
Romagna-ko kultura tradizionala-

ren etengabeko ikerketa bultzatzeko

asmoarekin sortu zuten esperientzia

artistiko hau Italiako Rimini probin-

tzian dagoen Bellaria-Igea Marina

herrian 1981ean. “Sustrai” gisako

talde bat eratu dute beraien kulturaren

oinarrizko balio batzuk gogoratu, par-

tekatu eta partekarazteko.

Hainbat bilketa lan egin dituzte

ahozko narrazio herrikoia indartzen

duten esperientziei buruz, topaketa

guneei eta adierazpen forma herri-

koien inguruan. Aparteko lana egin

dute nekazal guneetako abestien erre-

pertorioa (kantu erritualak, narrazioz-

koak, etab) eta hiriguneetako taber-

nako abestien errepertorioa biltzen,

arrantzale bellariesi (Bellaria-Igea

Marina-ko herritarrei bellariesi esa-

ten zaie) zaharrei zuzenean hartu diz-

kiete. Bildutako material horren bir-

lantzea, pixkanaka pixkanaka, neurri

batean antzerkiko ukitua izan dezake-

ten musika emanaldietara eraman da.

Beraien izaeraren erroa, banda

moduan, tabernetara joanez hartutako

ohituretara lotuta dago, eta batez ere

Pasquella (Errege-egunean santa

eskean egiten duten kantu errituala)

kantatzera etxeetara joateko zuten

ohiturara lotuta. Horregatik, kaleko

emanaldiei, entzuleekin gertuko

harremanarekin, lehentasuna ematen

diete. Horrekin batera, gustuko dute

dantzatzeko doinuak jotzea.

Pino Gala eta Gualtiero Gori-k

alor etnomusikalean eta koralean

Romagna-n egindako ikerketa lanari

esker, baita Roberto Bucci-k eginda-

ko ekarpenei esker ere, 90eko hamar-

kadaren hasieratik talde honek bere

lana dantza etnikoen berreskuratzera

zabaldu du. Dantza horien artean

ditugu saltarelli, furlane, manfrine,

etabar, 50eko hamarkadara arte neka-

zal ingurunean bizirik mantendu

dituztenak. Dantza hauen ondoan

antzinako saloiko dantzen erreperto-

rioa ere berreskuratu dute, XIX. men-

dearen bukaeraren eta XX. mendea-

ren erdialdearen artean herriko sor-

tzaileek, askotan ezezagunak, konpo-

satutako baltsak, polkak, mazurkak,

martxak, eskotisak, etabar.
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Italiako Emilia-Romagna eskualdetik etorritako

musikari eta dantzariek beraien lurraldeko dantza

herrikoiak dantzatzen erakutsiko dute.

Horrekin batera, Euskal Herriko dantzak ikaste-

ko aukera izango da.

DANTZA TAILERRA
Italiako eta Euskal Herriko dantza herrikoiak



H-Eden taldea Maddi Zubeldia

ziburutar kantautoreak, Txomin

Arizaga gitarra jolearen eta Xano

Urtxegi eskusoinulariaren inguruan

sortu du. Oinarrizko hauei gehitu

zaizkie Unai Zubeldia (bouzoukia eta

flautak), Iñaki Ofizialdegi (perku-

sioak) eta Antton Arrizabalaga (pia-

noan).

Taldeak bere lehenbiziko diskoa

plazaratu berri du, hamaika aztarna

izenburupean, pop-folk estiloan.

Maddiren hainbat sorkuntza aurkez-

ten ditu euskaraz, gazteleraz, frantse-

sez eta ingeleraz kantatzen duela.

Maddik bere konposaketak gau-

zatzeko, Euskal herriak bizi duen

errealitatea du iturri, maitasun ttantta

edo Urrixka kantuentzat, edota edo-

zein pertsonari haur baten galtzeak

eragiten dion sentimentua du bere

egiten seaska hutsa da.

Eme-emeki abestian bi emazteren

arteko amodioa aipatzen du. Mujer de

vientre seco abestiarekin aldiz,

Francoren garaian hasi eta berriki arte

iraun duen haur jaio berrien lapurreta-

ren eskandaloa salatzen du.

Pinpirin bat, akerrak eta dantzari

kantuek giroa alaitze aldera daramate.

Irlanda aldera doa red is the rose-

ekin, eta bukatzen du Pariseko kalee-

tan la rengaine des amoureux kantua-

rekin.

Zuzeneko emanaldietan omenal-

ditxoa egin ohi dio Xabier Leteri,

maitasunez hil-ekin, eta doinu zaha-

rrekin jolasean ere badabil, xorietan

bürüzagi emanez.

Ibilaldi poetikoa da eskaintzen

duena, xamur bezain sakona, eta ikus-

lea pausatzera gonbidatzen du, bere

burua eramaten uztera, atsedenalditxo

bat hartzera, H-Eden txikian.

Uztailaren 12an, Xano Urtxegi,

Antton Arrizabalaga, Unai Zubeldia,

Iñaki Ofizialdegi, eta Arkaitz Miner

izanen dira Maddi lagunduko duten

musikariak.

kontzertu honen

laguntzaileak:

Udako kontzertua Soinuenea - Herri Musikaren Txokoak antolatuta

AFARIA KONTZERTU ONDOREN

Afaria Oiartzungo Udaletxearen azpiko frontoian

izango da. Bertan musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta

dantzatzeko aukera izango da. Afarirako lekua izateko

Soinueneara deitu, Amazkar tabernan edota Garmendia

txokolategian txartela erosi.

Afariaren prezioa: 18 euro.

H-EDEN

Hamaika aztarna


