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Hola!
Si estàs llegint aquest document, considera’t un convidat molt especial per a
l’atacdejazz de Tàrrega. Atacdejazz? Presísament això és el que aquí mirarem
d’explicar-te.
Potser us hagueu fixat que cada any la imatge de l’atacdejazz ve acompanyada
d’alguna taca. Generalment són taques que improvitzem molt pocs dies abans
d’anar a imprempta. La d’aquest any –per exemple- és una taca trobada. Digueu
repetidament la paraula taca, taca, taca… i arribareu a dir: atac, atac, atac... atac-dejazz! Un joc de paraules que dona nom a una festa amb amics i moltíssim jazz.
L’atac vol reflectir el moment que viu el nostre jazz. Pensem que avui té més sentit
que mai dedicar un event al jazz que s’està produïnt al nostre país. I és aquest el
nostre tret diferencial respecte de la majoria dels festivals, que s’ocupen de portarnos el millor jazz d’arreu.
A l’atac programem projectes relativament nous. De fet, de vegades són assajos,
estrenes, o simplement l’inici del nou repertori d’una formació.
D’altra banda, a l’atac no hi ha gamour de festival. No hi han camerins, ni backstage,
ni telentrades, ni fem samarretes i no portem una tarjeta penjada al coll.
Com en les anteriors edicions hem preparat un programa amb nous projectes,
col·laboracions i dues jam sessions de matinada. Tot plegat per aconseguir que
durant dues nits passin moltes coses. En aquest document hi teniu el programa així
com una breu descripció d’aquest projecte. T’agraïrem que ens ajudis a la seva
difussió. I estarem encara més satisfets si vols venir.

Moltes gràcies i fins el propers 10 i 11 de juliol !

 informació: www.atacdejazz.com | josep@atacdejazz.com
 entrevistes: 699446323
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NOTA DE PREMSA

Atacdejazz de Tàrrega. Una festa amb el millor jazz del país.
L’atac és una festa però també una trobada única. Músics, amics, aficionats i no aficionats que volen
passar una bona estona escoltant música a l’aire lliure. Músics, productors, mànagers, periodistes,
programadors... que es reuneixen no tant per objectius professionals, com per passar-ho bé escoltant
una sel·lecció del millor jazz que s’està fent al nostre país. Cada juliol, estrenes de projectes inèdits o
poc coneguts, presentacions de discs acabats de sortir o assajos de projectes que encara no s’han
presentat, configuren una programació concentrada només en dos dies i que permet als assistents
connectar amb el darrer moment del nostre jazz. Dit en poques paraules, l’atac convina el millor d’una
festa popular amb el més sel·lecte ambient dels clubs de jazz.
A l’edició d’enguany s’hi han programat el nou repertori de Karion (el trio d’en Sergi Sirvent), la
presentació de KING KONG de Filthy Habits Ensemble, un octet reinterpretant composicions de Frank
Zappa, el jove pianista de Menorca Marco Mezquida, la nova banda d’en Dani Nel·lo, així com el nou
trio d’en Miguel Fernandez Vallejo.
L’atac és una proposta que no busca el glamour dels festivals, sense camerins, sense servicaixes o
telentrades i sense els apel·latius d’event alternatiu o sobre músiques avançades. Una festa que fa
prevaldre el carácter improvitzat del jazz, per tal d’escoltar un cop a l’any una reunió de músics
insòlita en les seves divertides atac jam sessions de matinada -un dels elements més esperats de
l’atac- que aquest any comptaran amb les formacions abans esmentades i artistes convidats
expressament com el saxofonista Gorka Benítez, el guitarrista Jordi Matas, el pianista Franco
Piccinno, el trombonista Ramon Fossati, el bateria Dani Domínguez o els contrabaixistes David
Mengual i Juan Pablo Balcázar.

