
Història personal
Asseguraquenoés
homed’efemèrides,
però aviat complirà
mig segle i 35 anys

darrerede la trikitixa.
I hadecidit celebrar-
hoambunàlbum-
llibremolt especial.
“És tornar a les arrels,

unhomenatgemolt
personal almónde
lapandereta i de la
triki. Sense capaltre
instrument”. I ho

fa acompanyatper
ungrup (Sorginak,
les bruixes), de
setnoiesde 15 i 16
anys, unametàfora

de l’edat enquèell
va començar. “He
intentat recollir les
nostres arrels i és la
mevamanerad’agrair
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ESCENARIS
Junkerahatocatasobre
d’untractor,enunaquadra
i tambéenungalliner, com
enelFestivalCans,aGalícia.
“Treuen lesgallines i tu
toquesallàdins,envoltat
degent,davant idarrere. Jo
prefereixo tocaraixí,davantun
públicpetit. Femunamúsica
moltartesanal, sensegrans
desplegaments tècnics”.

Elmúsicbascambmésprojecció:22àlbums,
unGrammy... i totaunavidadedicadaals
ritmesde la trikitixa, l’acordióbasc

ELPANDERO
DEKEPAJUNKERA

AEuskadi l’anomenen infernukohauspoa, lamanxa
de l’infern.Perquèels seus ritmesesfiquencomel
diable al cos. I llavorsnopots fer capaltra cosa, en
sentir-lo, queballar i ballar.D’aixòKepaJunkera
(Bilbao, 1965) ensapmoltperquè fagairebé35
anysqueel toca i va seduint tothomque l’escolta.
Es tractad’unacordióbasc, una trikitixa, l’instru-
mentdelqual esvaenamorar, assegura, quan tenia
nomésnouanys, i quehapassejatpermigmón,
literalment.DesdeNovaYorkaColòmbia, passant
per Irlanda,França iPortugal. Quan li pregunten,
responamborgull queésdeRekalde,Bilbao, i que
ésautodidacte. “Aminingúnoemvaensenyar res.
Nohihaviani escoles i a casanosobraven lespesse-
tespercomprar-meunpandero imenysuna triki.
Denen,quanelmeuaitite (avi) tornavade tocar
d’alguna festa, acabava tocant lapanderetaal costat
decasa, prenentuns txikitos. I lamareballava, i ho
feiamoltbé.Hihaviael costumde fer-ho i jobaixa-
vade lamuntanyaperescoltar-los.Deuria tenir set
ovuit anys. I quansentia aquest ritme... sentiaun
amor increïble.Aquellamúsicaemvaatrapar”.

I jad’adolescent esvaficarenungrupdeballs
populars,BetiAlai; va aprendreel txistu i l’alboka,
un instrumentmolt singular ambduesastesdevaca
ipèldecavall. Finsqueunamic li vadeixaruna triki
molt vellaquehaviaestatd’unparent. “Vaigcomen-
çar jugant ifinsavui”.Amb17 i 18anys ja comen-
çavena trucar-li de fora i al seubarri els amics se’n
feiencreus. “Però, i allà els agrada?”, li preguntaven
estranyats.Aquestmúsicbasc, autorde22àlbums
compostos íntegramentperell, guanyadord’un
Grammyel2004, conservaelpanderoque tocava
l’avi, ja esquinçat.Maino l’havolgut arreglar.

Peraell, explica, ésunsímbold’aquestapassiópel
folklorebasc; i tambéunobjecteartesanal, senzill.
Formapartde la sevavida ide la sevaaventuraen
lamúsica.Ambafecte, l’acaricia, elmostra i explica:
“Avui elmeuaitite tindria 115anys.Lapenaésque
mainoemvaveure tocar”.s

a tots elsmestres
de la triki, com
Lajanda, Landakanda,
Iturbide,Auntxa,
Sakabi, Joakintxu.

Vull rendir-losun
homenatge, però
desde lameva
manerad’entendre
lamúsica”.

TextCristina Sáez
FotoLlibert Teixidó
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