DESFOLCA’T Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra
29, 30 de juny i 1 de juliol

Kepa Junkera, Moxie, Lídia Pujol, Pau Riba i Joan Garriga i el
Mariatxi Galàctic, plats forts de la 27a edició del Desfolca’t
Els irlandesos Moxie i el basc Kepa Junkera inauguraran el Desfolca’t
2018
Completen la programació Lídia Pujol, Pau Riba, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Pony
Pisador, Duetu, Cor de Carxofa, La Viu viu, Ballaveu, Vent Endins, Dj Mussol i PD Belda
L’acordió, un instrument molt present a la 27a edició del Desfolca’t. La programació inclou
alguns dels acordionistes més coneguts de l’estat i de casa nostra com Kepa Junkera, Cati
Plana, Joan Garriga i Marc del Pino
Martí Hosta, membre de Coetus oferirà un taller de percussió ibèrica
El Desfolca’t presenta també un concurs de música itinerant, un vermut glosat a càrrec de Cor
de Carxofa, una matinal de cultura popular
La Plaça Gran de Calaf torna a ser el centre neuràlgic del Festival, amb les botigues
històriques acollint bona part de les propostes artístiques
Enguany s’amplia la programació un dia, omplint Calaf i l’Alta Segarra de Música Popular de
divendres a diumenge
CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ DEL DESFOLCA’T AQUÍ
Calaf, 25 de maig de 2018 · El Desfolca’t, Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta
Segarra arriba aquest any a la seva 27a edició. El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de
juliol, reunirà els millors grups de folk i convertirà Calaf, un any més, en la capital catalana de la música
popular i tradicional amb una dotzena de grups i un gran nombre d’activitats paral·leles. Els caps de
cartell d’aquesta edició seran Kepa Junquera, que presentarà el seu darrer treball. Moxie, Lídia Pujol,
Pau Riba i Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic. Completen un cartell de luxe Vent Endins, La Viu viu,
Pony Pisador, Dj Mussol + PD Belda, Duetu, un concurs de música itinerant, una matinal de cultura
popular i un vermut glosat amb Cor de Carxofa.

El basc Kepa Junkera i Moxie, grup de folk irlandès d’estil urbà, inauguren el Festival
Amb una trajectòria de 26 anys, el festival no abaixa el llistó i presenta una programació encapçalada
per Kepa Junkera, que inaugurarà la 27a edició en el marc de la gira de presentació del seu darrer

treball, FOK, millor disc de l’any de folk per la crítica dels Premis Enderrock 2018. Junkera no necessita
presentacions a casa nostra i amb FOK, presenta un apropament cap a la cultura catalana,amb temes de
la cultura dels països catalans en un doble CD que es compon amb més de 50 cançons i que ha comptat
amb la participació d’uns 218 músics més els tècnics, estudis, fotògrafs, càmeres i persones que han
ajudat a tirar endavant aquest darrer treball discogràfic.
El grup irlandès Moxie, acompanyarà Junkera en la inauguració i presentarà el seu darrer treball
discogràfic, Planted. La banda, formada a finals de 2011, presenta un estil molt propi d’entendre el folk
irlandès a través de diversos estils com el rock, el Jazz o el House. Trencant fronteres d’estils i gèneres,
defineixen la seva música com a Neo-Irlandesa i arriben al Desfolca’t per fer ballar sense parar tota la
plaça Gran. Moxie, banda molt jove, amb gran talent i amb un futur prometedor, és la primera vegada
que actua a Catalunya.

