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Hola!
Si estàs llegint aquesta pàgina, considera’t un convidat molt especial per a
l’atacdejazz de Tàrrega. Atacdejazz? Presísament això és el que mirem d’explicar-te
amb aquest document.
Si us hi heu fixat bé, veureu que cada any la imatge de l’atacdejazz ve acompanyada
d’alguna taca mig enrabiada, dibuixada a gestos… són les taques de l’atac.
Abstractes com la música. Imprevisibles com la improvització.
Digueu repetidament la paraula taca, taca, taca… i veureu com aviat us trobareu
dient: atac, atac, atac... atac-de-jazz! pronunciat amb swing. Un joc de paraules que
dona nom al projecte que volem explicar-te.
L’atac és una trobada breu i intensa per reflectir el moment més apassionant que ha
viscut el nostre jazz. És a dir, l’actualitat. 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 portar-nos el millor
jazz d’arreu.
Com en les anteriors edicions hem preparat un programa amb nous projectes,
col·laboracions i formacions inèdites… tot plegat per aconseguir que durant dues nits
passin moltes coses. Incloem en aquest document aquest programa així com una
breu descripció d’aquest projecte. T’agraïrem que ens ajudis a la seva difussió.

Moltes gràcies i fins el proper 6 de juliol !

+ informació: www.atacdejazz.com | josep@atacdejazz.com
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Programa atac’07:
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Monné-Solsona Quartet

Joan Monné, piano
Vicenç Solsona, guitarra
Giulia Valle, contrabaix
Ramon Prats, bateria

Volem començar un atac amb el Monné. Un
dels millors exemples per explicar perquè ara
fa quatre anys vam inventar un atac orientat al
jazz del nostre país. Pianista i compositor
d’una senzillesa intel·ligent. Monné va més
enllà de l’estètica per endinsar-nos amb una
puresa
aclaparadora
en
els
temes,
interpretant-los de manera concisa amb
l’energia i els detalls que hi valen. Tot plegat
per assolir un ofici que l’ha convertit en
referència.
L’escoltarem en un projecte acabat de sortir
del forn i coliderat amb Vicenç Solsona.
Guitarrista i compositor admiradíssim per la
delicadesa i profunditat dels seus solos. A
sobre, amb la riquesa d’una Giulia Valle en el
seu millor moment, i la sorprenent subtilesa de
Ramon Prats. Començar així és un tot un
privilegi.

Viaje [JP Balcázar]
Apassionades composicions de JP Balcázar
basades en les imatges dels fotògrafs Gema
Darbonens i Camilo Monsalve envers la idea
de viatge (les veurem projectades). En
col·laboració amb tres companys habituals a
Robadors #23. Un Villar que destil·la el bop,
fugint d’esquemes i frases recurrents. Tots els
recursos i l’obertura mental d’en Sirvent i la
immensa implicació de Dani Domínguez
perquè tot avanci més enllà. Una música que
fa reviure imatges amb els ulls tancats.
Indiscutiblement, un projecte que rebrà
premis.

Miguel ‘Pintxo’ Villar, saxo tenor
Sergi Sirvent, piano
Juan Pablo Balcázar, contrabaix
Dani Domínguez, bateria
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Nelson Project
Julián Sanchez, trompeta
Jordi Santanach, saxo alt
Albert Cirera, saxo tenor
Noé Escola, saxo baríton
Txema Riera, piano
Enric Peinado, guitarra
Manuel Krapovickas, contrabaix
Pep Mula, bateria

Projecte iniciat per companys de l’ESMUC per reinterpretar el grandíssim The blues and
the abstract Truth d'Oliver Nelson. Guanyadors del Concurs Jazz Montjuïc el 2006 i
després d’un any de feina, venen a l’atac amb nous arranjaments propis (Cirera, Albero,
Ribera o el company Joan Vidal), així com de col·laboradors consagrats com G.Klein,
Ll.Vergés o el mateix Monné. Un treball seriós però divertit, amb contrastos i matisos
originals, amb substància pròpia, idees i arranjaments tan respectuosos com allunyats de
la imitació. Tota una oportunitat per assaborir la inacabable obra de Nelson. Bellugareu el
cap dient que sí moltes vegades. Moltes!

Nadia Basurto + Roger Mas Trio
Nadia Basurto, veu
Roger Mas, piano
Jordi Gaspar, contrabaix
Jo Krause, bateria

Nadia Basurto serà sens dubte la sorpresa d’aquests propers anys. Tot i la seva joventut,
és des de fa ja molt temps una habitual de les millors jams. La seva musicalitat va més
enllà de la interpretació, fent-nos assaborir els temes en sí mateixos. Tota una oportunitat
per escoltar una col·lecció d’estàndards triats delicadament i cuinats a foc lent, gràcies als
arranjaments d’un imparable Roger Mas, aquesta vegada a trio amb Jordi Gaspar i Jo
Krause.
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Sanz + Kamaguchi + Maureta

Albert Sanz, piano
Masa Kamaguchi, contrabaix
Xavier Maureta, bateria
Una formació inèdita i expressament reunida per aquesta atac. Un Albert Sanz que s’ha
passat l’any a l’orgue (amb Rossy, amb el Matas), i que a l’atac de l’any passat ja el vam
escoltar amb en RJ Miller. En aquesta ocasió serà al piano. Amb en Xavier Maureta, que
en pocs mesos no ha parat d’enregistrar projectes diferents (amb en Kolker, amb en
Sirvent, amb en Careta). Per arrodonir-ho: Masa Kamaguchi. Senzillament, tres dels grans
per formar un bon trio. Una recepta que no falla mai quan els ingredients són de tanta
qualitat. Es pot demanar més?

