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Entrevista: Kepa Junkera El músic treu un doble CD en què 42
cantants peninsulars canten temes populars bascos en euskera

“M’emocionaquehihagi
culturesquesobrevisquin”
Marta Porter
BARCELONA

Només cal mirar la contraportada
del doble CD Etxea per adonar-se
que l’última aventura del músic i
compositor Kepa Junkera pren un
relleu d’abast insospitat. 46 can-
tantscatalans,gallecs,bascos,espa-
nyols, portuguesos i sud-americans
s’uneixen en el projecte inaudit de
cantar, tots en euskera, 20 cançons
populars basques arranjades pel
mateix Junkera. Cantants del nivell
de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet,
Miguel Bosé, Ana Belén, Víctor Ma-
nuel, Estrella Morente, Ginesa Or-
tega,PedroGuerra,AndrésCalama-
ro, Dulce Pontes i un llarg etcètera,
acompanyats pels músics Michel
Camilo i Chano Domínguez, fan
d’aquest àlbum una petita joia.

Sorprèn trobar aquesta pila de
músics cantant en euskera.
Van anar sorgint sobre la marxa.
Jo els trucava i ells no em deien
que no. He volgut obrir la porta a
tothom. Com diu el mateix títol
del disc, Etxea –casa–, es tracta de
construir un espai comú. El disc és
un acte de generositat envers el
públic, tornar-li tot el que m’ha
donat en aquests anys de carrera.

Hi insisteixo: i per què en euskera?
L’euskera l’entenc com una rique-
sa i no com una cosa que ens hagi
de distanciar. És un patrimoni de
la humanitat. M’emociona que hi
hagi una cultura que sobrevisqui,
tant l’euskera com qualsevol altra.
Tant de bo tots ho parléssim tot.

Per què aquest retorn a les arrels?
Totes són cançons que he escoltat
des de petit i he volgut modelar-
les per donar-les a la gent d’ara. A
més, músics com Chano Domín-
guez i Michel Camilo les conver-

teixen en temes boníssims. He in-
tentat fer una lectura sincera
d’aquestes cançons populars, des
del cor, agafar aquestes lletres an-
tigues, algunes de fa segles, i ex-
perimentar amb la música.

¿I el fet que en aquesta Etxea hi en-
trin cantants com Miguel Bosé,
Lluís Llach i Dulce Pontes?
Volia donar veu a tota la Penínsu-
la, trencar fronteres i fixar-me en
la geografia. No es tracta d’un
tema polític, perquè jo no sóc polí-
tic, sinó músic. A més, tots els can-
tants que hi participen tenen un
sentiment molt bo amb Euskadi.

Per la seva trajectòria hi ha qui sí
que pensa que fa política.

confirmat una vintena de can-
tants, que ja és tot un èxit. Ja veu-
rem qui més s’hi pot apuntar. A
més, no vull fer un concert d’estre-
lles que van sortint l’una rere
l’altra, sinó muntar una cosa més
escenificada i amb un concepte
contemporani.

No és un disc per fer diners?
Home, a tot l’Estat som el quart
disc més venut, i a Euskadi, el pri-
mer. Però no: l’objectiu era fer un
regal, i per això l’he publicat a la
meva discogràfica, Infernuko Aus-
poa, en col·laboració amb Warner i
el govern basc. Penso que fins que
no s’estabilitzi tot això del pirateig
i les còpies, el patrocini privat és
qui pot fomentar la cultura. ■

Doncs no: sóc músic. La realitat a
Euskadi és dura, però també ho
és a moltes altres parts del món.
A mi no m’agrada criticar ni apor-
tar coses negatives, sóc positiu i
optimista, i al que em dedico és a
crear, a construir. Tinc molt de
respecte pels nostres orígens i
per l’actualitat, i no crec que pen-
sar així sigui un somni.

