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CULTURES 

om la maionesa. Ou,
oli i sal. I, si es vol, unes
gotes de suc de llimo-
na. Manel Camp, Lli-

bert Fortuny i Mireia Farrés. Tres
músics de primera divisió, tres in-
gredients solvents per ells mateixos,
tres individualitats potents. Una
suma, una barreja ben lligada i un
producte resultant: JZBach. El trio
li ha trobat el gust  a reunir-se dalt
l’escenari i donar la volta, amb tot
el respecte però sense cap mania,
a repertoris tradicionals com les na-
dales i, dijous, al Mas de Sant Iscle,
a Johann Sebastian Bach (1685-
1759). Qui diria que hi havia més de
250 anys entremig?

Camp, Fortuny i Farrés van pre-
estrenar al Festival Internacional de
Música Clàssica de Sant Fruitós el
seu nou i flamant projecte: una re-
visió de Bach en clau de jazz; del
Bach menys reinterpretat en el gè-
nere. Amb piano, trompeta i saxo.
I ordinadors i pedals. Amb el Mas
de Sant Iscle ple de gom a gom, el
trio va explicar-se dalt l’escenari
amb una estudiada però alhora
desimbolta llibertat creativa, sen-
se cap por (quina havien de tenir,
de fet?), per fer casar estètiques di-
ferents, generacions musicals di-
ferents, estils diferents. Una prova
de foc, a casa, abans de dur JZBach
al Palau de la Música. El trio, a cada
lectura de partitura, a cada im-
provisació, més còmode; el pú-

blic, de la sorpresa inicial al des-
carat aplaudiment final, amb es-
pectadors dempeus. Una Bach-
session.

No és fàcil, tot i l’aparent supe-
ració de convencions, arribar a un
festival de clàssica i convèncer
amb una proposta que se surti
dels marges; ni que es jugui amb el
camp a favor; ni que es conegui la
trajectòria i el rol dels intèrprets.
Però, en realitat, JZBach proposa,
senzillament, la translació d’un
plaer: escoltar música excel·lent
amb músics excel·lents que són ca-
paços de transformar-les en una

peça diferent. Una diferència que
marca expressivament Llibert For-
tuny quan s’arma, sobretot, amb el
saxo EWI, amb el qual extreu qual-
sevol tipus de so tal com ho faria
amb un sintetitzador. Expressiu i
virtuós, Fortuny desarma l’estruc-
tura de la melodia per tornar-la a
crear, deixant i pactant espais so-
nors amb els seus companys: la pe-
rícia  de Manel Camp -amb Fortu-
ny s’entenen només amb una mi-
rada-, i l’equilibri precís -dolç i
sec, depenent del moment- de Mi-
reia Farrés, fan la resta. I és que
JZBach està pensat perquè els mú-

sics explorin i explotin el millor
d’ells mateixos. Per deixar-se anar.
Per jugar, per improvisar. 

La comunió del trio -un, dos o
tots tres a l’escenari, en una pen-
sada posada en escena- va anar a
més en les vuit peces que van in-
terpretar, de Partita 2 a Badinerie,
per tancar el concert la popular ària
de la Suite orquestral nº3, que va
entusiasmar. Fortuny ja havia mos-
trat els seus dots de showman: el
públic picava de mans. Ells van
marxar i la música va continuar so-
nant. Com tocava, ben lligat. El
que deia, com la maionesa. 
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Llibertat per lligar i deslligar Bach
Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Farrés omplen, dijous, de gom a gom, el Mas de Sant Iscle en

la cita del Festival de Sant Fruitós Van preestrenar el seu nou i sorprenent espectacle «JZBach»



Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Farrés, al Mas de Sant Iscle. Vestuari i escenografia és de Míriam Ponsa

MARTA PICH

El sevillà Javier Labandón, co-
negut artísticament com El Arre-
bato, actuarà el divendres 15 de no-
vembre al teatre Kursaal de Man-
resa per presentar el seu darrer tre-
ball discogràfic, Campamento La-
bandón. El concert tindrà lloc a les
21 h i les entrades es posaran a la
venda a partir del dijous 29 d’agost
al preu de 18 euros tant a les ta-
quilles com a través de la pàgina
web www.kursaal.cat i el telèfon 93
872 36 36.

