
AIRES DE MENORCA
Plaça Major, 13.00 i 18.30 h
 La tradició eqüestre de Menorca és pre-
sent en moltes celebracions, com les festes
de Sant Joan de Ciutadella. Es farà una de-
mostració de doma, a càrrec de quatre ca-
valls del centre Eqüestre Equimar.

TORNAVEUS
Cripta de la Seu, 18 h
 En un entorn escènic inusual, el grup
s’endinsarà en un ambient sonor, mitjan-
çant el cant polifònic, de músiques de la
Mediterrània, des del cant de taverna fins
al Stabat Mater de Setmana Santa.

TROBADA DE DRACS
De Crist Rei a plaça Major, 11.30 h; i de
plaça Major al parc del Casino, 19.45  h.
 Xàldiga organitza la trobada de dracs,
amb el Drac de Vilanova i la Geltrú i la Cu-
queta de Castellbisbal, entre d’altres. Un
cop es faci fosc, encendran el foc.

BALKAN PARADISE 
ORCHESTRA
De Crist Rei a Sant Domènec, 18.30 h;
Taverna Cervesa Guineu, 20.30 h
La fanfàrria femenina (vent i percussió)
arriba com a guanyadora del Sons de la Me-
diterrània 2017 i amb el seu primer disc.

Kepa Junkera torna avui a Man-
resa, la que considera la seva se-
gona casa, i ho fa de nou a la Me-
diterrània. Aquesta vegada ve di-
recte de França, on ahir hi actua-
va, per encendre el Kursaal amb
Fok, un dels seus darrers projectes
i un dels que ha preparat amb
«més il·lusió», assegura. 

El treball va acabar-se de gestar
justament fa dos anys a la capital
del Bages, amb l’estada de l’acor-
dionista basc a Manresa per par-
ticipar a la inauguració de la mos-
tra de cultura popular amb l’ar-
gentí Chango Spasiuk. «Després
de l’espectacle inaugural vaig anar
a fer un cafè amb Lluís Puig –lla-
vors director general de Cultura–
i li vaig comentar la proposta que
tenia al cap: fer un disc reinterpre-
tant les melodies de la música tra-
dicional dels Països Catalans», va
explicar ahir Junkera a Regió7.
«Ell em va acabar de donar l’em-
penta que em faltava», va afirmar.

Després de  dos anys i de portar
l’espectacle per diversos punts del
territori català, Junkera pujarà
avui a l’escenari del Kursaal amb
la participació d’alguns dels mú-
sics que han col·laborat en el disc,
com la mallorquina  Miquela Lla-
dó i el valencià  Hilari Alonso. A
més a més, s’hi afegiran convidats
especials que acompanyaran el
basc en algunes peces. La manre-

sana Alba Logan i el sallentí Roger
Andorrà amb la gralla, una quin-
zena d’infants dels grallers de l’au-
la de sons dels Geganters de Man-
resa; una vintena de bastoners del
grup de Sallent i Manrússia Van
del Pal i les veus dels infants de
l’Esclat Gospel Junior.    

Junkera es mostrava, ahir, con-
tent de poder tornar a Man-
resa. «M’hi trobo com a
casa, i em porta molt bons
records venir per totes les
vegades que hi he estat
compartint projectes
amb d’altres músics».
Avui el músic basc hi
arriba amb un regis-
tre força diferent del
que va portar el
2016 amb el seu
col·lega acordio-
nista Spasiuk.
Deixa la música
basca de ban-
da per donar
protagonis-
me absolut a
la música
tradicional
dels Països
Catalans.  «Amb
aquest projecte he
volgut mostrar la meva
admiració, evidentment des
de la meva mirada, a la cultu-
ra de tot el territori català».
Per a Junkera, Fokés «un ho-
menatge» a la música dels
Països Catalans a través
«d’un recull dels diferents
ritmes i melodies que he co-
negut al llarg de la meva tra-
jectòria portades al meu ter-
reny i amb la col·laboració de
moltes persones». Tal com li
agrada a Junkera, és un treball
«col·lectiu» per demostrar que

la música «pot servir per unir i per
transmetre un missatge d’espe-
rança en uns moments compli-
cats que està tocant viure als cata-
lans». Per a Junkera, un dels grans
absents al concert serà el conse-

ller Lluís Puig. «Va
venir al concert

d’estrena a Bar-
celona el mes
d’octubre pas-
sat, i per les
circumstàn-

cies que tots
sabem, al cap

d’uns mesos, jo
mateix vaig  portar-li
el disc a Bèlgica», la-

mentva. «Esperem
que la situació

canviï aviat».

DANI PERONA MANRESA

Kepa Junkera torna a la Mediterrània
amb un homenatge als Països Catalans 
L’acordionista basc tanca avui la fira amb «Fok», un recull de melodies tradicionals del territori 

KEPA 
JUNKERA
«Fok» 

Teatre Kursaal, 
avui, a les 18 h

 Un grupet de seguidors esperaven a primera fila amb una bandera pales-
tina que sortissin els 47Soul, tot i que era el primer cop que actuaven a Cata-
lunya. Alguns venien de Barcelona. «Hem d’aguantar fins a les 5 del matí,
quan hi ha el primer tren!», deien alegres. Tenien ganes de ballar sota la vela
de la Taverna Cervesa Guineu, al parc del Casino. També de cridar per la lli-
bertat de Palestina i per la lliure circulació de persones. El grup cantava en
àrab i també en anglès, com quan deien «no m’importa d’on vens».—M. S.

Música i desitjosper una Palestina lliure al Casino

MARC SERENA

 L’Hummus Mediterrani, la secció off dedicada a la música d’arrel, va fer
ballar divendres el públic de la plaça d’Europa per segona any consecutiu. El
duet olesà Ballaveu, amb una proposta minimalista i acurada i un joc de veus
molt treballat, van ser els primers d’obrir la vetllada. La vetllada va continuar
amb el sextet Bauma, que va fer pujar la intensitat amb una instrumentació
peculiar i un repertori de músiques folk europees, i es va tancar amb La Coi-
xinera, que va combinar les melodies tradicionals amb el rock.—M. A.

Ballaveu, Bauma i La Coixinera fan ballar

OSCAR BAYONA
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