitido esta
buena onda que se siente a su lado, esta sensación que da de ser buena gente, pero ese
orgullo bueno, sano, que se le nota en lo ojos,
esa forma que tiene de estar sin violencia,
que no necesita hacerte a ti menos para ser
él, ese estar a gusto en su piel, siendo quien
es, haciendo lo que hace, en todo eso tienen
que ver estos últimos cinco años, tiene que
ver la música, su música, la que regala a diario en los túneles del metro de Barcelona,
tiene que ver la asociación de músicos a la
que ambos pertenecemos, tiene que ver esta
ciudad a la que ama, y vosotros, la gente que
le oís, y algunos incluso le escucháis, de vez
en cuando, brevemente.
Omar •

iempre que hablo de las experiencias
que se viven cuando tocas en el metro,
piensas que ya son pocas las que te quedan por pasar, pero siempre, siempre hay una
nueva que te marca y te deja tocado por mucho tiempo. La de hoy ni podré olvidarla nunca, ha sido agridulce, fantástica y triste a la vez.
Estaba tocando mis canciones habituales y un
hombre con una chaqueta de pana clara, gorra y gafas oscuras, me observaba y escuchaba
tímida y atentamente. Ante tanta indiferencia,
siempre es agradable que alguien se detenga a
escucharte. Si algo nos gusta a los músicos es
compartir lo que hacemos, transmitir nuestro
sentimiento. Poco a poco, se fue alejando, pero
no podía irse, pues a cada tema que empezaba,
se detenía a escuchar, manteniéndose a cierta
distancia, pues parecía que le sabía mal estar
ahí delante de mí sin echar ninguna moneda,
parecía sentirse como si estuviera “gorreando” mi música. Por fin, cuando terminé de
interpretar con mi saxo la canción “Imagine”,
se me acercó, avanzó su mano para chocarla
con la mía y, emocionado y tembloroso, me
dijo que no tenía dinero pero que le encantaba

e
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mi música, y que si pudiera me compraría un
disco, pero que no tenía absolutamente ni un
céntimo. Se quitó las gafas y ví que brotaban
lágrimas de sus enrojecidos ojos. Casi sin voz,
continuó diciéndome que acababa de salir de
la cárcel, tras un encierro de diez años, y que
no sabía como iba a tirar adelante. Me partió
el alma y, por supuesto, le dí uno de mis discos. No sabía como agradecérmelo y me dijo
que no lo olvidaría nunca. Me pidió si podía
seguir escuchándome, que se iría un poco más
lejos.Yo le rogué que se quedase cerca de mi
cuanto quisiera y que para mí era un placer
que me escuchase. Así lo hizo, pero poco a
poco, a medida que yo tocaba, se fue alejando,
muy despacio, cabizbajo, arrastrando los pies.
Adiviné que lloraba, tras sus gafas oscuras. Vi
la tristeza y la deseperación. Se giró y alzó su
mano para despedirse, y volvió a partirme el
alma. Mientras iba a mi casa, la necesidad de
escribir sobre ello me asaltaba como un rayo
en la tormenta.
Adiós amigo, que tengas suerte, te deseo lo
mejor, de corazón.
Joaquín Gómez JK SAX •

Cantar en català

Jordi Jardí defensa el seu repertori dels grans grups i artístes en català com un fet de normalitat
al cor de Barcelona, apropant a la ciutadania els grans temes d’abans, ara i sempre.

L

lach, Sisa, Serrat, Sopa de Cabra, Sau,
Els Pets, Lax’n’Busto, Gossos, Blaumut,
Adrià Puntí, Quimi Portet, Txarango,
Antònia Font… i altres autors, a més, també,
dels seus propis temes, pots escoltar de dilluns a
divendres en les estacions on sol actuar aquest
músic, es diu Jordi Jardí i des del 2012 forma
part de l’associació, a més és el baixista i un
dels cantants de la banda Mutant.
Ens comenta que quan va començar a cantar
en el metro, com a opció a la seva feina de dis-

“

Van ser els comentaris

de la gent, les felicitacions
i l’empenta anímica que em
van portar a desenvolupar
un repertori dels grups i
compositors en català.

”

seny que estava en hores baixes, ho feia sobretot en anglès tot barrejant algun tema en català,
però va començar a rebre felicitacions de gent
anònima per cantar en català, que ho trobaven
a faltar al metro, llavors va posar mans a la feina
i va desenvolupar un repertori prou extens per
no tenir que repetir una sola cançó en tres o

quatre hores, i actualitzant-lo per anar incorporant nous temes o autors. Ens diu ell: “crec que
aquesta ciutat es mereix que sonin les cançons
de sempre i de noves dels grups i autors que han
fet gran la nostre cultura i la nostre llengua”.
Gràcies Jordi, ni un pas enrere.
Redacció Amuc Bcn •
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Xavi Túrnez
S

oy miembro fundador de dos formaciones musicales con las que trabajo regularmente, con discos en el mercado
y una trayectoria artística, aunque modesta,
sólida. A pesar de ello, hace un tiempo tuve
que pensar en alternativas para poder trabajar
con más asiduidad, ya sabes, para hacer frente a la omnipresente crisis que rige la vida
de una gran parte de nosotros día tras día.
Yo diría que, probablemente desde las alturas,
alguien me echó una mano, el caso es que
la idea me vino de repente, como un fogonazo… Tenía que tocar en el metro! Libertad, espontaneidad, constancia, honestidad...
la necesidad me empujaba hacia un trabajo
que reunía los valores que siempre me han
parecido imprescindibles para vivir y para desarrollar mi carrera, así que no lo pensé más
y di los pasos necesarios para formar parte de
AMUC (Asociación de Músicos del Metro
de Barcelona). Tengo que decirte que fue a
partir de entonces cuando pasó lo que verdaderamente más me ha sorprendido. Cuando
ya hacía años que había perdido la fe en los
colectivos y en la solidaridad, me encontré
con unos compañeros excepcionales, gente
amable, sensible, abierta y luchadora. Gente
con ímpetu, que no conocía y que, en su mayoría, han tenido y tienen trayectorias vitales
similares a la mía. Eso no era en absoluto lo
que me había esperado. Más bien tenia la idea
preconcebida de que cada uno iría a la suya y
de que habría muy poco contacto entre nosotros. Pero no, poco a poco fui conociéndolos y poco a poco fui haciéndome consciente de la profundidad humana de la mayoría
de mis compañeros. Ellos son la magnífica
compañía que hay detrás del escenario. Ese
escenario enorme, lleno de pasillos y de gente que viaja apresurada. Entre bastidores mis
compañeros y yo nos damos ánimos unos a
otros, y chupitos de amistad, para entrar en
calor y seguir adelante. Después, cuando me
quedo solo con mi guitarra y mi voz, en
cualquier estación, haciendo lo que me gusta, comunicarme con la gente, la respuesta
es también muy gratificante. Y no hablo de
dinero, aunque también me ha sorprendido
la generosidad de tantos y tantos ciudadanos
como tú. Hablo de la infinidad de sonrisas
cómplices que me dedican continuamente,
18 amucbcn magazine

“

Cuando ya había perdido
la fe en los colectivos y en
la solidaridad, me encontré
con unos compañeros
excepcionales, gente
amable, sensible, abierta y
luchadora.

”

de gestos que implican solidaridad, ánimo.
Hablo de aquellos que pasan canturreando
en voz baja la canción que toco, conectando con algún momento de su pasado. Hablo
de los niños, que con sus ojazos abiertos de
par en par se quedan mirándome hasta que
obligan a su mamá a pararse, y entonces ella
también me sonríe, con cara de madre. Hablo de los jóvenes que pasan cantando conmigo a voz en grito, desinhibidos por la edad,
y por el hecho de andar juntos y en grupo.
Hablo también de personas mayores que
poco a poco se acercan hasta mi, frágiles, para
en el último momento dejar caer su moneda mientras me sonríen, con toda una vida
en su mirada. Hablo de los turistas que me
graban, que me hacen fotos y me felicitan.
Hablo de aquellos que se quedan a escuchar
una canción entera para aplaudirme al final,
generosamente. Y muy especialmente, hablo
de aquellos que diciéndome sólo una palabra, “gracias”, dan sentido a todo mi esfuerzo,
renuevan mi energía para seguir luchando, y
me hacen pensar que ser músico del metro
ha sido un acierto importante en mi vida.
Por eso te quiero dar las gracias a ti, por todo
eso que haces y que sientes cuando pasas por
delante de uno de nosotros. No dejes de hacerlo, por favor, así nos enriquecemos mutuamente. Un saludo afectuoso.
Xavi Túrnez •

e

TroffaHamra

carta de un músico a un pasajero
Mi nombre es Xavi Túrnez La música ha sido siempre mi vocación,
mi vía de escape, mi alegría, mi vida.

n
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N

unca pensé irme de Malta, porque
es una isla muy bonita, vivía bien
con mi familia y mis amigos, me
daba seguridad y felicidad. Pero si la dejas, la
vida, te lleva a otros caminos, te abre nuevas
ventanas....y a mi me llevó a Barcelona. Me
enamoré en seguida de la ciudad, de la gente, del entusiasmo que me daba.Y como no
pude encontrar trabajo, decidí de hacer algo
que siempre había sido mi sueño – dedicarme a la música!
Entrar en AMUC fue una de las cosas mejores que he podido hacer. Los músicos
con tanto talento y con tanta energía, me
influenciaron mucho, y además la oportunidad de tocar en el metro es única, de verdad
me ha mejorado mucho a mi como persona
y a mi punto de vista sobre la vida. Tocar
mis canciones al mundo es lo que siempre
quería hacer y cuando alguien se para a escucharte, te sonríe y te dice “gracias”, te deja

Emilio

Devolviéndome la fe en el
ser humano.