¿És difícil fer un concert promocio-
nal amb tants artistes convidats?
La idea no és tant fer un concert
promocional com fer un concert
festiu que alhora reverteixi en be-
nefici de la societat. De moment
tenim previst fer dos concerts al
Teatre Arriaga de Bilbao els dies 22
i 23 de desembre, en què ja han

Kepa Junkera s’ha envoltat dels cantants més solvents del panorama peninsular per donar vida a ‘Etxea’ ■ MARIA ÀNGELS TORRES

ElFestivalde
TeatreGestual
deReusacull
22companyies

Oriol Margalef
REUS

Vint-i-dues companyies pre-
sentaran els seus especta-
cles en l’11a edició del Festi-
val Internacional de Mim i
Teatre Gestual Cos, que tin-
drà lloc entre els dies 22 i 26
d’octubre a Reus, amb una
destacada participació cata-
lana. Al cartell destaca Vol
Ras, de gira amb el seu es-
pectacle Canguelis, i la ma-
drilenya Producciones Ylla-
na (Brokers), vells coneguts
del públic de Reus.

La gran quota de compa-
nyies catalanes (un 60% del
cartell) és un dels trets dis-
tintius de la programació
d’aquest any, que compta
amb un pressupost de
140.000 euros. Segons Lluís
Graells, director artístic del
festival, aquesta quota no és
fruit de la casualitat: “És el
resultat de la feina teatral
que des de fa anys es fa a la
ciutat, i que fa que molta
gent de l’entorn s’animi a es-
tudiar i a muntar especta-
cles”. N’és un exemple la
jove companyia L’Abric, que
estrenarà M-a-s-t-o-r-n-a
(basat en el darrer guió de
Federico Fellini), o la cam-
brilenca Forani Teatre, que
presenta Moguts per l’Ebre.
Albert Vidal és pedra angu-
lar del festival amb els polo-
nesos Teatre Wegajty, que
han ideat un espectacle
–Kalevala, els fragments no
escrits– de màscares basat
en el folklore de l’Europa
Oriental. El grup ha contri-
buït al sorgiment d’un cor-
rent rural en el teatre polo-
nès d’avantguarda.

Per una altra part, en
dates similars (del 17 al 26
d’octubre) tindrà lloc el 4t
Festival Internacional de Ti-
telles de l’Alt Camp. 25 com-
panyies formen part del car-
tell, que inclou 27 especta-
cles i 80 representacions en
diferents formats i per a di-
ferents públics. ■

Elmusical ‘Laparellaés...’s’estrenaalTGB
Joel Fripp dirigeix
vuit actors en un text
del mallorquí Josep
Pere Peyró

Alexandra Aragón
BARCELONA

El Teatre Gaudí Barcelona
(TGB) estrena aquesta nit
el musical La parella és...,
una obra amb text de Josep
Pere Peyró i dirigida per
Joel Fripp. El musical de-

fensa la tesi que tots els
amors són desgraciats, i
així ho anuncia una de les
actrius al principi de l’obra.
L’autor afirma que ha in-
tentat no deixar-se influir
per cap component ètic ni
moral a l’hora de presentar
les relacions de parella: “In-
tento ser imparcial i tenir
una mirada de científic
quan estudio la parella”.

La parella és... és una
obra de setanta minuts de
durada i amb una estructu-

ra molt clara: el musical co-
mença amb un pròleg on
les actrius i els actors ens
anuncien la idea central del
muntatge i hi insisteixen
repetidament. El mateix
inici inclou una adaptació
de la faula La formiga i la
cigala en la que els dos ani-
mals, que s’enamoren i for-
men una parella, acaben
odiant-se.

El musical és ple de sim-
bolismes, sobretot pel que
fa al vestuari. Així, hi tro-

bem escenes en què els ac-
tors van en cadira de rodes,
no perquè tinguin cap dis-
capacitat física sinó per
transmetre que “la gent
que té parella viu una mi-
nusvalidesa mental”. De la
mateixa manera, els actors
vesteixen peus d’ànec per
simbolitzar l’animalitat
que duem dins.

La parella és... serà fins
al 2 de novembre al Teatre
Gaudí i després farà una
gira per Catalunya. ■

‘La parella és...’ és un musical amb diverses coreografies i
cançons cantades en directe pels vuit actors i actrius ■ TGB


