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Entrevista: Kepa Junkera Elmúsicbasc
treu‘Kalea’,elsegondiscdelasevatrilogia

Kepa Junkera assegut en un banc de la Rambla Catalunya de Barcelona ■ JORDI GARCIA

“Prefereixotocar
10copspera100
que1pera1.000”

Raquel Font
BARCELONA

Com a músic autodidacta, Kepa Junkera
(Bilbao, 1965) sempre s’ha caracteritzat
per trencar motlles i intentar fer noves
aportacions a la seva cultura, la basca, i al
so de la trikititxa (acordió diatònic). Ara
acaba de treure Kalea, la segona part
d’una trilogia sobre música tradicional
basca que va començar amb Etxea.

És tot un senyor projecte.
Sí, són tres discos i un altre d’instru-
mental. També farem una pel·lícula do-
cumental de tot el procés.

Com va començar?
Va començar precisament amb aquest
disc, Kalea, perquè jo pensava quina
sensació podia portar a la diàspora basca
escoltar les seves cançons però interpre-
tades per gent d’aquells països i que no
estan acostumats a cantar en euskera.

Com ha triat les cançons?
Són cançons que a mi sempre m’han emo-
cionat molt. No és un treball d’etnografia
musical sinó que sempre m’han agradat.

I quan li proposa a gent com Pablo Mila-
nés, Juanes o Lila Downs que cantin en
euskera...
Ningú té cap problema per cantar en Eus-
kera. Els sembla una experiència original
i diferent i ho volen provar. Tots ells són
gent que admiro per alguna cosa o altra.

Què el va empènyer a fer un projecte així?
La meva intenció era poder treure l’eus-
kera al món, en total seran 200 artistes
de tot el món i 100 cançons...

L’interessen molt les altres cultures.
Porto molts anys treballant en aquesta
línia de col·laborar amb gent d’altres paï-
sos per aportar i per aprendre.

Com serà el tercer disc?
A Herria hi haurà artistes d’Europa, Ca-
nadà, Estats Units i el nord d’Àfrica. Ja
he gravat a Turquia, Grècia, Estats
Units, Marroc... Tindrà la mateixa filoso-
fia que els altres. Serà un disc doble amb
sonoritats d’aquests països.

Al principi del projecte hi va haver polèmi-
ca per la subvenció que li va donar el go-
vern basc de 700.000 euros.
Jo vaig presentar-los el projecte perquè
era impossible que una companyia
l’afrontés. Per a mi és un privilegi fer un
projecte com aquest i mai he volgut bus-
car polèmica. El temps dirà si val la pena
o si l’aportació era justificada o no.

¿No farà cap concert per presentar en di-
recte el disc?
Aquest projecte no té un reflex en direc-
te. Home, si aconseguís portar 10 o 15
tios d’aquests seria preciós per a un con-
cert al Palau de la Música o al Liceu.

No seria el seu primer Palau.
No, i l’any passat també vaig ser al Liceu
perquè la Marina Rossell em va convidar.
És molt positiu que gent com nosaltres
entrem en aquests circuits. Amb això sí
que hem millorat.

¿Creu que la seva música és minoritària?
El concepte que tenim de grans concerts
allò sí que és molt minoritari, per a qui li
passa. La immensa majoria som gent
molt normal i humil que intentem bus-
car-nos la vida des de la nostra parcel·la.

I quan serà el seu pròxim concert a Cata-
lunya?
Al març vindré al CAT a tocar dos dies
amb un quartet de mandolines francès.

El CAT no és el Palau.
Jo prefereixo tocar 10 cops per a 100
que 1 per a 1.000.

Cuerpos monárquicos?
De Carme Torrent.
La Poderosa, 5 de desembre

En el cicle de desembre
de La Porta es dóna
cabuda còmoda i llum

càlida a treballs que aquest
col·lectiu de suport a la cre-
ació coreogràfica ha acom-
panyat en els darrers me-
sos, tot i la possible rugosi-
tat o intermitència d’unes
articulacions que encara es-
tan en procés de gestació.
Engega el cicle Carme Tor-
rent amb un resum d’expe-
riències corporals –sense
negar la possibilitat que
algun dia arribin a ser part
d’un material escènic, ara
són estrictes pràctiques de
l’avui, amb errors, atzars i
sorpreses– que reviu sense
voler-hi representar res més
que un traspàs de probabili-
tats que van quedar en la
memòria del seu cos, mal-
grat no ser-li pròpies, i que
ara ja són una mica nostres.