Nací en la isla de Malta, mi nombre
verdadero es Ruth Abela, soy
fisioterapeuta y musicoterapeuta de
profesión y músico de pasión.

una moneda, o te pregunta por tu música, es
muy bonito. Me ha hecho creer más en mi
música y en mi misma, y al mismo tiempo
no preocuparse por el futuro, y creer en la
bondad de la gente! Ha sido, y aún es, una
experiencia que me llena mucho!
Aparte de ser músico del metro, también
tengo mi proyecto “TroffaHamra y los Mechones” donde tocamos mis canciones, y el
trio callejero “TubaHamra” donde tocamos
versiones de swing.
Ruth •

“

Entrar en AMUC fué una
de las mejores cosas que he
podido hacer, los músicos con
tanto talento y energía me
han influenciado mucho.

”

T

ocando en el metro, cada día es una
experiencia nueva. Tenemos tendencia
a quedarnos con los malos momentos,
como cuando ves carteristas robando en tus
narices, o cuando el típico “majete” te tira
una colilla en lugar de una moneda. Pero
también pasan cosas buenas, así que no voy
a contar lo malo.
Estaba tocando una mañana en la estación
de Clot, cuando apareció el héroe de esta
historia cogido de la mano de su padre, que
me miró de esa forma que miran los que
no aprueban lo que hago, pero me perdonan la vida. El niño, cuya edad todavía se
puede contar en meses, al verme abrió los
ojos como si se le hubiese aparecido ante
sus ojos el mismísimo Bob Esponja, soltó
la mano de su padre y se puso a bailar. El
padre le volvió a coger la mano, y me perdonó la vida de nuevo, aunque esta vez con
un ligero toque de “mira lo que has conseguido, que se me rebele el niño”. Con una
llave maestra, el niño se deshizo del padre y
continuó con su ritual. La gente que pasaba
disfrutaban del espectáculo de danza mientras los padres, ahora los dos, intentaban en
vano ejercer la función de censores. Ante la

insistencia, nuestro pequeño Travolta ejerció su derecho a protestar gritando hasta
que consiguió que sus progenitores no tuviesen mas remedio que aceptar su baile
rebelde. No contento con esto, the little
dancer, señaló la funda de la guitarra que
pongo en el suelo para recaudar las pocas
propinas que me dan por tocar, y miró a su
padre con gesto inquisitivo hasta que este
entendió que no iba a dejar su ritual si no
colaboraba con el arte callejero. El pobre
padre no tuvo mas remedio que hurgar en
sus bolsillos. Sacó 5 céntimos, no más, no
sea cosa que los artistas vayamos a ganarnos
bien la vida y no queramos trabajar en precarios trabajos mal remunerados. Los puso
en la funda y el niño quedó satisfecho. Me
regaló una gran sonrisa y prosiguió su camino de la mano de su papá.
No sabría decir que me sorprendió más, si la
gran consciencia de un ser humano de tan
corta edad o la poca sensibilidad de algunos
adultos. Lo que si puedo decir es que un
niño que apenas se mantenía en pie nos dio
una gran lección a todas las personas que
estábamos allí.
Emilio Gallén •
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Estrellas mágicas

Anna Ly
y mi
guitarra
guapa

Es verdad que siempre
miro a instrumentos
raros, claro, toda la gente
los miran. Cual fue mi
sorpresa cuando he visto
por la primera vez el
hang aquí en Barcelona.

“

Todos los días quiero
perfeccionar mi arte y es uno
de los motivos que me encanta
tocar en el metro, pues es una
oportunidad de estar siempre
practicando.

”
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Para sentir lo que a veces sentimos los inmigrantes hay que
ser uno de nosotros. Un amigo ha bien dicho: cuando vives en
otra tierra que no es la tuya, “eres” extranjero ahí y te “sientes”
extranjero en tu propio país.

“

Me gusta cantar, me da
igual si es en el metro, en la
calle o en el parque. Pero hay
una diferencia: el metro tiene
paredes y pasillos. Y nada
más… ni una flor, una cosita
verde, un pajarito, un trocito
de azul del cielo, ni un rayito
de sol…

”

Y

lo sé que a toda la gente les flipa al
verlo y escucharlo (o será que primero lo escuchan y después lo ven, esta
es la cuestión que hablaré luego). Cuando miro a estos instrumentos antiguos, o a
otros de culturas orientales, sudamericanas,
africanas, como es bueno ver detalles, escucharles el timbre, entender como funcionan, la técnica usada por el instrumentista
y que? Llego al punto: hay un instrumentista por detrás de todos estos instrumentos,
¿a lo mejor yo me había pasado de ellos?
¿igual me recuerdo del instrumento y también del instrumentista? ¿y la canción que
juntos tocaban?
Bueno, ahora por casualidad tengo un instrumento raro. A mí me parecía muy común, pues hacía tiempo lo quería comprar,
por practicidad solamente, pues que no
nos dejan mas a nosotros músicos cargar
nuestro instrumento arriba en los aviones,
y abajo lo tratan a nuestro pequeño tesoro
como a un trasto. En fin, fui a la tienda
y también por casualidad solamente había
el modelo más mono de esta guitarra que
podemos desmontar y cargar en el avión.
Y también por otra casualidad, me quedé
sin mi guitarra de todos los días para tocar
en el metro, así que la que estoy utilizando
es la “guapísima guitarra” (aquí no cito el
nombre, pues como la compré no voy a

hacer publicidad gratis).
Claro: soy una cantante, guitarrista, teclista,
bajista, educadora, compositora y llevo mucho en serio la música hace muchos años.
Todos los días quiero perfeccionar mi arte
y es uno de los motivos que me encanta
tocar en el metro, pues es una oportunidad de estar siempre practicando, sea por la
tarde, por la noche, en el lunes o domingo,
sin depender de nadie, solamente de mis
ganas.Y lo hago con mucho placer y amor
(claro, ni siempre estamos así tan llenos de
energía, pero bueno…)
Entonces… lo que pasa es que hay un montón de gente que pasa y mira a mi guitarra,
muy fuerte, con mucha atención, y paran,
sacan fotos, comentan con los compañeros, señalan y ni por un segundo miran a la
dueña o escuchan el sonido que es lo más
importante fin de cada instrumento (en
muchos casos incluso están con cascos) pues
nada, miran a mi guitarra como si ella estuviera en un escaparate.
Y pienso, ¿a lo mejor yo ya he hecho igual?
¿de verdad que estamos en un mundo que
las cosas tienen mucho mas valor que las
personas? ¿la música se convirtió en algo
para los ojos y no mas para los oídos?
Puede igual que yo sea muy celosa…
Anna Ly •

P

ero hay una cosa que seguro nos pasa
por la cabeza, el deseo de juntar las cosas buenas de los dos sitios, y soñar con
un mundo ideal donde estén todos los que a
ti te gusta y todas las cosas buenas de donde
vives y de donde has nacido.
Así que pensé que echo de menos la magia
y la espiritualidad de Brasil. Hay que conocerlo para sentir lo que digo. Ahí los indios
que fueron los primeros habitantes, nunca
pensaron en acumular riquezas, siempre estaban tranquilos disfrutando de la vida, agradeciendo a Dios por la naturaleza, el sol, el
agua, viviendo en armonía con su gente, y
tenían una fuerte conexión con el mundo
invisible y sutil. Ellos no querían ser esclavos
de los portugueses, pues a ellos les parecía
muy raro trabajar tanto para después acostarse en la red, ya que ellos sí se acostaban en
la red sin trabajar como esclavos. Y además,
la naturaleza les daba todo lo que necesitaban siempre, por el clima tropical. Y como
prácticamente los indios no conocían la
esclavitud, huían o preferían la muerte antes que perder la libertad. Los portugueses
formaban parte de la vanguardia de Europa
en la época, tenían el espíritu emprendedor,
de aventura, coraje y osadía, llevaron el cristianismo y además e infelizmente, las ganas
de explotación de la tierra y del trabajo esclavo: pues entonces trajeron los africanos

para trabajar ahí. Estos eran esclavos con su
cuerpo, pero liberaban su espíritu a través de
su música, su baile, su religión. Y el pueblo
brasileño resulta básicamente de esta mezcla.
A pesar de las contradicciones, tenemos un
espíritu de sueño, de placer, aventura, música
y fiesta. Ahí está el nuevo mundo, la tierra de
la utopía, que los europeos buscaban desde
siempre.
Bueno… y llegué aquí a Barcelona y tocaba
en el Parque Güell, (ahora la policía les quita
los instrumentos a los músicos, les pone una
multa mas grande que a los carteristas, vendedores o a los ruidosos coches) en fin, yo me
sentía muy a gusto ahí, pues estaba junto a la
naturaleza que es viva, mágica y que cae muy
bien con mi música dulce y suave.
A mi me encanta tocar en el metro, por la
acústica, porque me salen bolos y porque
me gusta tocar para la gente del mundo, sin
distinción de sexo, edad, clase social, nacionalidad, cultura, lo que sea. Me da igual si es
en el metro, en la calle o en el parque. Pero
hay una diferencia: el metro tiene paredes y
pasillos.Y nada más… ni una flor, una cosita
verde, un pajarito, un trocito de azul del cielo, ni un rayito de sol…
Sí que hay gente, mucha gente, que pasa y
pasa, y hay nuestra música y delante de nosotros, los músicos, el sitio donde caen las
monedas (que son como los premios a los

animales adiestrados para que sigan haciendo su arte). Y de verdad que hay momentos en los que tú te quedas ahí pensando en
monedas, monedas y en el tiempo que tienes para tocar y monedas, facturas, alquiler, y
monedas y crisis y en el reloj y…. esto claro,
causa una ansiedad que a muchos les resulta insoportable tocar a cambio de monedas.
Cuando terminas, quieres saber cuanto has
ganado y todos los días te quedas un tiempo
así, contando monedas y monedas, poniéndolas en cartuchos, manoseando el vil metal
e igual, puede que te vuelvas loco por eso!!!!
Y pienso: hay que rescatar en todo momento
lo que más importa: la música y el estado alterado que ella posibilita, la magia, la belleza
y armonía, el alma, las emociones, los recuerdos, la danza, el ritmo, melodía, la transcendencia… y así, a través de la música, hago un
viaje al fondo de mi alma y de mi tierra…
Y que las monedas fueran como estrellas
mágicas que caen del cielo a través de ángeles por la dádiva que estamos ofertando
al mundo, y que no tuvieran ningún valor
de cantidad, numérico, económico, pero
si, el único valor de mantenernos ahí tocando y cantando, con nuestro sino de pajaritos, llenos de buena energía para seguir
enviando la dádiva que hemos recibido del
universo.
Anna Ly •
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Entrevista als integrants de la banda: Núria Macià (N) bateria, Rubén H (H) veu, guitarra acústica,
harmònica, Stanis (S) veu i guitarra elèctrica i Jordi Jardí (JJ) veu i baix.