DADES BÀSIQUES PER INCLOURE A LES AGENDES CULTURALS
_________________________________________________________________
Divendres 10 de juliol, a partir de 22h
atacdejazz! a Tàrrega
Karion Trio
KING KONG - Filthy Habits Ensemble plays Zappa
Atac jam session
Convidats: Jordi Matas, JP Balcázar, Marco Mezquida,
Franco Piccinno… i molts més!
_________________________________________________________________
Dissabte 11 de juliol, a partir de 22h
atacdejazz! a Tàrrega
My Friend Marcko
Dani Nel·lo 4
Atac jam session
Convidats: Miguel Fernández, Oriol Roca, Gorka Benitez, David Mengual,
Ramon Fossati …i molts més
_________________________________________________________________

atacdejazz

atacdejazz

divendres, 10 de juliol – 22h

Karion
Sergi Sirvent, piano
Marc Cuevas, contrabaix
Ramon Prats, bateria
Sergi Sirvent, un dels músics amb més imaginació del nostre jazz, va crear aquesta
banda per un encàrrec d’en J.Pujol ara fa uns tres anys. Es tractava de posar música
a l’edició restaurada d’un clàssic del cinema rus (Mother de V.Pudovkin). El cert és
que avui Karion funciona amb les mateixes arrels cinematogràfiques, gràcies però a
les intensíssimes imatges que aconsegueix crear per sí mateixa.
Un projecte amb una insòlita personalitat propia, especialment ara que està
estrenant nou repertori. I ho volem ressaltar fent que obrin l’atac d’aquest any. Inici
emocionant.
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divendres, 10 de juliol – 23:30h

KING KONG
Filthy Habits Ensemble plays Zappa
El Pricto, saxo alt, clarinet, sintes i veu
Don Malfon, saxos alto i baríton
Director Lopez Wilkins, guitarra elèctrica
Jo Miramontes, teclats i veus
Etienne Poinsot, trompeta
Liba Vilavechia, saxo soprano i tenor
Sebi SUarez, baix elèctric
Vasco Trilla, bateria
La immensitat de la música d’en Frank Zappa, interpretada en octet. Una formació
amb un sò impecable, vertiginós, compacte i –a la vegada- amb la soltura necessària
per a que cada veu vagi descobrint sorpreses. Amb els arrenjaments i la
impressionant direcció d’El Pricto.
Edgar Varèse, ídol d’en Zappa, deia que no existeixen les vanguardies, però que el
que sempre hi ha és molta gent atrassada. Els Filthy Habits Ensemble ens fan mirar
enrera per posar-nos al dia. Una idea brillant. La podreu escoltar a l’atac, també
il·lustrada en directe amb el treball audiovisual de VJ Mongo. Una fórmula per
reconciliar-se amb el món. Música administrada per via intravenosa que provoca alts
nivells d’apertura mental.

i després:

atac jam session!
Convidats:
Jordi Matas, guitarra
Marco Mezquida, piano
Franco Piccinno, piano
Juan Pablo Balcázar, contrabaix
Dani Domínguez, bateria
Mariano Steinberg, bateria

atacdejazz

dissabte, 11 de juliol – 22h

My Friend Marcko
Marco Mezquida, piano
Marko Lokihari, contrabaix
Carlos Falanga, bateria
Deixeble d’en Vidal, Bover, Monné, entre d’altres, Marco Mezquida, un menorquí de
només 22 anys, va en camí d’entrar per mèrtis propis en la -no tant llarga com podria
semblar- llista de pianistes realment admirats a casa nostra. Guanyador, l’any
passat, del Concurs de Jazz de Barcelona (amb Nuno Campos Trio), s’acaba de
llicenciar a l’ESMUC justament aquest mateix estiu.
El presentem amb el seu excel·lent trio, interpretant també composicions pròpies,
precísament l’any en que el seu nom ha començat a escriure’s sovint en les millors
programacions del país. Tota una oportunitat per veure aparéixer una nova estrella.
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dissabte, 11 de juliol – 23:30h

Dani Nel·lo 4
Dani Nel·lo, saxo tenor
Francisco Suárez, piano
Miquel Àngel Cordero, contrabaix
Ramon Angel Rey, bateria

Diu en Nel·lo que la música que escoltem és la banda sonora de la nostra pròpia
vida. Molta gent a Tàrrega recordem els Tandoori Lenoir, precísament perque ara fa
ja molts anys els vam incorporar a la nostra propia pel·lícula.
Rebre en Dani Nel·lo és tot un privil·legi i també un alivi, perque volem fer cas a
tantíssims amics de l’atac que ens han demanat, any darrere any: I el Nel·lo?
Doncs aquí el tenim. Més agafat al saxo que mai. Amb el seu el blues, R&B, soul,
jazz noir... Un paio amb criteri propi i les idees molt clares que no ha parat de crear
bandes inimitables i girar per tot arreu fabricant aficionats a la bona música.

