
Barcelonan 1933ko azaroaren

5ean jaio zen Artur Blasco Giné.

Santpedor (Bages) izan zuen bizileku

17 urte bete zituen arte eta handik

joaten zen Manresara, besteak beste,

musika ikastera.

Alt Urgell eskualdeko Arsèguel

eta La Seu d’Urgell-en zebilela,

1965ean akordeoi diatonikoa eta

honek Pirinioetako herri musikan 100

urtetan zehar izan duen eraginaren

inguruko ikerketa eta berreskurape-

nerako lana hasi zuen. Bartzelonan

Montjuic-eko Kongresu Jauregian

ospatu zen I Congreso de Cultura
Popular y Tradicional-ean gaiari

buruz aurkeztu zuen txostena dela eta

1981ean proiektua burutzeko erakun-

deen babesa lortu zuen.

Kataluniar Pirinioetako kantute-

giaren eta ahozko tradizioaren ikerke-

ta eta hedatze lana 1966an hasi zuen.

Landa-lanean kantari informatzaileei

hartutako abestien testu, partitura eta

fitxak 1999an argitaratzen hasi zen 12

bolumenetan banatutako A peu pels
camins del cançoner izen generikoa

duen bilduman.

Akordeoiarekin egiten den herri

musika oinarri duen Trobada amb els
acordeonistes del Pirineu (Pirinio-

etako soinu-joleekin topaketa) jaial-

diari hasiera 1976an Arsèguel-en

eman zion. Geroztik urtero ospatzen

da.

Berrixeagoa da herri berean Artur

Blascok sortu zuen Akordeoiaren

Museoa: 1988koa hain zuzen.

Hainbeste urtetan etnomusikolo-

gian egindako lanaren ondoren, bere

herrialdeko erakundeek lehenengo

aldiz 1994an saritu zuten. Orduko

hartan Kataluniako Generalitateak

Herri Musikaren Sari Nazionala

eman zion. Geroztik hainbat aitorpen

gehiago jaso ditu. Horien artean:

1998an Bartzelonako udalak Jaume I

Saria, 2001ean Kataluniako Generali-

tateak Creu de Sant Jordi, urte bete

beranduago Segoviako Antonio Ma-

chado Unibertsitateak Agapito Mara-

zuela Folklore Sari Nazionala,

2004an Kataluniako Generalitateak

Kultura Herrikoiaren Sari Nazionala.

Kontzertu honetan joko dituen

piezetako gehienak aipatu diren iker-

ketetan  Kataluniako Pirinioetan

lehengo soinu-joleei hartutako dan-

tzetako batzuk dira. Tartean Kata-

luniako Pirinioetako kantutegi herri-

koitik hautatuko zenbait abesti ere

sartu ditu egitarauan.

kontzertu honen

laguntzaileak:

Udazkeneko kontzertua SOINUENEA - Herri Musikaren Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN

Afaria Auzokalte Elkartean izango da, kontzertu-

rako erabiliko den areto berdinean. Bertan

musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta dantzatzeko

aukera izango da. Izena emateko komeni da lehen

bait lehen deitzea, lekua mugatua baita.

Prezioa (kontzertua barne): 20 euro.

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDAZKENEKO KONTZERTUA
2013ko urriaren 19an - 18:30tan Soinuenean

ARTUR BLASCO
Pirinioetatik akordeoi diatonikoaren

berreskurapena Katalunian

SARRERA5 EURO



Hernaniko Udalaren babespean,

1985ean jarri zen martxan geroago

Hernani Musika Eskola Publikoa

bihurtu zen Udal Musika Kontserba-

torioa. Musika eskola berrian euskal

soinu-tresnak irakatsi behar zirela

hasieratik erabaki zen, eta, ordurako

musika ikastetxeetan “normalizatuta”

zegoen txistuarekin batera, alboka,

dultzaina, txalaparta eta trikitixa

eskolak jarri ziren.

Ikasturtez ikasturte, eskola hau

albokari berrien prestakuntzarako

hainbat arlo lantzen dituen egitarau

bat garatuz joan da. Hala, ikasleak

alboka jotzen trebatzeko, motibatzeko

eta animatzeko, hasieratik ikasketa

programarekin batera eskolako albo-

ka ikasleen taldea antolatu zen. Talde

hori alboka jotzen Hernani inguruan

eta beste eskualdeetan antolatutako

hainbat ospakizun eta festetan  ibil-

tzen da.

Hernaniko Eskolako Alboka Tal-

deak 1987ko lehen Txalaparta Festan

eskaini zuen bere lehen emanaldia eta

geroztik hamaika plazatan ibili da.

Eskolako belaunaldi zahar eta berriek

osatzen duten talde honek, besteak

beste, ekitaldi hauetan parte hartu du:

"Iganderoko kale musika saioak"
zikloan. 1988-89 ikasturtean

Hernanin martxan jarri zen zikloa da

hau. Bertan eskolako ikasleen akorde-

oi, dultzaina, trikitixa eta txistu talde-

ek txandaka parte hartzen zuten.

1989-90 ikasturtean, txandakatzeko

hasierako talde haien hartean eskola-

ko alboka taldea sartu zen, eta geroz-

tik horretan jarraitzen du.

Pixkanaka, Hernaniko Eskolako

Alboka Taldea urtean zehar Hernanin

ospatzen diren  festa eta ospakizunak

bere partaidetzarekin aberasten joan

da. Hala nola; Inauterietan, Sanjoa-

netan, Txalaparta Festan... 

1990 inguruan Hernanitik kanpora

ateratzen hasi zen; Nafarroa Oinez,

Kilometroak, Donostiako Santoma-

sak, Iruñeko albokarien topaketa...

1997tik aurrera Zaldibian urtero

ospatzen den Ardiki egunean izaten

da, baita Euskal Herrian zehar anto-

latzen den Alboka Egunean ere.

Bestalde, Hernaniko Eskolako

Alboka Taldea da alboka eta alboka-

rien arteko elkar ezagutza eta elkar

lana bultzatu nahian, 1994tik aurrera,

urtero hutsik gabe Albokarien Herna-

niko Topaketa antolatzeaz arduratzen

dena.

Juan Mari Beltran, eskolako albo-

ka irakaslea, izan zen taldearen sor-

tzailea eta 2009a arte taldearen zuzen-

daria. 2009tik aurrera Aritz Ezeiza da

Alboka Eskolako irakaslea eta orduz

geroztik berak zuzentzen du talde

hau.

Kontzertu honetarako, eskolako

hainbat belaunaldiz osatutako talde-

ak, albokak historian zehar izan duen

ibilbide eta joera desberdinei keinu

eginez, errepertorio zabaleko emanal-

dia prestatu du. Kontzertuaren xedea

hau izango da: 1960ko albokari bete-

ranoen errepertorioa, ondorengo albo-

karen berpizkundea, albokari berrien

eskutik lortutako indarketa eta musika

mota desberdinen jorraketa, eta  azke-

nik,  aurrera begira zer?

Aipatu bezala, kontzertua emango

dutenak Hernaniko alboka eskolako

ikasle eta ikasle ohiak izango dira,

baita  beste laguntzaile batzuk ere.

HERNANIKO MUSIKA ESKOLAKO

ALBOKA TALDEA

HAUR eta FAMILIENTZAT

KONTZERTU DIDAKTIKOA

HERNANIKO

MUSIKA ESKOLAKO

HAUR ALBOKARIAK

Lekua: Soinuenea

Ergoien auzoa

20180 Oiartzun

Eguna: 2013-10-19

Ordua: 11:30