a contracorrent

Quan es va crear la banda Mutant
i perquè?
Va ser cap allà el 2012 que ens vam ajuntar
uns quants socis per tocar junts, ens diu H,
sinó recordo malament érem Stanis, Ramses, Aleix, El Observador,Valentín, Antonio i
jo mateix, llavors va haver el canvi de presidència a Amuc i alguns socis van reprendre
als seus països i la banda es va remodelar,
entrant socis nous com Woolfi, Chiche,
Rubén Jones i Jordi. A partir d’aquí els integrants han anat variant fins consolidar-se
amb aquests quatre que som ara.
La finalitat de la formació és fer visible el
col·lectiu Amuc i la seva gestió artística en el
metro, amb temes d’autor en un format de
grup de pop-rock, afegeix H.
Quina és la vostra proposta?
Som tres creadors de cançons, N de moment
no composa, i entre tots intentem donar un
segell propi a la banda, un so garatge i urbà
que ha anat evolucionant al llarg dels anys,
ens diu JJ. Les lletres dels temes pretenen ser
solidaris i petits retrats de la vida que vivim,
de l’amistat i de l’amor, de la llibertat i la solidaritat, apunta S.

Quan tot el procès musical
s’està automatitzant i
robotitzant, i sembla que la
gestió de la música és més
d’empresaris i promotors
que dels mateixos músics, la
banda mutant torna a buscar
els patrons més autèntics i
l’essència per fer música.
22 amucbcn magazine
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a banda Mutant es va iniciar l’any 2012 amb uns quants socis d’Amuc, des de llavors ha anat variant d’integrants fins a consolidar-se com una banda de pop-rock
amb aires de tot tipus que s’enlairen de les cançons que creen ells mateixos. Són
la cara visible de l’associació de músics del metro, sempre ho recorden, i pretenen ser
una plataforma per a altres companyes i companys que vulguin afegir-se a aquesta
tasca de comunicar la diversitat de l’associació, mostrar el gran ventall musical de que
disposa i potenciar la solidaritat vers la ciutadania.
Han passat per molts escenaris, durant uns anys van col·laborar amb l’ICUB portant la
banda i altres artistes per un munt de centres cívics i socials per tots els barris de la
ciutat. Sempre han anat allà on els han demanat, per qüestions solidàries i per lluites
compartides amb altres col·lectius, com Ciutat Refugi, Festes Alternatives del Raval,
Llibre Solidari… Ara tan sols podem desitjar que segueixin tirant amb força per arreplegar més visionaris com ells, gràcies mutants!
Redacció AMUC-BCN •

Quin és el vostre bagatge fins ara?
JJ: Tots tenim edats diferents, de fet representem dècades correlatives, N trentena, H quarantena, JJ cinquantena, i S seixantena, això
ens dona una perspectiva molt oberta i enriquidora. N ha estat en varies formacions de
swing i jazz, H va passar uns anys a Londres
ampliant així el seu coneixement en la música pop anglesa, a més d’haver tingut algun

grup de rock de jove, S també va fer els seus
“pinitos” amb el rock allà Ucraïna, i jo, diu JJ,
he estat en varies formacions de rock-popfunky, tocant el baix o la guitarra. Tots ells
defensen els seus repertoris de solistes en el
metro cada setmana.
H, S i JJ porten tocant junts en la banda sis
anys, N ja fa quatre, abans sempre eren més
integrants, ara tot és més minimalista. La banda, al llarg d’aquests sis anys, ha tocat en els
cicles de l’ICUB (per centres cívics de tota
la ciutat), a les festes alternatives del Raval,
al concert Llibre Solidari, al Foment Martinenc, a les festes de Sants, en un grapat
d’establiments de restauració, etc…
Quins projectes teniu a la vista?
Estem en la millor època, diu H, al quedar-nos només nosaltres quatre hem hagut
d’adaptar-nos, resituar-nos i començar a treballar com un grup de rock, som una pinya
ara. Cal tocar i portar el nostre repertori per
tot arreu, afegeix N, estem preparats i ja comencem a tenir certa coherència.
També hem començat a enregistrar-nos per
editar un CD, continua S, hem passat per varis estudis de gravació, l’últim amb el company i amic Mario Rivoiro, Grammophonia,
però estem ara mateix autoenregistrant-nos
amb l’ajuda i assessorament tècnic de l’amic
Emmanuel Najul, gran músic i bon productor, que ens està donant un cop de ma al buc
d’assaig.També necessitem nous temes, intervé JJ, tenim un repertori curt de deu temes
però tenim un munt de nous que hem d’anar
incorporant-los a la banda mica en mica i estem treballant en aquest sentit.

Músics que han tocat a la banda:
-Valentín.
-Ramses.
-Aleix Gabàs.
-Antonio Garcia.
-El Observador 73.
-Rubén Jones.
-Javier Alonso “Woolfi”.
-Víctor Hugo Chiche Sosa.
-Bernat Alabedra.
-Xavi Túrnez.
-José Silva.
-Néstor.
-Zsolt.
-Kwame.
-José Cañuelo.
-Merx.
-Félix Egea.
-Álex Camps.
Gràcies Núria, Rubén, Stanis i Jordi, i sort!
Redacció AMUC-BCN •

Més info: www.facebook.com/Banda-mutant
www.amucbcn.org
Banda Mutant al 2015
en el bar Porras, Santa
Coloma de Gramanet.

Banda Mutant 2012.

Banda Mutant al 2018
concert en l’Espai Jove
Garcilaso.
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quan l’ànima del metro es
troba amb l’ànima de “la trini”
Dedicat a AMUC i al Sr. Pepe.

S

Esther Ayala
Ex-coordinadora Amuc-Tmb.