Els plats forts de la 27a edició
La programació d’enguany combina grups de
Catalunya, Irlanda, Euskadi en un total de 13
concerts. Escalfarà motors del festival la
presentació de disc del grup Vent Endins, el
divendres a les 22.00h al Casino de Calaf. El
grup, que classifica la seva música com a Pop
Rural, presentarà el seu primer disc, “En un
moment per aturar-se”, una proposta per
aturar-se, fer una pausa i gaudir del que
ofereix el dia a dia.
Dissabte al matí, el Mercat de Calaf acollirà el
primer concurs de música itinerant del
Desfolca’t i, a les 18.00h, Lídia Pujol obrirà
l’Espai dels Cantautors i la programació de la
tarda amb un concert molt especial a la
portalada de la Capella de l'Antic Hospital.
Acompanyada del guitarrista Pau Figueres,
Pujol oferirà un recital de cançons essencials
que inclourà temes com “La mala reputació”
de Georges Brassens, “País Petit” de Lluís
Llach o “Todo Cambia” de Julio Numhauser.
També a la Capella, Pau Riba presentarà PauSol, un espectacle on interpreta un repertori
de cançons i poemes acompanyat només de
la seva guitarra. A les 19.00h, la programació musical arribarà a la Plaça de les Eres, on hi haurà ball
tradicional popular amb el grup Duetu, format per Marc del Pino i Coloma Bertran.
A partir de les 20.30h, els concerts es desplaçaran a la Plaça Gran on hi haurà la inauguració oficial del
Festival. Kepa Junkera presentarà FOK i, a les 22.30h, serà el torn dels irlandesos Moxie.
A partir de la mitjanit els concerts es traslladen en algunes de les botigues històriques de la Plaça Gran:
La Viu Viu, grup format per Eduard Casals, Cati Plana i Marc Figuerola actuaran a La Bodega i el Pony
Pisador actuarà a la Merceria Perfumeria de Cal Garriga, presentant un repertori de música folk en el
sentit més ampli de la paraula. A més, després d’haver acollit el concert de Duetu, la Plaça de les Eres
serà de nou l’escenari del ball tradicional amb l’actuació de Ballaveu, convertint-se així en l’espai de ball
tradicional del Desfolca’t.

A la Plaça del Ravalet, encarrilarà el final de la nit fins la matinada el grup Joan Garria i El Mariatxi
Galàctic, banda de rúmbia vallesana que oferirà un repertori de cançons, algunes inèdites, de Joan
Garriga i els seus diversos grups i també d’altres temes populars del cançoner de taverna i ball de plaça.
Tancaran la programació per aquells amb més ganes de festa, el PD Belda i Dj Mussol.
La programació del Desfolca’t acabarà diumenge al matí a la Plaça dels Arbres amb una Matinal de
Cultura Popular on hi participaran els Gegant de Calaf, Els Diables de l’Alta Segarra i l’Associació
Calamanda. A més, també es celebrarà la V Trobada de Colles Bastoneres. El punt i final de la 27è edició
del Desfolca’t, el posarà l’associació Cor de Carxofa, que oferirà un Vermut Glosat.

El Desfolca’t, molt més que concerts
En el marc de la 27a edició del Festival, hi haurà diversos tallers i activitats que completaran la
programació. Dissabte al matí Martí Hosta, del grup Coetus, realitzarà un taller de percussió ibèrica.
Podeu consultar tota la informació sobre els tallers i realitzar la inscripció a la pàgina:
www.desfolcat.cat/tallers/
Per altra banda, al llarg del dia es realitzaran diverses pujades musicals a l'emblemàtic campanar de
Calaf, on el músic Ramon Redorta tocarà gran diversitat d'instruments tradicionals -sac de gemecs,
gaites, flabiol i tamborí, guitarra, viola de roda...- oferint un concert titulat "Far de terra ferma i seca.
Música i cançó de pagesos” .

El Desfolca’t canvia d’ubicació i es desplaça en espais singulars de Calaf
En aquesta edició, el nucli del festival torna a la Plaça Gran de Calaf, espai que es converteix en el centre
neuràlgic del Desfolca’t. D’aquesta manera, es recupera aquesta ubicació emblemàtica i que recull la
memòria col·lectiva de calafins i segarrencs, que van veure-hi néixer el festival ara fa 27 anys.
La resta d’escenaris singulars del Desfolca’t estan situats orbitant i connectant a la plaça de forma radial
a través de diversos carrers, carrerons i passos facilitant així l’accessibilitat, la proximitat i la
independència de cada proposta musical.
Les botigues de la Plaça Gran acolliran alguns dels concerts que es traslladen per dinamitzar en aquestes
espais que s’han obert el passat mes de febrer convertits en llocs restaurats i museïtzats, com per
exemple La Bodega o la Merceria Perfumeria Cal Garriga, ubicacions ideals per programar-hi tallers de
música tradicional i concerts de petit format. La Plaça de les Eres, la Plaça del Ravalet, el Mercat de
Calaf, el Casino de Calaf, el Campanar de l’església de Sant Jaume, la portalada de la Capella de l'Antic
Hospital, la Plaça dels Arbres i, evidentment, la Plaça Gran, completen la llista dels diversos espais on es
podrà viure la millor música tradicional.
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