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CULTURES 

La «química» funciona. I per
tant, repeteixen. El trio bagenc
format per Manel Camp (piano),
Mireia  Farrés (trompeta) i Llibert
Fortuny (saxos i ordinadors) es
va estrenar a final de l’any passat
amb JazzNadal, una selecció de
nadales passades pel sedàs del
jazz. Avui, al Mas de Sant Iscle (22
h), els tres músics preestrenaran la
seva nova proposta, JZBach, una
selecció d’algunes de les peces
menys habituals que del reperto-
ri del compositor alemany s’han
pogut escoltar en clau de jazz. La
intenció és «apostar fort» per
aquest nou espectacle, que tindrà
una escenografia i un vestuari per
al trio creats expressament per la
dissenyadora manresana Míriam
Ponsa. Igualment, el següent pas
serà l’edició discogràfica de l’es-
pectacle, probablement «en digi-
pack: voldríem presentar un treball
molt acurat».
JZBach neix de la proposició

que els organitzadors del Bache-
lona, el primer festival de Catalu-
nya dedicat a Johann Sebastian
Bach (1685-1750), li van fer al
manresà Manel Camp: un pro-
jecte nou al voltant de la figura del
compositor.  Nou, perquè Camp i
Bach són vells coneguts. El com-
positor manresà i la pianista Lu-
dovica Mosca ja van fusionar mú-
sica barroca amb jazz  a Contrast,
el 1995. I Fortuny, per exemple, té
en cartera l’espectacle Sona Bach,
adreçat als més petits. Una suma
de raons que fan que JZBach tin-
gui, segons Camp, un «encaix»
perfecte per al llenguatge del trio
bagenc: «hem trobat una manera

de comunicar amb més profun-
ditat» buscant la connexió amb un
públic el qual se «sorprendrà»
amb un espectacle «innovador»,
assegura. Per a Camp, Bach és «la
base autèntica, l’essència de la
música, la música en estat més
pur». I si bé el compositor va ser un
gran improvisador i el trio i el jazz
porten també en el seu ADN
aquesta capacitat, a JZBach, pre-
cisament, «hem sacrificat part
d’improvisació per mantenir la
partitura original dels fragments
que interpretem. S’escoltaran tal
com són i, després, engegarem el
nostre propi procés». El 2007, a Mo-
zart en jazz, on Camp i Fortuny van
començar la seva estreta relació re-
visant part de l’obra del composi-

tor i portant-la al terreny jazzístic,
hi havia, especifica el pianista
manresà, «més grau d’improvisa-
ció». Ara, però, amb Bach, s’ha vol-
gut conservar, de manera total-
ment conscient, «la bellesa de les
melodies. Es fa molt difícil trencar-
les». Camp, Farrés i Fortuny fa
uns tres mesos que treballen in-
tensament en JZBach amb la in-
tenció de presentar una proposta
que permeti escoltar l’essència de

Bach però, alhora, «un Bach com-
pletament diferent» del que, per
exemple, va popularitzar Jacques
Loussier Trio o el mateix Camp
amb Mosca. Han volgut,  subratlla
el manresà, «fer un pas més enllà»
i no tornar a refer les versions més
conegudes en clau de jazz. Han
buscat el Bach «més emotiu» en
fragments d’obres com l’ària Er-
barme dich, mein Gott (de la Pas-
sió segons Sant Mateu, BWV 244)
o el psalm Watchet auf ruft uns die
Stime, BWV 645.

Preestrenar avui al festival de
Sant Fruitós, on Camp i Fortuny ja
van participar, per exemple, el
2011, «és una oportunitat i un
plaer», abans de l’estrena oficial, el
27 de juliol al Palau de la Música.  
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L’actor bagenc Carles Algué
(Manresa, 1986) participa des d’a-
vui en les representacions del pro-
jecte teatral Desig Jam, que es po-
drà veure a La Seca-Espai Brossa
de Barcelona fins al 28 de juliol.
Sota la direcció del reconegut dra-
maturg nord-americà Neil Labu-
te, vuit actors porten a escena el
treball que van realitzar amb vuit
autors fa un any en un taller de l’O-
brador de la Sala Beckett.
Desig Jam és la comunió de

vuit relats articulats al voltant de la
paraula que encapçala el títol. Un
mot suggerent que va ser el nexe
d’unió del treball que  van realit-
zar els dramaturgs Noemí Car-
rasco, Marc Guevara, Marta Solé,
Nan Vidal, Alberto Ramos, Niclas
Johansen, Joan Yago i Jumon Erra
amb els intèrprets Damià Plena,
Marta Bayarri, Vanessa Segura,
Joan Sureda, Mireia Gubianas,
Carles Algué –que a l’abril es va es-
trenar com a autor i director –, An-
nabel Castan i Pep Ambròs. Durant
una setmana, el grup es va con-
centrar en la creació dels vuit mo-
nòlegs amb un director de luxe,
Neil Labute, autor teatral i cine-
matogràfic de renom que ha signat
peces com Gorda i The Mercy
Seat. Coses que dèiem avui, que
també va produir la Beckett, es ba-
sava en tres peces de Labute.