ón gairebé les 10 del matí. Agafo el metro en direcció a Trini- són enormes, amb uns marcs enormes, i ja en té tres de penjades, contat Vella. M’espera un jornada molt llarga però que sé que serà centrant-se en els nivells i les proporcions. El Nemesio avui té un nou
agraïda al Centre Cívic: durant el matí supervisar el muntatge ajudant. Es diu David i no deu tenir gaire més de 25 anys. Està encantat
de l’exposició “En un món anònim”, sobre els músics del metro, i a la perquè avui no ha de treballar soldant a les vies del metro o fent feines
tarda concert per inaugurar l’exposició. Estic molt constipada, suposo de paleteria a l’aire lliure perquè avui l’han portat a penjar quadres. S’ho
que no em quedaré fins al final. Bé, no fem plans... a veure què depara pren tot en conya i no para de fer broma dient que està molt cansat i
la jornada. Arribo a la meva destinació, probablement una de les estaci- que es compadeix del pobre Nemesio per tenir una feina tan estressant
ons més rònegues de tota la xarxa de metro, enclavada al mig d’un parc com penjar quadres. Més tard sabré que és el seu primer dia de feina,
que segurament quan fa sol és un espai verd,ampli i agraït, però que que acaba de conèixer al Nemesio i per això parla i riu amb desconeiper mala sort meva sempre que hi vaig fa mal dia i els núvols grisos el xement de causa total. De tant en tant he de dir-li: “eeeepes neeeng”, i
converteixen en una esplanada fosca, desangelada i hostil.
fer-li veure la vàlua que té el que el Nemesio està fent.
Camino carrers amunt cap al meu destí fixant-me en cada detall: les Arriba el Rubén H, el president dels músics del metro. Junts hem de
botiguetes del barri, les senyores que van i venen de la compra, els fixar un criteri i decidir quines obres s’exposen i quines no, perquè no
avis conversant en els bancs de la plaça davant de la xurreria, les àvi- hi caben totes, independentment que el Nemesio hagi anat tirant pel seu
es que passegen els néts en els cotxets tapats fins als ulls, un grup de compte. Plega la seva bici, es dóna a conèixer molt respectuosament al
nois llatins fent-se un peta... I em sembla un
Nemesio i al David i en vistes de l’excedent de
bon barri, un d’aquells barris amb vida pròfotos decideix amb la tranquil·litat i la senzille“Camino carrers amunt cap
pia, un d’aquells barris on ningú és anònim,
sa que el caracteritza que prescindim de penjar
al meu destí fixant-me en
contràriament al que prodiga l’exposició que
les fotos on ell apareix. Li dic que això no pot
vaig a muntar sobre el metro. Hi ha pisos de
ser, que ell és el president i que és el principal
cada detall: les botiguetes
nova construcció en lloguer i em consta que
impulsor del projecte de músics al metro en
del barri, les senyores que
són molt més barats que els que estic visitant
aquests moments. Ell li treu importància a les
últimament en la meva busca d’habitatge per
meves paraules i em diu que no té cap afany
van i venen de la compra, els
establir-nos a Gràcia. Em veuria vivint aquí,
de protagonisme, cosa que sé del cert, així que
avis conversant en els bancs
però l’altre dia se’m va ocórrer verbalitzar-ho
s’acaba la discussió. El Rubén H ens dóna insi tothom va aconsellar-me que no, que és un
truccions amb molt bon criteri des del seu punt
de la plaça, un grup de nois
barri tradicionalment perillós: amb molta viode vista sobre l’equilibri i l’harmonia dels espais,
latins fent-se un peta…”
lència i, principalment, amb molta droga, que
consells que agraïm molt el Nemesio i jo, perla situació ha empitjorat amb la immigració i
què nosaltres no som artistes i el Rubén H sí.
que el fet de tenir-hi una presó tampoc ajuda massa. Més tard em faran El Rubén i jo decidim sortir a fumar un cigarret aprofitant que ha sorarribar a la conclusió que l’Ajuntament té els carrers tan nous i tan nets tit el sol. Al passar per davant del conserge ens donem a conèixer. Es
per amagar el que realment passa, que passa a les cases, evidentment no diu Pepe, és un senyor calb i corpulent, amb un bigoti que evoca els
passa al carrer. El que sí que veig és més guàrdia urbana de l’habitual, antics guàrdies civils, però la seva mirada reflecteix tot el contrari. És
però vaja... no passegem tots tan tranquils pel Raval i anem a fer copes a una d’aquelles persones que només veure’l ja saps que és de bona pasta,
les immediacions del carrer del Tigre perquè està de moda? Certament, és el que en diríem un senyor campetxano. El Pepe ens diu que estarà
amb nosaltres tot el dia, perquè el director del centre avui té un dia
no hi veig cap diferència, no entenc per què he de tenir por aquí.
Arribo al número 36 del carrer de la Foradada, on el Nemesio ja fa complicat,i s’ofereix repetidament a ajudar-nos en tot el que necessitem.
una estona que treballa. Saludo al conserge i em dirigeixo al vestíbul. Li encanta el poc que està començant a veure sobre l’exposició i vol
Ningú sap l’edat del Nemesio, és equatorià, amb un cor tan gran que participar en la construcció d’aquest espai efímer que estem creant avui.
no s’entén com pot cabre en el seu cos tan petit. Sempre explica que Sortim al carrer i el cigarret es consumeix, com sempre, en una tertúlia
el seus oficis reals són planxista i electricista, però que no li té por a cap política i sobre la indignació de la situació actual. Les converses amb el
feina que requereixi manetes i enginy.Totes les feines que fa el Nemesio Rubén són molt constructives, té punts de vista similars o iguals que els
són perfectes: des d’una obra a la cotxera d’autobusos, fins la distribució meus i els dos estem molt emprenyats (com la majoria de la gent) amb la
d’una exposició d’obres d’estudiants de Belles Arts. Sempre li diem ca- situació política actual, i volem arreglar el món. És una d’aquelles persorinyosament que és el nostre “hombre para todo” i el nostre ídol, i ell es nes amb les que m’agrada conversar perquè sempre s’aprèn.
somriu internament, perquè sap que és cert. Està ordenant les fotos, que El Rubén dóna un parell de punts de vista artístics més, agafa la seva
24 amucbcn magazine

associació
M
a gde músics
a z i
del carrer i del metro
de barcelona

bici i marxa a corre-cuita, té molta pressa. Quedem que sobre les 17h
començaran les proves de so i que allà els estaré esperant. El matí va
passant entre regletes, ganxos, caixes,i fil de pescar, mentre el Pepe
ens regala la seva companyia i el seu coneixement de les instal·lacions.
M’explica que treballa 40 hores setmanals en el centre i que el seu sou
és de 650 euros perquè té un contracte “de minusválido”, que diu ell,
perquè fa anys va patir una lesió en un genoll. No obstant, puja a escales, carrega taules, cadires, plafons i el que faci falta, jo no el veig gens
“minusválido”. Està espantat perquè a seva feina és la seva vida i la seva
plaça està a punt de sortir a concurs, cosa que comporta la possibilitat
de perdre-la. El centre ho és tot per ell, coneix cada racó i cada rajola.
Explica amb orgull totes les activitats i tallers que s’hi porten a terme
i parla dels col·laboradors com si fossin la seva família: -el chico que
recoje las jeringuillas, que ha encontrado piso en Fabra i Puig, la chica
de atención a la mujer, que puede que se vaya en breve por los presupuestos y que tanto quieren las mujeres del barrio, la chica del yoga, que es
un poco bohemia y que vive en el Raval pero está enamorada del Cabo
de Gata... i ensenya amb orgull els dibuixos i els regals que li fan los
usuarios y usuarias, paraules que repeteix cada vegada que pot, mostrant
el seu esperit de servei per sobre de tot.Tots els
regals estan fets a mà i amb molt carinyo, i no
n’hi ha per menys, el Pepe és entranyable.
Aprofito una estoneta que el Nemesio i el David estan fent una tasca que els portarà una
bona estona per sortir comprar pa i no destorbar. A la plaça de la Trinitat hi ha un dels millors forns de Barcelona, recomanat pels cuiners insígnia catalans i fins i tot pel Time Out.
Li dic al Pepe que vaig a buscar on és el forn i
em dóna tota mena d’instruccions sobre com
arribar-hi. Surto al carrer pensant que serà
molt complicat trobar-lo, però no està ni a 100 metres. A la porta em
sorprèn una nota de l’associació de comerciants que avisa que aquest
any no tindran llums de Nadal al barri perquè no tenen fons. Compro
pa de sègol i pa d’olives. La fornera m’ofereix una pasta a provar, i em
diu que he tingut molta sort avui amb el sègol, perquè rarament en té,
però que quan en vulgui més la truqui i l’endemà i m’ho tindrà preparat. Li agraeixo dient-li que no sóc del barri i em contesta - da igual,
así tienes una excusa pa venir hasta aquí, i penso que té raó, bona idea!.
Torno cap al centre caminant molt poc a poc, divisant les tres xemeneies del Besòs des de les alçades i pensant com s’ho deuen fer els veïns
que han de carregar pes o que porten cotxets o cadires de rodes quan
les escales mecàniques que creuen els carrers des de la planúria del parc
de la Trinitat Vella fins al turó de la Trinitat Nova estan avariades.
Faig la pujada lentament cap al centre divisant la silueta de la presó
i aprofito el solet de la plaça per seure en un banc i fer una trucada.
Quan penjo el telèfon tinc quatre senyors grans mirant-me expectants.
S’apropen a mi i no diuen res. Un d’ells comença la conversa: - chica,
tú no eres de este barrio, verdad?, li responc amb un somriure cordial: no señor, i un altre em pregunta: - qué haces aquí? assenyalant el centre
cívic. Li contesto: - hoy estoy trabajando aquí i entre ells comencen
a discutir: -díselo tú -no, no, pregúntaselo tú -oye, que la idea ha sido
tuya... finalment el més baixet de tots em pregunta amb molt respecte:
-señorita, es usted la que da las subvenciones? i amb cara de resignació li
constesto: -qué más quisiera yo tener dinero para darles, señor mío, pero
lo siento, no soy la persona que buscan. Estallen en una sonora riallada i
m’aixeco del banc per tornar a entrar. A les meves esquenes ressona un
-hasta luego guapa de l’avi més salerós de tots.
Quan arribo el Nemesio i el David han avançat molt la feina. El David
confessa que té gana, jo també en tinc, són quarts de dues del migdia.
Però el Nemesio, que fa mesos que no cobra quan li toca i que no vol
regalar-li ni un minut a l’empresa, diu que no es dina fins que no s’acabi,