La ballarina ens trasllada
als seus viatges pel Japó
amb el reconegut ballarí de
butoh Min Tanaka, al llen-
guatge desmembrat de Car-
melo Salazar, als seus pro-
pis desitjos de sol i vitalitat.
És, sens dubte, una porta
entreoberta a una intimitat
personal i de recerca pro-
fessional, de la mateixa ma-
nera com també ella violen-
ta la nostra en refugiar-se,
en cada intermedi entre
una idea i la següent, entre
espectadors acostumats a
la foscor i l’anonimat.

Així ajupida, mentre sen-
tim la seva respiració cal-
mar-se, la dels espectadors
s’accelera, tot esperant que
es recuperi la normalitat de
la cerimònia teatral esta-
blerta. L’exercici, difícil,
queda servit: si ella ens
mostra la seva recerca, cal
que nosaltres busquem el
sentit de l’eco dels seus pas-
sos un cop fora d’escena,
fent ús de l’empremta retini-
ana i acústica que el dina-
misme grava en el cub blanc
i buit. Tot i afirmar que es
tractava d’una pràctica
sense intenció, que ballava
sobre el no-res, alguna cosa
havia deixat anar. És allò
que ressona dins nostre
quan parem bé ulls i orelles,
un exercici per a tota la vida.
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La ballarina ens
trasllada als seus
viatges pel Japó
amb Min Tanaka

El‘mètode
clown’
deSimó

La Sala Muntaner estrena
aquest dijous ‘Petita feina
per a pallasso vell’

Teresa Bruna
BARCELONA

La secció d’anuncis d’un
diari ofereixPetita feina per
a pallasso vell. Tres pallas-
sos granadets pensen que és
l’última oportunitat i es pre-
sentenalaconvocatòria.Co-
incideixen a la sala d’espera
i el públic els veu jugar, bara-
llar-se, disfrutar... recordar
el que ha significat per a ells
la paraula pallasso. Malgrat
el plantejament, no és cap
mètodeperescolliruntreba-
llador. És un text de Matéï
Visniec (Romania, 1956),
dramaturg, poeta i periodis-
ta,captivatpelssurrealistes,
dadaistes, el teatre de l’ab-
surd i el grotesc, la poesia
onírica i el realisme màgic.
Curiosament, l’univers del
clown. “És una situació d’es-
pera com plantegen Beckett
o Ionesco”, diu el seu direc-
tor, Ramon Simó.

Si Visniec escriu el text
per al teatre, Simó opta per
convocar clowns per als pa-
pers. I no se n’està, de luxes:
Joan Montanyès (Monti),
ClaretPapiol (ClaretClown)
i Jordi Martínez (Marti).

El text parteix de les opi-
nions del pallasso sobre la
vida, la bellesa: “Si parla de

pallassos, els records només
els pot tenir un pallasso.
Hem farcit el text de soroll,
d’opinions entre rèpliques.
Ells van amb la maleta, tre-
uen coses de dintre i fan els
records. La màxima és: re-
cord parlat, record execu-
tat”, explica Simó.

En Marti, molt conegut
com a actor, diu: “Mai no he
pogut deixar el pallasso,
però amb tot, per a mi ha
estat una master class, re-
cuperar coses que tenia obli-
dades”. La tècnica no és la
mateixa: “Un pallasso s’ha
de saber el guió i després fer
el pallasso sobre el guió. Hi
ha moltes coses de collita
pròpia. Jo diria que Visniec
és el morcillero!”, bromeja.

Claret lamenta que la fi-
gura del pallasso no encaixa
en la societat: “No hi ha re-
coneixement. El pallasso
molesta, riu de coses de les
quals no es pot riure. Treba-
lla en el conflicte, en el ridí-
cul. I està en la seva salsa”.
En aquest sentit, Monti con-
firmaque:“Aunactor lihau-
ria costat més fer el pallasso
que al revés. Hi ha un sentit
del ridícul que nosaltres no
tenim”. Coproducció de
CAETiBitòProduccions,en
cartell fins al 10 de gener. ■

Monti, Claret Clown i en Marti juguen amb els seus records de
pallasso mentre esperen una entrevista de feina ■ PACO AMATE