Les funcions tindran lloc a la
sala Leopold Fregoli de La Seca, de
dimecres a dissabte, a les 20.30 h,
i els diumenges, a les 18.30 h, amb
entrades a 14 euros (els dimecres,
10 euros). 
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Carles Algué
porta el monòleg
de «Desig Jam»
a La Seca
de Barcelona

Messi contra Neymar en clau de
clown. La metàfora és de l’artista
santjoanenc Pep Callau, que oficia
d’àrbitre en el Matx de Pallassos
que es disputarà avui i demà di-
vendres al Teatre Lliure de Barce-
lona dins la programació del Fes-
tival Grec de la capital catalana.
Una iniciativa que aplega el bo i
millor del gremi en una singular
posada en escena que té en el pú-
blic un protagonista més del xou.

Jaume Mateu (Tortell Poltro-
na) i Montserrat Trias han adaptat
la idea original de la companyia
brasilera Jogando no Quintal
creant una dramatúrgia que par-

teix de la improvisació. «Fins ara
hem fet quatre o cinc funcions», ex-
plica Callau, que posarà ordre en
una singular competició on parti-
ciparan Claret Clown, Cristi Gar-
bo, Lola González, Pere Hosta,
Jordi Martínez, Merche Ochoa,
Sabanni, Alba Sarraute, el mateix
Poltrona i el músic Lluís Rodrígu-
ez. «La meva funció és escalfar
l’ambient, engrescar el públic, di-
rigir el matx entre els pallassos»,
apunta el bagenc, animador oficial
dels partits que el Barça juga al
Camp Nou. Dos equips de quatre
clowns cadascun –el blau i el ta-
ronja–, amb Callau entremig per
impartir justícia, rivalitzaran du-
rant dues hores per aconseguir que
el públic, al final de l’espectacle, els
declari guanyadors.

Jaume Mateu va comentar en la
presentació a la premsa de l’es-
pectacle que el Matx de Pallassos
«té a veure amb ridiculitzar el

món del futbol, que és la gran
droga que tenim actualment».
L’escenografia del xou, amb un
ring de boxa per tauler de joc, i el
vestuari dels participants són in-
equívocament esportius, i a Callau
no li faltarà ni el xiulet –ni al públic
les targetes grogues i vermelles–
per posar tothom a lloc si el com-
bat se surt de mare, ni tampoc
mancarà el jutge de línia que con-
tribueix a controlar la situació.

«El públic proposarà temes d’in-
terès polític i social a partir dels
quals els equips hauran d’impro-
visar, ja sigui amb escenes d’un sol
clown, dos o quatre, que després

els mateixos espectadors qualifi-
caran erigint-se en jutges del re-
sultat final», comenta Callau. «Un
risc? Tots plegats som artistes que
ja hem fet molts espectacles, gent
de molta carrera i ens hem en-
frontat molts cops al públic», afe-
geix el de Sant Joan de Vilatorrada.

Pep Callau aplica al muntatge
els seus coneguts dots per a l’ani-
mació, interpel·lant als assistents
i pujant i baixant de la platea. «És
un espectacle divertit, fresc, que
busca la rialla», explica Callau.
L’important és que «el públic vin-
gui a veure’ns amb ganes de par-
ticipar». Les dues oportunitats
que ofereix el Festival Grec per
anar al Lliure i prendre part en el
Matx de Pallassos són especial-
ment atractives perquè el mun-
tatge no té establerta una gira: hi
ha massa agendes per quadrar.
Fins ara s’ha pogut veure al Circ
Cric, instal·lat al Montseny.
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El santjoanenc actua avui
i demà al Teatre Lliure de
Barcelona amb el bo i millor
del circ català



Pep Callau arbitra un «Matx de pallassos»
L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Lliure (Espai Lliure). Plaça
de Margarida Xirgu, 1. Barcelona. � DIES:

avui i demà, a les 21 h. � ENTRADES: 18
euros. www.grec.bcn.cat. 

MATX DE PALLASSOS

El Concert de Patum tindrà una
segona funció. Després que més
d’un centenar de persones es que-
dessin sense poder entrar al Teatre
Municipal de Berga el 25 de maig
passat, l’espectacle, protagonitzat
per l’actriu igualadina Lloll Bertran
-que ja va demanar una nova data-
, es farà el 8 de setembre, a les 6 de
la tarda. El teatre Municipal tornarà
a acollir Contes de Patum, amb la
Banda del Memorial Ricard Cua-
dra, Lloll Bertran, Celdoni Fonoll,
i la direcció de Sergi Cuenca. Les
entrades, numerades, costaran 12
€ i es vendran a mitjan agost. El
concert del maig s’havia de celebrar
a la plaça de Sant Pere però es va
traslladar pel fred i l’amenaça de
pluja.
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El 8 de setembre
es repetirà el
Concert de Patum
amb Lloll Bertran

L’ESPECTACLE

 LLOC: Mas de Sant Iscle. Sant Fruitós
de Bages. � DIES: avui, 22 h. � ENTRADES:

20 euros. www.festivalsantfruitos.com
Informació: 93 878 80 31

JZBACH

«S’escoltarà un Bach que sorprendrà»
Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Farrés preestrenen avui «JZBach» al Festival de Sant Fruitós
Míriam Ponsa els vesteix i signa l’escenografia d’una proposta que el trio enregistrarà en un disc 



Manel Camp (piano), Llibert Fortuny (saxos i ordinadors) i Mireia Farrés (trompeta) actuen aquesta nit
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