n

e

perquè les dietes no es paguen. El David em diu amb broma: -creo que
en esta empresa adelgazaré, i riem tots. Continuem treballant i continua
la xerrada amb el Pepe. Tenim moltes coses en comú. Ell coneix molt
associació
de músics
bé el poble del meu pare i jo conec molt bé el seu,
Mojácar.
Parlem de
del carrer i del metro
de
barcelona
com són els estius allà, de com és allà la vida i de com ens agradaria als
dos fugir de la ciutat i viure allà. Parlem de pesca, d’ajoblanco, de la Cala
de los Cocedores, de La Isleta del Moro, de “pescaíto frito”, de “choricicos” i així ens anem acostant a l’hora de dinar. La nostra conversa es veu
interrompuda per una noia marroquina, que entra plorant desesperada
buscant al Pepe preguntant-li per l’assistent social. El Pepe la truca i
l’assistent baixa corrents a buscar la noia, l’abraça i pugen juntes cap al
despatx. El Pepe explica casuístiques que veu i viu dia a dia que fan que
se’m trenqui el cor. Entre la unitat d’atenció a la dona i la unitat d’atenció a la drogodependència el Pepe s’ha fet de formigó. Però de seguida
tornem a riure perquè li treu ferro a l’assumpte. La noia marroquina
marxa amb els ulls encara plorosos, però a la seva boca es comença a dibuixar un somriure per les tonteries que el Pepe li diu. Compartir amb
el Pepe la seva jornada laboral és curiós:quan no té res a fer està pendent
de tothom que passa per davant del centre. Cada vegada que passa algú
surt a saludar-lo i alguns s’avancen i el saluden
a través del vidre: -hasta luego Pepe, -que tengas un buen día Pepe, -voy al super, Pepe, necesitas que te traiga algo?, -ya has comido, Pepe?...
Així, mentre l’espai va agafant forma, i els músics del metro van apareixent a les parets, jo
vaig contestant mails de feina des de la maleïda
blackberry entre mostres de carinyo al Pepe i
paracetamol que em vaig prenent.Vaig al bany
i quan surto el Pepe m’agafa del braç: -vamos
nena, que voy a enseñarte nuestras joyas. Pugem a l’ascensor i em porta dos pisos més avall,
a un gran espai habilitat com a teatre, amb un bon escenari, cabina de
control de sò i tota la infraestructura necessària per celebrar-hi qualsevol
esdeveniment. Li pregunto per què els músics hauran de tocar al vestíbul aquesta tarda tenint una joia com aquesta i em contesta disciplinat:
-porque esta tarde ensayan los jubiliados de la banda, luego les conocerás.
Seguim passejant i m’ensenya la ludoteca i una terrassa a redòs del vent
on brilla un sol magnífic. Em treu una taula i una cadira tot dient-me
-puedes trabajar desde aquí también, y si te aburres te traigo un libro. Por
ser tú te dejo fumar, pero apaga la colilla y tírala bien lejos. El Pepe m’ha
muntat un espai molt confortable, un refugi de pau al mig de la ciutat
amb unes vistes magnífiques des de les alçades, però no tindré temps de
fer-lo servir. Més tard el Pepe em regalarà un llibre de receptes de cuina
d’arreu del món dels tallers que es fan al centre.
Són les dues i la gana apreta. Torno a la sala i veig que encara n’hi ha
per estona. Adaptar els quadres de gran format a les instal·lacions és
realment complicat. Em miro al Nemesio i al David i els dic resignada
que marxo a buscar algun lloc per dinar, que també em toca la moral
gastar-me els diners en dietes en horari de feina, però què coi, tinc
gana. El David mira el Nemesio demanant compassió i el Nemesio
rebot al terra els cartrons que té a la mà i amb un gran somriure crida
-qué coño! vamos a dejar a la niña Esther comer sola? un día es un día.
Riem tots i el Pepe ens torna a donar indicacions super enrevessades
que ens portaran al Bar los Caracas, on fan el millor menú del barri per
7 euros. Sortim a buscar el local i el trobem en 3 minuts, altre cop les
indicacions lioses del Pepe!, i riem... Mengem una Fideuà boníssima,
peix a la planxa i ens obsequien amb unes braves. Les postres són un
iogurt casolà deliciós i el cambrer ens fa prendre tan sí com no xupitos
d’orujo d’herbes a dojo quan diem que venim de part del Señor Pepe.
La conversa, però, torna a ser la crisi, la indignació, la vaga general, les
multes i la inoperància de la justícia, això sí, sempre amb clau d’humor i
amb el positivisme del Nemesio, que sempre acaba explicant la de coses
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que podia fer amb 5000 pessetes quan va arribar a Catalunya i -cómo
ha cambiado todo, madre mía i que els catalans no sortim prou al carrer,
que si a l’Equador apugen la factura de la llum el poble es paralitza i
tothom surt a manifestar-se. Quina gran raó que té.
Tornem “al tajo” i quan arribem al centre ens està esperant el Bartolo, el
director. Està meravellat amb com està quedant tot. M’’explica l’interès
que té en el projecte dels músics del metro i m’ensenya un disc que ha
comprat fa un parell de dies a un d’ells, el Kwame. Parlem del Kwame
i d’altres músics d’AMUC (l’associació de músics al metro), però té
el cap en un altre lloc, alguna cosa negativa ronda pel cap del Bartolo.
Finalment em confessa que en una hora té una reunió amb recursos
humans a la seu del Districte i que pinten bastos. Penso en el futur del
Pepe i se’m glaça la sang. El Bartolo està en mil cacaus burocràtics alhora i me n’explica algun, conscient que jo també conec bé el funcionament de l’administració pública des de dins i buscant una comprensió
que immediatament li brindo.
Mentre anem acabant el muntatge comença la tarda i el centre comença a omplir-se d’avis i àvies que porten els nens a la ludoteca i es queden
embadalits mirant l’exposició. Em crivellen a preguntes sobre els músics
i sobre quien ha hecho estas fotos tan bonitas,
realment ho són.
Quan el Nemesio i el David ja tenen la furgo
carregada per marxar, comencen a desfilar els
avis de la banda que ha d’assajar al teatre del
centre. Tots ells molt elegants, clenxinats, perfumats i ben posats. Un explica que ve del Prat,
l’altre de Santa Coloma, l’altre de Cornellà…
el dimarts és la seva tarda preferida de la setmana. Cadascú carrega un instrument: el senyor
del trombó, el de la trompeta, el del tambor...
alguns d’ells carreguen amb instruments enormes i imagino el que els ha costat arribar en transport públic fins aquí
i després superar els desnivells dels carrers, però per ells això no és sacrifici, és el dia de l’assaig i això s’ho val. Cada vegada que n’entra un,
el Pepe em presenta i els convida al concert que tindrà lloc a les 19h.
Alguns mostren interès, altres ens miren amb cara de “qué me estás
contando”, però tots baixen ràpid cap al teatre, perquè, com per tots els
avis, la seva prioritat és començar la feina a l’hora i ara només pensen
en l’assaig.
Quatre senyores amb ulls tristos, dues d’elles marroquines i dues més
que semblen ser del barri de tota la vida, esperen ser ateses per l’assistent
social i l’estudiant en pràctiques. Els nens entren a la sala de jocs i les
dones van entrant una per una al despatx de l’assistent. Em detenc a
contemplar els contrastos de la tarda: mentre a dalt dones amb problemàtiques contundents, la majoria d’elles víctimes de maltractaments, intenten superar els tràngols de la seva vida, els nens de la ludoteca, de totes
races i nacionalitats, juguen i gaudeixen disfressant-se. Em quedo amb el
somriure triomfal del nen caucàsic del casc que llueix orgullós armadura
i espasa, i amb la coqueteria de la nena amb trenes africanes mirant-se al
mirall que bé que li queda el vestit blanc de princesa. Tots deuen tenir
uns tres anyets i riuen i corren aliens a la realitat que els envolta.
Entre la quitxalla, els avis de la banda i el Pepe m’adono que ha passat
volant una hora i que ja hauríem d’haver començat a provar el sò,
però encara no ha arribat ningú. Miro el rellotge i en aquell moment
apareix el Chiche, guitarrista argentí, nou fitxatge d’AMUC. Es queda
paradíssim perquè encara no ha arribat ningú i la seva carta de presentació és que ell és molt puntual. Decidim anar junts a comprar tabac i
a prendre un te al bar del davant, així aprofito per prendre’m un altre
paracetamol, la galipàndria va en augment. Es disculpa per no haver
assistit al festival que varem celebrar fa dues setmanes perquè ja tenia
compromís amb el Festival de Jazz de Saragossa i m’explica com era la
música del metro quan ell va arribar a Barcelona, a finals dels 80. No
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estem més de 10 minuts al bar perquè comença a sonar-me el telèfon.
És l’Stanis, un músic de cap a peus, el rock and roll en estat pur. Quan
vaig a despenjar me’l veig que ve cap al bar, amb la seva llarga cua, el
seu mocador rocker lligat al cap i carregant la seva guitarra. M’esbronca rient preguntant-me on era. L’Stanis és un dels personatges més entranyables del metro: enginyer ucranià arribat a Barcelona fa tres anys,
viu enamorat del rock and roll i de la vida. El seu look, els seus dits
a la guitarra i les seves lletres en espanyol no deixen ningú indiferent.
L’acompanya el Jordi Jardí, un altre dels nous fitxatges: artista multidisciplinar es dedica al teatre i a la música i és un dels pocs socis d’AMUC
que canta al metro en català, i molt bé, per cert, hi posa l’ànima. Avui
està emprenyat perquè l’han esbroncat dient-li “canta en castellano”.
Anem entrant cap al centre i mentre el Jordi es desfoga del seu emprenyament arriba el Javier Woolfi, bluesman “mañico”, que porta una
galipàndria molt pitjor que la meva i assegura que si no arriba a ser
perquè es tracta d’AMUC avui es quedava al llit, i li aconsella al Jordi
que quan rebi algun d’aquests improperis al metro, que es reboti, que
-esto no pasaría en Zaragoza, ostias!. Sortim al carrer a esperar la resta
i arriba el Xavi Túrmez, un altre dels catalans de la xarxa, que combina les seves lletres d’autor en català amb les
seves versions dels Beatles amb una veu i una
presència a l’escenari que arriba molt endins.
Em confessa que avui ha passat el pitjor dia
de feina des de fa dos anys. Ningú ho diria,
tan ben posat i amb les ganes de començar
a muntar que té, això és un professional!. Finalment entren per la porta els dos Rubens,
els dos que faltaven: el Rubén H i el Rubén
Jones. El Jones també és un fitxatge recent. El
seu pop-rock en castellà és una delícia. El vaig
veure debutar amb la seva banda al festival i
em vaig quedar amb ganes d’escoltar més, molt més. El Rubén H comença a dirigir l’orquestra del muntatge. Es posen a muntar altaveus,
cables, micros, guitarres... el terra és un batibull de cables que només
ells poden entendre. Estan preocupats perquè l’acústica del lloc és molt
dolenta i triguen en adaptar-ho com millor poden. No estan contents
amb el resultat, sempre tan exigents... ningú més se n’adona.
Amb mitja hora de retard el concert és a punt de començar. El Pepe, que
no s’ha perdut ni un segon de les proves, no para de repetir -como canta
el Rubén H este, quiero un disco suyo, no me lo hubiera imaginado cuando le conocí esta mañana. Ell mateix, el Rubén Jones i jo col·loquem
cadires més a prop de l’escenari per trencar la barrera de distància entre
l’artista i el públic, i quan tot està preparat, un remolí d’energia i aire fresc
entra per la porta, és la Cecília, “nuestra negra preferida” amb els seus
rínxols canosos. La Cecília és una de les sòcies més antigues d’AMUC, fa
sis anys que la conec, és una de les poques dones de l’associació, té molt
d’art. No ve a actuar, ve a donar suport, igual que el Néstor, un altre músic que ja fa estona que espera que comenci el concert.
La Cecilia seu a corre cuita al meu costat, a primera fila, i em fa una
gran abraçada. La professora de ioga del centre, des de la fila del darrera,
em fa preguntes sobre el projecte dels músics, i de cop, el Rubén H
irromp a l’escenari per donar el tret de sortida al concert. Presenta l’exposició, parla del projecte dels músics, d’AMUC i d’aquest nou format
de jam-session, on tothom participa, encara que no sigui amb el seu
instrument, del caos com a consigna i la llibertat com estil de vida. Obre
el concert amb una versió del Working Class Heroe de John Lennon
amb la seva veu, que sembla que tingui més d’una dimensió. Tothom
queda garratibat enganxat a la cadira sense fer res més que escoltar-lo.
El Ruben H dóna pas al Jordi Jardí, que surt a l’escenari es presenta,
agafa la guitarra i crida al Xavi Túrmez per fer junts un “Que tinguem
sort” del Lluis Llach, una de les cançons que més m’emocionen, i molt
més des de que sé el que significa pel Jordi aquesta cançó. Fins i tot