Phat Fred
Arecio Smith, orgue
Phil Wilkinson, guitarra
Tito Bocanegra, baix
Caspar St.Charles, bateria

Stay On The Groove, Yo Mama, I Turned You On… a què us sona? Funk power! Aquest
any acabem amb una festa funk. Segurament perquè Phat Fred existeix. I potser també
perquè si als atacs anteriors havíem fet l’ullet al so llatí, aquest any ens ha agafat pel
groove d’un projecte amb un títol tant suggerent com Don’t Spoil The Soup. Si voleu
començar a bellugar-vos, visiteu el seu myspace i llegireu aquest comentari: “sí, sí, sí, sí,
sí, sí, sí, si”.
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atacdejazz?
 Una festa amb moltíssim jazz.
 Amb una porgramació basada en el millor jazz produït a Catalunya.
 Amb jam sessions irrepetibles.
 Un club de jazz portat a l’aire lliure.
 Una trobada d’amics, provinents de clubs, altres festivals,
discogràfiques, mànagers, premsa…
 Una proposta oberta i popular.

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 encara inèdites.
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.

Una iniciativa popular amb suport de l’Ajuntament de Tàrrega, l’Associació Nous Espais, Foment
Targarí, Ràdio Tàrrega, la complicitat de la direcció artística de la Fira del Teatre al Carrer, així com el
suport de clubs de jazz com el Jamboree o altres alma maters del jazz.
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Les millors jams de la temporada!
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.

 la fórmula = 2 nits amb jazz a l’aire lliure = 2 concerts + 1 jam cada nit.
 atacdejazz = el millor d’un festival popular + el millor d’un club d’èlit.

Per acabar, i com a fi de festa, cada nit es tanca l’atac amb una sessió de Dj’azz, on s’hi barregen el
jazz electrònic i altres músiques improvitzades basades o influïdes pel jazz.
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La programació
 Centrada majoritàriament en músics que treballen a Catalunya. En contrast amb la major part
dels festivals, l’objectiu dels quals és mostrar al nostre país el millor jazz d’arreu.
 Sense repetir el mateix programa que ja ha sonat durant tota la temporada de les millors
sales i festivals del país.
 Reunint projectes i músics, especialment triats obtenir unes de les millors jams de l’any.
En passades edicions amb comptat amb les formacions de Llibert Fortuny, Raynald Colom, AssTrio,
Josep Soto, José Reinoso, Afroblue, Ramon Escalé, Yotam Silberstein, Jorge Rossy, Free Spirits,
Horacio Fumero, Albert Sanz i Xavier Monge... Havent participat també, entre molts d’altres: Gorka
Benítez, Xavier Monge, Xavier Maureta, Omri Mor, Matías Míguez, Omri Mor, David Mengual, David
Gonzalez, Jo Krause, Marc Ayza, Rai Ferrer, Carme Canela, Ernesto Jodos, Guillermo Bazzola, Lluís
Ribalta, Martí Serra, Quim G. Balasch, David Soler, Ignasi Zamora, Josep Tutusaus, Nicolás Correa,
David Xirgu, Ignasi Golzalez, Patricia Michael, Arecio Smith, Ricard Grau, Joan Díaz, Enric Carreras,
Santi Careta, Dani Domínguez, Juan de Diego, Jose Smith, Santi Serratosa, Laia Cagigal, Xesco
Grau …
fotos: assumpta burgués

atacdejazz | premsa

atacdejazz | 2005

fotos: assumpta burgués
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Llibert Fortuny va inaugurar el juny de 2004 el primer atacdejazz, amb el seu sò més
elèctric, potser presagi del que més endavant seria el seu premiat Electric Quartet, cinc
mesos a Tarantos (Jamboree), i presentat després als festivals Mas i Mas (Palau de la
Música) i Festival de Barcelona amb la XXL Band (Teatre Nacional de Catalunya).

Atac’04 - Llibert Fortuny en el primer concert

Els pedals d’en Llibert Fortuny a l’atac de 2004
fotos: assumpta burgués
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Raynald Colom va assajar a l’atac les primeres versions del que més endavant serien
algunes de les composicions del seu primer disc My 51 minutes, editat per Freshsound.

Raynald Colom a l’atac de 2004

Raynald Colom i Martí Serra a l’atac de 2004
fotos: assumpta burgués
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Al 2005, va obrir el programa en Ramon Escalé. També varem convidar l’israelià Yotam Silberstein,
una de les revelacions de la temporada del Jamboree durant el 2004, que va reunir una formació
també ‘a mida’ per l’atac, col•laborant amb Jorge Rossy, David Mengual i Xavi Maureta. Per la seva
banda vam convocar un altre cop a Llibert Fortuny. Aquesta vegada, presentant el seu darrer disc
Revolts (premiat com a millor disc de l’any per la crítica espanyola).

Atac’05. Yotam Silberstein
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