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L’Euskal Herria Sona celebra vint anys
apropant la música basca al públic català
Joan Vila i Triadú

El festival de música basca a Barcelona, l’Euskal Herria Sona (EHS), arriba enguany a la vintena
edició. Organitzat per l’Euskal Etxea Centre Cultural, l’entitat que promociona tots els vessants de la
cultura basca entre la ciutadania catalana, comença el 26 d’octubre al vespre amb un concert de
Korrontzi -música d’arrel tradicional- al Centre Artesà Tradicionarius (CAT) de Gràcia, i s’allargarà
fins a l’1 de desembre, quan el veterà grup de rock Zea Mays farà un concert al Sidecar. Entremig,
una dotzena d’actuacions de tots els estils i en diferents sales barcelonines. CRÍTIC torna a
col·laborar amb l’Euskal Herria Sona i sorteja entrades entre els seus subscriptors per a
diversos dels concerts d’enguany.

Un dels punts claus de l’EHS 2017 és la voluntat de fixar complicitats entre la música basca i la
catalana. Per això s’han propiciat concerts en què artistes dels dos països coincideixin,
col·laborin musicalment i creïn lligams de cara al futur. Aquestes trobades seran durant
quatre dijous consecutius de novembre: Amorante + Lui Rois (2-11 al Pati Llimona), Eneritz Furyak
+ Joan Colomo (9-11 a l’Euskal Etxea), Joseba Irazoki + Hans Laguna (16-11 a l’Euskal Etxea) i Mice
+ Namina (23-11 també a l’Euskal Etxea) són les propostes poc conegudes però molt prometedores
d’aquesta aposta. Al costat d’això, trobem concerts de grups més consolidats, que tenen ja un públic
fidel a Barcelona i que actuen en espais amb més capacitat de públic: Esne Beltza  (28-10, Sala
Salamandra), Nina Coyote eta Chico Tornado (11-11, Razzmatazz 3), Ainara Legardon + Seward
(24-11, Sala Be Good) o Doctor Deseo (25-11, Sala Bóveda), a més dels ja esmentats Zea Mays com a
concert final. El 25 de novembre, hi ha un concert sorpresa que encara no s’ha anunciat.

Com que l’Euskal Herria Sona fa vint anys, no hi pot faltar la festa d’aniversari. Serà el
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dissabte 18 de novembre, durant tot el dia, a l’Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu. Hi haurà
activitats i propostes per a totes les edats fins ben entrada la nit, totes elles amb la complicitat entre
Catalunya i el País Basc ben presents. D’altra banda, es vol fer arribar la música al públic a través
d’altres formats que no són concerts, el que es coneix com l’Alter EHSona. Enguany, es farà una ruta
amb el periodista Nando Cruz per altres escenaris, una mena de ‘passaport’ del festival per poder
degustar ‘pinxos’ inspirats en els grups que participen en el festival, en els restaurants del Grup
Sagardi, i finalment, una exposició al Centre Cívic Pati Llimona dels vint anys de l’EHS, amb
fotografies de Xavier Mercadé i Jordi Borràs i els cartells del dissenyador Igotz Ziarreta.

Una altra de les novetats d’enguany és la campanya de micromecenatge que s’ha obert a la
plataforma Tot Suma. Amb el suggerent títol d”EH Sona 20: deixa’t temptar’, preveu aportacions
que van dels 10 als 500 euros i recompenses prou sucoses com ara packs de cerveses artesanes,
tallers de cuina, de txalaparta o de dansa, passaports gastronòmics per als Sagardi o fins i tot un
concert d’Eneritz Furyak al menjador de casa.
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