va fer que em saltessin les llàgrimes fa deu dies al festival, moment en
el que jo també estava extremadament sensible. Amb les seves veus és
molt millor que la versió del Llach. El Xarvi Túrmez s’arranca amb un
Imagine preciós, explicant que és una de les cançons que més agrada
als usuaris del metro.
A continuació descobreixo al Chiche, no l’havia sentit tocar mai. Amb
la seva guitarra omple el centre, i una vegada més m’adono de l’alta
qualitat musical d’AMUC, que a més a més, va en augment dia a dia.
El Rubén H dóna pas a l’Stanis i tots els que no el coneixien queden
gratament sorpresos amb el seu estil únic. Acaba l’actuació de l’Stanis i
les palmes que fa el públic i el Rubén presenta per sorpresa a la Cecília.
Asseguda al meu costat em mira amb cara de pànic fingit, ja que ella
és capaç d’improvitzar fins i tot a sota aigua, i des de la cadira repeteix
que ella només ha vingut de públic a donar suport, que no tenia res
preparat... però mentre ho va dient ja està a l’escenari, amb la seva guitarreta en mà i amb el seu “Ponle salsa a tu vida”, una de les cançons
històriques d’AMUC i de seguida ens trobem tots corejant “ponle salsa
a tu vida, ponle salsita mi amor” i la veu de la Cecília arriba molt més
amunt que les escales de la Trinitat.
El Rubén surt i anuncia una altra sorpresa:
el Néstor, que també ha vingut de públic i
ni tan sols porta instrument, agafa una de les
guitarres i ens obsequia amb una de les seves
versions acariciant-la, amb el seu posat taciturn i amb la seva compostura característica.
Val a dir que durant les actuacions el Rubén
Jones no ha parat d’anar d’aquí cap allà, pendent de nosequè que em té intrigada i que
entre ells s’han anat donant suport. El Woolfi
no ha deixat de picar el caixó de la percussió,
amb la seva armilla de cuir, el su bombí i les
seves ulleres negres, i el Chiche ha acompanyat sempre que ha pogut
amb la seva guitarra elèctrica, deixant moments realment exquisits.
De cop pugen tots a l’escenari, agafen les seves guitarres, l’harmònica
del Rubén H, i la Cecília, que ja està engrescada, agafa els ous per anar
donant ritme, el Rubén Jones agafa la pandereta, molts d’ells amb l’instrument que no pertoca... i comença l’actuació de la banda en ple amb
el ”War is Over” del Rubén H amb els cors del Xavi Túrmez. Mentre
el sentim cantar aquest tema intimista, madur i sensible amb la seva veu
multidimensional i la seva harmònica sempre penjant del coll, miro a
la Cecilia i veig com se li aneguen els ulls de llàgrimes. Aquesta és la
companyonia sincera d’AMUC.
Junts, en equip, interpreten la cançó del polític del Xavi Túrmez, una
altra composició intel·ligent i contundent amb els cors dels dos Rubens, un dels temes del Rubén Jones, que estic començant a conèixer,
amb els cors del Rubén H… i així successivament. El públic està al·
lucinant, principalment el Bartolo i el Pepe, a qui dirigeixo la mirada
repetidament esperant que estiguin disfrutant de l’espectacle. L’Stanis
interpreta “Barcelona”, un dels seus temes estrella, i el públic anima
amb tots els seus sentits. Quan la banda vol acomiadar-se amb una
tema que, paradoxalment i seguint el fidels al caos que els caracteritza,
es diu “Welcome”, acaba la classe de ioga i totes les senyores es col·
loquen dretes al darrera, deixen les seves esterilles al terra i comencen
una coreografia que sembla estudiada, amb el Pepe fent palmes al mig
del grup. El Pepe somriu, ara no recorda que potser en breu no tornarà
a treballar en el seu estimat centre, ara gaudeix i és feliç. Mentrestant, la
Cecília, que és una caixa de sorpreses, i continua asseguda al meu costat,
em pregunta quin és el meu color preferit. Li dic que és el verd, i d’una
bossa treu un cabdell de fil verd i dos palets de fusta. En un minut em
fa un amulet preciós i me l’entrega tot dient -esto te dará suerte, es para
que no le hagas más bollos al coche nuevo, mijita, es el amuleto de tu
amiga Cecília. Aquesta dona és un pou d’art! M’arriba al fons del cor.
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Així acaba la nit de la Banda AMUC, amb el tema “Estoy enamorado (y
no sé de quien)” de l’Stanis, que segur que enamora a més d’una de les
senyores del ioga, que per un minut s’han convertit en les seves gruppies
associació
músics
més entregades. Acaba el concert amb els somriures
i lesde abraçades
de
del carrer i del metro
de
barcelona
tots i es fan els típics grupets d’acomiadament i felicitació. Em poso
dreta i és quan m’adono que realment porto una galipàndria considerable, perquè em fa mal tot el cos, ho havia oblidat.
Porto 12 hores aquí i va sent l’hora de marxar. M’acomiado dels músics
un per un, donant-los les gràcies per tot, com sempre, ja que gràcies
a ells l’exposició es pot lluïr a la Trinitat. El Xavi Túrmez m’agraeix
el somriure amb el que els escolto quan toquen, quan he de ser jo la
que agraeix el seu art. L’Stanis, que em treu tres caps d’alçada, em fa un
petó carinyós al front i em diu -tú siempre estás aquí con nosotros, eres
como nuestra madre, al que jo contesto -para nada Stanis, con todo lo
que me aguantáis, vosotros sois como mis padres, i el meu record vola
quinze dies enrere, quan vaig arribar a la reunió amb el cor completament destruït per un disgust laboral que va atemptar fortament a la
meva dignitat i que ha estat com un dol. A l’obrir la porta i veure’ls
em varen saltar les llàgrimes. En aquell moment el Woolfi, que sempre
està pendent de tot, va ajudar-me a dissimular
la situació portant-me fora a fer un cigarret, i
quan vaig tornar a entrar, ja més serena, tots
ells, un per un, em varen animar i em varen
ajudar a recuperar-me. Tinc gravades les paraules del Ruben H, del Woolfi, de l’Enric, del
Xavi, del Jordi, del Joaquín, de l’Estela, del Bass,
del José... per què han de donar-me les gràcies
a mi, si al cap i a la fi estic fent la meva feina?
Jo sóc l’única agraïda pel seu carinyo, que és
immens.
M’acomiado de la resta: la Cecilia, el Chiche,
el Jordi i el Rubén Jones. El Bartolo ve directament cap a mi i em diu
que a la valoració que ha de presentar-li al regidor del Districte hi posarà un 10, i que vol parlar amb el Rubén H per fer altres concerts de
format més intimista. El Pepe i jo ens repetim una i altra vegada que
estarem en contacte, que tenim els mòbils, que tenim els e-mails i que
volem estar informats l’un de l’altre. En el moment de l’acomiadament
el Woolfi, que sembla que miraculosament ja no està malalt, trenca amb
tot amb un -vamos a tomar unas cañitas, però avui no m’hi puc sumar,
per avui ja n’hi ha prou, i demà toca matinar.
Passejo cap al metro en companyia del Néstor, que tampoc s’ha apuntat
a les canyes, i descobreixo el barri de nit. Em sento molt afortunada
de no haver de creuar aquests carrers sola. Entrem al metro, arribem al
vestíbul i ens acomiadem, un en cada direcció. No hi ha ningú més a
l’estació. Arribo a l’andana i envio un missatge: “vaig cap a casa, estic
molt cansada però molt feliç, ha estat un dia molt complet, porto pa
per sopar”, i quan arriba el tren m’enfonso en el meu seient i repasso
tots els moments viscuts avui, els que us he explicat i altres detalls que
m’han passat per alt, com les senyores que feien puntes de coixí, l’escapada a buscar cerveses, l’avi d’ànima sindicalista amb el que he parlat
sobre la vaga de metro... tantes i tantes cosetes que una sobre l’altra han
construït un dia diferent, un dia molt especial. I agraeixo a la vida que
una petita part de la meva feina sigui el projecte dels músics, que em
permet conèixer gent tan meravellosa i evadir-me del meu dia a dia de
tant en tant.
L’endemà arribo a l’oficina morta de son, més constipada encara, i el
primer que faig és agafar dos discos, els poso en un sobre i escric l’adreça del Centre Cívic Trinitat Vella, especificant que el paquet va a l’atenció del Pepe i del Bartolo, introdueixo una nota d’agraïment, desitjant
que fem moltes més coses junts, tanco el sobre i el diposito a la safata
de sortida del correu.
Bona feina, tots plegats! Ben segur que ens tornarem a veure aviat!
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un trabajo

