
Imatge de l’espectacle inaugural, «La ira dels peixos»

ORIOL BOSCH/ACN

ncetada la 34a edició
de Fira Tàrrega, els car-
rers de la capital urge-
llenca s’han tornat a

convertir durant quatre dies en un
gran escenari amb un programa
heterogeni. L’espectacle inaugural
La ira dels peixos va donar el tret de
sortida d’un certamen on Fugit, de
la companyia Kamchatka, ha estat
del més seductor que ha vist el pú-
blic fins ara.

La peça presenta una comuni-

tat que fuig, i té por, angoixa, in-
certesa, no vol deixar rastre ni ser
localitzada. I tot plegat, en el més
absolut dels silencis. El grup en fa
partícip el públic amb rabiosa i sin-
cera empatia, a qui fan viure, des
d’un solemne mutisme, una crua
i angoixosa realitat tocada d’un im-
pactant realisme poètic. Una acció
parateatral totalment recomanable
que s’espera que es pugui veure a
casa nostra. 

Despistats, amb Toti Toronell i
Pepa Plana, tornen a la més pura
i clàssica tradició del clown amb un
espectacle a dues bandes. Dues pe-
tites històries d’humor naïf, sincer;
dos personatges d’especial quoti-

dianitat escènica, sincera i senzi-
lla, en un muntatge petit, homo-
geni i ben resolt.

Claire Ducreux, amb Refugiée
Poétique, seduïa amb un muntat-
ge de realisme màgic escènic la his-
tòria d’una homeless narrada amb
un tendre i fascinant imaginari.
Una història on cadascun dels
elements s’amalgama amb total
encert. En la funció de dissabte, la
producció es va aturar quan l’a-
larma antiincendis de l’Ateneu va
saltar i va disparar les alarmes,
fent desallotjar el pati de buta-
ques. El públic va recompensar
l’actriu aplaudint-la dempeus. To-
talment merescudíssim. 
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Kamchatka, Plana i Toronell i
Claire porten qualitat a Tàrrega
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i ha moltes maneres
d’explicar la història
d’un país. Manel
Camp ha escollit el

llenguatge universal, la música,
concretament el jazz, per narrar
damunt d’un pentagrama els fets
més destacats dels darrers tres-
cents anys de Catalunya. Amb el tí-
tol Ressorgir 2014, el projecte del
pianista manresà, recuperat en el
marc del Tricentenari (l’obra es va
estrenar el 1992 amb motiu de
l’aniversari de les Bases de Man-
resa), va recalar divendres al ves-
pre a la Sala Gran del teatre Kursaal
de la capital bagenca, on s’hi van
reunir unes tres-centes persones. 

Manel Camp s’acompanya en
aquesta nova adaptació de l’es-
pectacle del seu quartet habitual i
de la veu solista de Lídia Pujol, res-
ponsable de cantar els versos que
Miquel Martí i Pol va escriure es-
pecialment per a Ressorgir, fa més
de dues dècades (però d’una vi-
gència esglaiadora). L’obra actual,
inaugurada el maig passat a Bar-
celona (Centre Cultural El Born),
ja s’ha pogut veure al llarg de l’any
en diferents escenaris catalans,
fins arribar, abans-d’ahir, a la ciu-
tat natal de Camp.

El primer acte, anomenat El
ressorgiment nacional, va partir
de la derrota del 1714 («Que fineixi
la nació amb glòria», Junta de Bra-

ços –es podia llegir en una gran
pantalla– interpretada amb mes-
tratge pel pianista manresà. Les
etapes de la Renaixença, el Mo-
dernisme i Solidaritat Catalana
van tenir com a narradors princi-
pals la trompeta brillant de Matt-
hew Simon, el contrabaix seductor
d’Horacio Fumero i la bateria co-
lossal de Lluís Ribalta; en definiti-
va, el Manel Camp Quartet va re-
galar al públic uns primers vint mi-
nuts de jazz lluminós.

A continuació, va aparèixer des-
calça, somrient, natural i tres vol-
tes rebel, la solista Lídia Pujol, per
posar veu als textos del poeta de
Roda de Ter, que tenien com a re-

refons la Mancomunitat, la guer-
ra civil, la resistència catalana, la re-
cuperació de l’autonomia i la Ca-
talunya del futur. Lídia Pujol va
glossar amb delicadesa, emoció, vi-
talitat i valentia uns fets plens de te-
mors, penes, patiments i expecta-
tives.

Les intervencions intermitents
i  primaverals de la cantant barce-
lonina deixaven pas a les actua-
cions a soles i juganeres del Manel
Camp Quartet, que va vestir amb
ritmes sincopats episodis com la
dictadura de Primo de Rivera, on
el contrabaix i la bateria van oferir
un diàleg vibrant, i l’intent de ge-
nocidi cultural a Catalunya, traduït

a l’escenari amb uns compassos vi-
gorosos que en alguns instants
van fer quasi levitar de la banque-
ta el mestre Camp, en una comu-
nió total amb  les tecles del seu pia-
no Yamaha. 

El quartet va brindar unes dosis
de jazz d’alta volada a través d’u-
nes partitures riques de matisos
que a vegades s’encetaven amb la
trompeta espectacular de Simon i

d’altres acabaven amb un Ribalta
eixugant-se la suor del front, a
l’estil dels boxejadors, després
d’uns combats de percussió ex-
cel·lents que tallaven la respiració.

Futur esperançador
L’abraçada càlida de Manel Camp
i Lídia Pujol en finalitzar el concert
resumia el sentiment de Ressorgir
2014, un espectacle que fa una
ullada al passat de la nació però,
sobretot, posa la vista, i el cor, en un
futur on ja s’escolta el batec de l’es-
perança.
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El quintet va oferir un concert de jazz de molta qualitat al teatre Kursaal de Manresa
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Tres-cents anys en pentagrama
El pianista manresà Manel Camp, amb Lídia Pujol, va presentar al Kursaal l’espectacle «Ressorgir 2014», on narra en

clau de jazz els fets històrics que han marcat l’esdevenir de Catalunya des de la guerra de Successió fins a l’actualitat


Ressorgir 2014 ofereix un
recorregut sonor per les im-

pressions i els sentiments que han
causat a Manel Camp els esdeveni-
ment més rellevants de la història
de Catalunya. Així, el compositor
manresà s’ha mostrat de nou dis-
posat a posar el seu art al servei
del país. En una mateixa línia, Lídia
Pujol va afirmar a Regió7, en aca-
bar l’actuació, el seu compromís
roent amb la situació actual catala-
na: «els artistes han de fer un ús
dels seus talents, com ja deia Ra-
mon Llull als joglars. Jo sóc radical-
ment conscient d’això. I no només
els artistes, sinó que ara el paper
de tothom hauria de ser fer les co-
ses amb el cor, perquè el pensa-
ment i l’amor tornin a estar junts». 
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Lídia Pujol, entre el
pensament i l’amor 

La vetllada va aplegar uns
tres centenars d’espectadors
per assistir a una peça que es
va reestrenar al Born