Representant de la rumba-pop

hispana, el cantautor andalús va
assolir gran notorietat com a com-
positor de l’himne del centenari
del  Sevilla Futbol Club. Més enllà
d’aquesta referència futbolística, El
Arrebato presenta una trajectòria
de set discos en onze anys. El dar-
rer d’aquests àlbums compta amb
la seva banda habitual dels di-
rectes, que proporcionen un so de
guitarres elèctriques, baix i bateria.

Campamento Labandón és un
treball de lletres properes a la gent,
en què les històries personals i els
sentiments del músic volen em-
patitzar amb qui les escolta. Des de
la rumba, el blues, el swing, el
pop..., El Arrebato ofereix en aquest
nou treball unes cançons en què la
persona i el personatge es fusio-
nen, ja des del mateix títol en què
utilitza el seu cognom.  
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El cantautor sevillà durà
els temes de «Campamento
Labandón» el divendres dia
15 de novembre



El Arrebato presentarà
el seu darrer disc en un
concert al teatre Kursaal

El Arrebato és l’autor del popular himne del Sevilla de futbol
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s possible improvisar
un gag en deu segons
quan des de la grada
un espectador trapella

suggereix com a tema «Un unicorn
feliç»? Reptes de l’alçada d’un
campanar com aquest van afron-
tar amb excel·lent nota els vuit
pallassos que, repartits equitati-
vament en els equips taronja i
blau, van oferir entre dijous i di-
vendres dues funcions del Matx de
Pallassos al Festival Grec, una pa-
ròdia de competició esportiva
amenitzada i arbitrada incansa-
blement durant dues hores i mit-
ja per Pep Callau, un dels grans
speakers de l’escena catalana.

La sala petita del Teatre Lliure va
bullir amb una proposta tan sin-
gular i arriscada com brillant. La
mecànica de l’espectacle ideat per
la companyia brasilera Jogando no
Quintal, i que a casa nostra diri-
geixen Jaume Mateu i Montserrat
Trias, consisteix en enfrontar dos
quartets de clowns    –Jordi Martínez,
Merche Ochoa, Tortell Poltrona,
Alba Sarraute, Cristi Garbo, Lola
González, Claret Papiol i Pere Hos-
ta, repartits a l’atzar –a partir de les
improvisacions que són capaços
de realitzar amb els temes que es
proposen des del públic. Un au-
tèntic xou i una exhibició de fa-
cultats amb Pep Callau en el paper
de jutge, ajudat per Sabanni com
a línier i amb Lluís Rodríguez en la
interpretació musical.

Des del minut zero, el clown de
Sant Joan de Vilatorrada va escal-
far l’ambient fent jugar el públic
més enllà del que és habitual fins
i tot en el circ. La concentració de
tots els espectadors a la pista per
ballar un vals per parelles i donar-
se llargues abraçades va ser un dels
moments de la nit en la sessió in-
augural. Els pallassos es van atre-
vir amb tot, des dels gags parlats
amb històries construïdes amb
frases en ordre alfabètic fins a les
creacions representades successi-
vament en 3 minuts, 1 minut, 30
segons i 5 segons. Des de la platea
es llançaven reptes i els protago-
nistes els entomaven amb una es-
portivitat hilarant. Fins i tot quan
un espectador engrescat va pro-
posar improvisar a partir d’una
molècula amagada sota un ficus.
Impagable.
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Elogi de la
improvisació
en un combat
de pallassos

El clown santjoanenc Pep
Callau va dirigir un encertat
espectacle de circ al Festival
Grec de Barcelona
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