E

solo porque ponen banda sonora a una de las
circunstancias menos glamurosas del devenir
diario, sinó porqué la organización que los lleva a ocupar una plaza y no otra, los horarios,
la estrategia, es una de las mejor tramadas de
cuantas organizaciones se den en la ciudad.
Y esto es posible, como siempre, a las personas. A ellos, los músicos, y a personas con
nombres y apellidos que trabajan en TMB.
Juntos podemos. Esto es lo que nos están
diciendo esta gente osada, romántica y muy
realista que van a dar con sus huesos y su instrumento a poner música a una de las escenas
más difíciles que pueda imaginar, -para darnos, a los pasajeros, los que entramos con una
sola idea: salir de ahí lo antes posible-, una
dimensión humana, que solo la creatividad y
la ejecución ajena puede conseguir.
La música no es sólo para el ocio. La música
emerge como una palmada de alivio, es nuestro verdadero cordón umbilical con el mundo, por eso desconfío de quienes dicen que la
música les irrita, los que no saben dar cabida
al otro en ningún ámbito de la vida. Que las
grandes revoluciones siempre son pacificas y
surgen de las bases ya lo sabíamos. Lo que no
sabíamos es que surgen desde más abajo del
pie sobre el asfalto y llegan para ser silbadas.
Larga vida a esta Barcelona que más me gusta.
La que habla de que no todo está perdido.

associació de músics
del carrer i del metro
de barcelona

“

Un músico tocando entre
dos estaciones es como la
floración de la belleza en un
mundo de prisas donde esta
ni se intuye ni se busca ni se
pretende. El aviso de que no
todo está perdido. El sonido
que te lleva a reconectar
contigo mismo.

”

Magda Bonet
Periodista,
escritora, biógrafa
de LUZ CASAL,
GÉNESIS, PINK
FLOID, entre otras
muchas y diversas
publicaciones.
Estrechamente
vinculada al mundo
de la música, las
letras y la cultura
en general.

Música i Inclusió

Superem les barreres
L

a música és universal i tothom té dret a accedir-hi amb les mateixes oportunitats. Hem
de fer-la més accessible i a l’hora utilitzar-la
com a eina per a millorar la inclusió social.
Dani Royo, musicoterapeuta d’ASPACE (Associació de Paràlisi Cerebral), acompanyat
d’altres músics membres d’aquesta entitat han
visitat recentment l’assemblea d’Amuc, manifestant la seva voluntat de participar activament del projecte de Músics del Metro.
Des de fa uns anys, ASPACE aposta per activitats artístiques com a teràpia individual i
col·lectiva, com per exemple, la música, però
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vol anar més enllà, té ganes d’apoderar a noies i nois per a que comparteixin la seva creació
amb la societat, per tant, troben en el projecte de
Músics del Metro, una oportunitat favorable per
aconseguir alguns dels seus objectius, com és
visibilitzar i normalitzar el col·lectiu de persones
amb paràlisi en tants àmbits com sigui possible.
Des d’Amuc valoren molt positivament aquest
apropament, ja que és una bona ocasió per establir nous contactes i nodrir, amb més pluralitat i
diversitat , el projecte i l’associació.
Es possible que neixi un nou repte per Amuc, que
bé podria ser, el d’implicar-se, d’alguna manera, a

e

carta de un músico-niño
a un niño-músico

encomiable
ntramos en el metro como queremos o
como podemos, aunque todos los pasajeros lo hacemos con una misma idea;
salir del vagón y de las instalaciones lo antes
posible. Poner música a una situación de tránsito de cientos de personas, y lograr que alguien la escuche (escuchar no es oír) se pare y
te de lo que siente que es tuyo, no sólo no es
muy difícil, si no que es una proeza, un trabajo
encomiable. Los pasillos del metro, los lugares
fijados para tocar en él, son todo lo contrario
de la escena tarima de madera. En el metro, el
público no está predispuesto a recibir música y, sin embargo, caminando por los pasillos
de debajo de la ciudad, tantísimas veces nos
sobrecoge el sonido de una guitarra, de un
saxofón, las notas de una canción olvidada o
de un tema desconocido. Un músico tocando
entre dos estaciones es como la floración de la
belleza en un mundo de prisas donde esta ni
se intuye ni se busca ni se pretende. El aviso
de que no todo está perdido. El sonido que te
lleva a reconectar contigo mismo. Como pasajera, como tránsito y también como huida,
sé muy bien qué significa dejarme atrapar por
un sonido y predisponerme para la pausa. Lo
he experimentado muchas veces yendo de un
lado a otro. Lo malo es que no siempre tengo
para dar, para retornar. Celebro a los músicos
que tocan en el metro, profesionales todos, no
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ssssstthh…! pssssstthh…! sí, tú, pequeñaj@… sí, sí, a ti… El/la que me mira
estupefact@, el/la que no puede apartar su atención de mí, el/la que está extasiad@ con mi música…sí, a tí, pequeñ@…
te quiero explicar algo sobre la música.
¿Sabes?...la música es lo primero
que recibimos en la vida
Cuando aún no hemos nacido, pasamos
nuestros primeros nueve meses de vida
en un entorno en el que sólo percibimos
sensaciones, ritmos, sonidos, componiendo
una perfecta sinfonía interpretada por muchos y variados instrumentos. Una sinfonía
que nos tranquiliza, nos relaja, nos excita,
nos divierte, nos sorprende, nos satisface.
Es la sinfonía de los latidos del corazón
de mamá, su cercana voz, las notas creadas
por su digestión, su risa, su tos, sus emociones….tu primera música…durante nueve
meses es lo único que percibes, es lo que te
está dando vida, es lo que te está transmitiendo armonía, y que permanecerá en ti
durante toda tu existencia.
Nacemos impregnados de música, amando
la música. Y no se es músico porque interpretes música, esto se cultiva con el tiempo.
Se es músico porque se ama la música. Con
los años, ese amor puede permanecer en

nosotros o desvanecerse poco a poco. Empezamos a dedicar nuestro tiempo, energía,
inteligencia, y recursos a otras muchas cosas
que, buscando la felicidad en la prosperidad,
generalmente nada tienen que ver con ella.
La música, sinónimo de felicidad
Sí, quizás en un segundo o tercer plano, como
afición o divertimento, pero pocos la cultivamos, la trabajamos, la disfrutamos, la compartimos, la respetamos, la amamos, la creamos,
la desarrollamos, la estudiamos, perdiendo así
la maravillosa oportunidad que nos ofrece de
encontrarnos a nosotros mismos, de vivir auténticos momentos de felicidad con ella.

Música per infants

fer que totes les estacions del metro puguin ser
accessibles totalment, perquè ningú trobi cap
barrera que impedeixi l’expressió a través de
la música als espais habilitats, per a que tots
els socis i usuaris del metro gaudeixin d’aquest
espai i mitjà de transport per igual.
Emergeixen així noves sinergies entre col·
lectius en lluita constant, que exigeixen els
seus drets i s’impliquen en processos de transformació social.
Núria Macia •

El trobador de cançons
E

ls infants son uns receptors experts, entenen
el ritme i les melodies, i participen sense vergonya en la música i el ball, podríem dir que no
tenen por d’expressar obertament les seves emocions. Grans artistes, com Jordi Tonietti o Ara va
de bo, per citar-ne alguns, han creat cançoners
pensant en aquest públic tan compromès, lletres
senzilles i harmonies i melodies poc complexes
però, sobretot, divertides. D’aquesta manera
s’aconsegueix fer participar els infants des de ben
petits en el llenguatge com eina d’aprenentatge,
també en la psicomotricitat del seu cos amb el
ball i el seguiment del ritme, amb mans, peus,

cap, etc… Pedagògicament parlant podríem assegurar que la música és un aprenentatge que
els hi obre la porta a la cultura i els apropa a l’art,
tot jugant, i sempre et recompensen amb rialles.
Jordi Jardí •

“

Se dice que la felicidad
permanente no existe, y es
cierto. Lo que existe son
momentos felices. Y la música
los proporciona siempre.

”

Se dice que la felicidad permanente no existe,
y es cierto. Lo que existe son momentos felices. Y la música los proporciona siempre. Y
en los momentos felices, normalmente siempre está la música presente. Con la música, te
puedo asegurar que nunca te aburrirás, nunca
estarás sól@, y nunca serás pobre. Te lo dice
un músico que ha pasado muchos años dedicando su tiempo a jugar a los mayores, aunque nunca he abandonado la música, y que,
gracias a ella, he vuelto a ser un niño muy
feliz, aunque sea muy mayor de edad.
Esto me recuerda una frase que oí una vez
y que ha marcado mi vida para siempre…:
“no llenéis mi vida de años, llenad mis años
de vida”…y con la música, me lleno de vida
todos los días, a todas horas, sobre todo cuando veo caritas como la tuya, con esos ojos tan
abiertos, cuando estoy haciendo música.
Dile a mamá, papá, el abuelo o abuela que te
acompañan, que, por mucha prisa que tengan, no tiren de tu brazo apartándote de la
música, aunque sé que no es esa su intención,
privándote de un privilegiado momento de
sensibilidad y emoción, de arte y cultura, de
humanidad y amor, pues lo más maravilloso de la música es compartirla. Sé que tú no
puedes leer esta carta ahora. Pero sé que tus
papás te la leerán algún día.
Redacció AMUC-BCN •
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Llibres i música

Envoltats de cultura
S

ovint, als vestíbuls del metro de Barcelona es
crea una sinergia molt bonica: la persona que
viatja es pot trobar de cop envoltada de llibres i
música. Això succeeix quan convivim els i les artistes del metro amb les paradetes de Llibre Solidari, una ONG creada amb la finalitat d’ajudar a través
de la seva obra social a les persones i famílies
necessitades. Fa uns anys que es situen a alguns

Nou disc d’en Martí Batalla

Cròniques del Metro

Sensacions
de mar

Els músics,
simplement
som músics

E

l vostre soci Martí Batalla i Busquets acaba de
treure un disc original per a guitarra i harmònica anomenat Sensacions de mar, amb obres
clàssiques i havaneres amb varietat rítmica que
recorden el vaivé de les ones marítimes. Desitja
que us agradi i que en gaudim tots plegats per
a molts anys!!!