I després:

atac jam session!
Convidats:
Andreu Zaragoza, guitarra
David Mengual, piano i contrabaix
Gorka Benítez, saxo tenor
Ramon Fossati, trombó
Oriol Roca, bateria
Miguel Fernández Vallejo, saxo tenor
Dani Domínguez, bateria
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L’atac és sobretot una trobada amb artistes, seguidors i persones molt vinculades al nostre jazz. Amb
una programació de concerts i jams centrada sobretot en els músics que treballen a Catalunya. A
partir de nous projectes o formacions sovint poc conegudes.
Una nit a l’atac és com viure al mateix temps un concert al Jamboree, a la Cova, una jam al Foro, o a
Robadors, o al Festival de Lleida, una WTF, un concert popular a Terrassa, una jam al Monasterio, o
al Jazzsí o un sopar al Bel·luna... Tot plegat potser una mica més rudimentari. Potser sense totes les
esències de cadascun d’aquests clubs o festivals, però amb una concentració inèdita d’elements
cuinats en tots aquests projectes que tant admirem.

L’atac compta amb jams úniques, si tenim en compte l’elevat nivell dels participants -en molt poques
jams coincideixen tots els músics que hi programem-, així com la propia dinàmica de cada jam, que
s’inicïa després de l’evolució dels concerts previs, dins el contexte d’una festa popular i amb molts
amics vinculats a la música.
Com a festa popular que és i seguint la mística dels estius de la Terrasseta (un espai abandonat
recuperat per l’Associació Nous Espais), músics, convidats i públic comparteixen la nit en un sol
espai. Donant la màxima qualitat, sense renunciar als estils més ortodoxes, combinant dins un
mateix programa les diferents maneres d’entendre el jazz, per que arribi a tothom però sense
simplificar-lo o buscar-li la besant més comercial.

atacdejazz

Desde 2004
En passades edicions han participat a l’atac, entre d’altres, Llibert Fortuny, Raynald Colom, AssTrio,
Josep Soto, José Reinoso, Afroblue, Ramon Escalé, Yotam Silberstein, Jorge Rossy, Free Spirits,
Horacio Fumero, Albert Sanz, Xavier Monge, Gorka Benítez, Xavier Monge, Xavier Maureta, Omri
Mor, Matías Míguez, Omri Mor, David Mengual, David Gonzalez, Jo Krause, Joan Monné, Marc Ayza,
Rai Ferrer, Carme Canela, Ernesto Jodos, Guillermo Bazzola, Lluís Ribalta, Pep Mula, Martí Serra,
Jordi Gaspar, Quim G. Balasch, David Soler, Ignasi Zamora, Albert Vila, Ramon Prats, Masa
Kamaguchi, Josep Tutusaus, Nicolás Correa, David Xirgu, Ignasi Gonzalez, Sergi Sirvent, Patricia
Michael, Arecio Smith, Ricard Grau, Joan Díaz, Enric Carreras, Santi Careta, Arecio Smith, Dave
Wilkinson, Dani Domínguez, Nadia Basurto, Juan de Diego, Joe Smith, Santi Serratosa, Laia Cagigal,
Juan Pablo Balcázar, Vicenç Solosona, Xesco Grau, Albert Cirera, Noé Escolà, Txema Riera, Ernesto
Aurignac, Ramon Fossati, Dimitri Skidanov, Víctor de Diego, Bruce Arkin, Ila Cantor, Ignasi Terraza,
Juliane Heinemann, Pablo Selnik, Ramon Ravinad, José Alberto Medina, Julián Sánchez, …

fotos: assumpta burgués i núria boleda
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