E

m dic Martí Batalla i com ja sabeu sóc músic
que treballo al Departament d’Ambientació
Musical, concretament a l’Àrea de música en
directe, és a dir, que sóc músic del metro.

Pels túnels del metro

Només una nota

É

s una nota. Arriba així, com mig perduda, enmig dels passadissos
a vessar de guiris, oficinistes que esprinten, assalariats endormiscats. El meu cervell la descodifica a dures penes. I en segueix
una altra, i una més. I després una paraula, que encaixa perfectament
amb la nota, amb el ritme, amb el sentiment. I en arrossegar-me
esgraons amunt, abandonant la calor artificiosa del metro d’un matí
d’un dijous qualsevol de desembre, agraeixo la banda sonora que
alegra una mica aquest dia tan gris i ple de goteres subterrànies.
Laia Ros •

La Mutant es queda temporalment sense local d’assaig

Musicódromo tanca portes
A

quest proper 31 de desembre del 2018 la
coneguda sala de bucs d’assaig Musicódromo, situada a Ramon Turró 133, tancarà les
seves portes per causes que hores d’ara desconeixem, això implica que la banda Mutant, que
fa prop de set anys que assaja en aquest local,
haurà de buscar-se un nou espai.
Redacció AMUC-BCN •
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vestíbuls de TMB a prop de nosaltres. Però,
lluny de fer-nos nosa uns als altres, s’ha creat
un espai on la cultura reina a l’ambient. Poder
mirar llibres mentre s’escolta música en directe
creiem que és una bona combinació! Nosaltres
gaudim molt de l’experiència, esperem que les
persones usuàries del metro també.
Carla Zendrera •

Un dia, mentre tocava a l’estació d’Alfons X,
m’aparegueren dues xicotetes que, per cert,
eren molt amables i em digueren: señor,
¿quiere que le dejemos un poco de comida
que nos ha sobrado? Jo em vaig quedar corprès i li vaig dir que no, que de cap manera.
En una altra ocasió i, curiosament des de la
mateixa estació mentre recollia la meva recaptació monetària, em trobo dues mandarines gruixudes dins la funda de la guitarra.
Per l’amor de Déu, per molta gana que passem els músics no demanem almoina, ni fem
caritat, al contrari, toquem per aixecar els
esperits endormiscats i guarim les ànimes
trencades ja que la música és un remei que
ho cura tot i ara que no hi ha cap farmacèutica que ens llegeixi, la música fa més efecte
que qualsevol píndola.
Estudis recents han demostrat que la musicoteràpia ajuda molt als malalts d’alzheimer.
Per tant, senyors, no demanem caritat i, si
algun passatger per el fet de ser cec em te
llàstima, és cosa seva, jo no en sóc responsable dels sentiments de ningú, ja tinc prou
feina amb els meus.
Ens hem de conscienciar que el dia que la
música s’acabi, el món s’acaba.
Martí Batalla i Busquets •
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Presentación de nueva normativa para
la música en las calles de Barcelona
associació de músics
del carrer i del metro
de barcelona

E

l día 17 de Novembre a las 12:30h en El centre cívic Convent de Sant Agustí se presentaron las últimas novedades del proyecto de nueva
normativa para la regulación de la música en
las calles de Barcelona. El proyecto consiste en
ampliar al doble los espacios donde poder interpretar música con garantías legales y extenderlo
desde el centro histórico hacia barrios como Poble Nou, Gràcia o Sants.
Según el promotor su promotor, Daniel Granados, músico, gestor cultural y asesor del Instituto de Cultura de Barcelona ICUB, el proyecto
busca poner en valor la música en el espacio
público y hacer crecer las posibilidades de tocar
en condiciones dignas dentro del actual marco
legal prohibicionista, ante la imposibilidad de
superar la llamada “ordenaba de civismo” aprobada con fuerte polémica en 2005.
Además, se pretende hacer pedagogía, normalizar
y potenciar la participación ciudadana en la regulación de la convivencia de la música en el espacio

público, tras años de estigmatización y penalización
creciente de la actividad musical en la calle. Esta presentación ha sido acogida con prudente satisfacción
por las y los músicos de diferentes colectivos, a la
espera de la presentación oficial del proyecto escrito y
su posterior aplicación en la realidad.
De hecho, tras dos años de negociación, se asume
por parte de la administración gran parte de las demandas históricas del colectivo en aspectos tales
como la amplificación regulada, el reconocimiento
de la música en la calle como un valor social y cultural, la participación de las y los músicos en las
regulaciones, la normalización de la distribución
de música propia o el equilibrio entre la libre concurrencia y el respeto a las y los músicos que practican tradicionalmente su actividad artística integrada en el ecosistema urbano. La implementación
de la nueva normativa se espera para los primeros
meses de 2019 de manera experimental en lo que
se ha dado en llamar “Fase Beta”. Además se prevé
la elaboración de un calendario de reuniones para

la revisión, evaluación y modificación sobre la
práctica real en las que podrán intervenir todas
las y los participantes del proyecto.
Un paso más hacia la superación
de la ordenanza de Civismo
En caso de salir adelante la nueva normativa para
la música en la calle, podría ser el primer paso
tangible para revertir la llamada “Ordenanza de
Civismo” en aspectos que en su día ya fueron
polémicos. Desde la entrada en vigor en 2006 de
dicha ordenanza, que equipara música a ruido y
contaminación acústica, se han deteriorado las
condiciones de vida de las y los músicos, llegando a extremos de creciente impopularidad, como
el requisado masivo de herramientas de trabajo,
instrumentos y amplificadores, además de imponer sanciones económicas desproporcionadas a
un colectivo de por sí vulnerable y en serio riesgo
de exclusión social.
Redacció AMUC-BCN •

Documental de AMUC-BCN por Luciana Bittencourt

“La Asociación”
E

l documental ‘La Asociación’ es básicamente un período de la historia del colectivo de
músicos del metro de Barcelona contado por
la directora y productora brasileña afincada en
Miami, Luciana Bittencourt.
Cuando Luciana se acercó a las y los músicos
por primera vez, con motivo de un trabajo para
el máster de documental que cursaba en la ciudad, el colectivo le transmitió que un trabajo
serio sobre su compleja realidad sólo se podría
llevar a cabo desde una mirada auténtica, pausada, cercana, comprometida, sin artificios, ni
efectismos.
Así la invitaron a que entrara directamente con
su cámara en las asambleas como una más y
ella aceptó demostrando cintura y calidad humana excepcional “desde el principio la invitamos a pasar hasta el fondo a la izquierda, justamente donde se encuentra la cocina y ella se lo
tomó tan en serio que empezó a trabajar desde
el friegaplatos” como dice uno de los músicos
que prefiere permanecer en el anonimato.
El film se gestó durante cuatro años de vivencias compartidas, encuentros intermitentes,

viajes intercontinentales de la autora, con un
equipo humano entregado y de gran calidad
profesional formado por Guillem Lira, Camilo
Arenas, Sohpie Graber y Sheila Berltrán. Además
contó con la labor magistral del editor cinematográfico Franc Hernández y tuvo como consejeros
de excepción a Luís Crump y al prestigioso documentalista Carles Bosch conocido por el aclamado documental barcelonés ‘En construcción’ .
En palabras de la propia directora “…Me sentí tan
comprometida con la entidad que llegué al punto
de participar en sus reuniones y darme cuenta por
primera vez que eran mucho más que un simple
colectivo. Era una auténtica familia. Desde ese
momento, mi mayor reto fue indudablemente granare su confianza, lo cual no fue fácil debido al
hecho de que estaban cansados de ser reflejados
por los medios como músicos mendigos…”
‘La asociación’ comenzó a viajar por el mundo
en 2018 y ya ha recorrido gran parte del globo
ganando reconocimiento paso a paso como el
Festival Jogia International Film Festival 2018 de
Bali, indonesia, donde gano el premio de mejor
película “ International Award of Excellence”,

también tuvo presencia destacada en el festival “FENACIR” International Filme Festival en
Mexico y más tarde en el festival “Alive Doc”
International Documentary Film Festival – Los
Angeles.
Además del actual formato largometraje de 75
minutos, se proyectan dos cortes: uno de 57
minutos para la televisión y otro de 15 minutos
para que esté disponible Online y festivales de
cortometraje.
El documental ‘La Asociación’, su directora Luciana y todo el equipo de trabajo han dejado una
huella imborrable en el corazón y en la mente
del colectivo que en palabras de su presidente
Rubén H “aprendió a quererse y a empoderarse
aún más tras esta primera experiencia de trabajo documental de gran formato”..
Redacció AMUC-BCN •
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20 anys posant banda sonora al metro

