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HERRI MUSIKAREN TXOKOAREN BULETINA

INTONAZIOAK ETA KANTU TRADIZIONALA HM JARDUNALDIETAN
Azaroan ospatuko diren Herri Musikaren 13. Jardunaldietan intonazioa eta kantu tradizionala
izango dute hizpide Euskal Herriko eta Kataluniako alde ezberdinetatik etorritako ikerlariek.
Oiartzungo Ergoien auzoan Herri
Musikaren Txokoak bere ateak iriki
zituenetik urtero herri musikarekin
lotura duen gai bat hartu eta hura
landu duten jardunaldiak antolatu
dira. Horien egitarauan orokorrean bi
mailatan banatutako ekitaldiak sartu
dira: alde batetik maila teorikoan leudekeen hitzaldi eta mahai inguruak
genituzke, eta bestetik alde praktikoan egongo liratekeen tailer eta kontzertu-dantzaldiak.
Aurtengoan gaia intonazioa da.
Eusko Jaurlaritzak 2011 urtean argitaratutako Musika Hiztegia-n bi definizio ematen dizkio intonazio hitzari.
Musikaren teoriari dagokionean:
‘Noten altuera zehatza, hau da, notei
dagozkien soinuen maiztasunak
ezartzeko erabiltzen diren sistemetako bakoitza. Sistema desberdinak
proposatu eta erabili izan dira: noten
arteko bitarteen balio zehatzak dira
batetik bestera aldatzen direnak.
Nagusiak: intonazio pitagorikoa,
intonazio doia, sistema tenperatua
(tenperamentu mesotonikoa, tenperamentu berdina, eta hainbat tenpera-

mentu desberdin: Kirnberger, Valotti,
Werckmeister...).’ Eta Instrumentuei
dagokionean: ‘Soinu edo nota baten
altuera behar den doitasunez jotzea
edo kantatzea.’
Euskal Herriko alde ezberdinetatik
eta Kataluniatik etorritako adituak
abestean erabiltzen den intonazioaz
hitz egingo dute oraingoan. Izan ere
herri musikan erabili izan den, eta
oraindik leku batzuetan erabiltzen
den, intonazioak zer esana ematen
jarraitzen du. Gure kale eta aretoetan
gutxitan entzuten denez, batzuetan
bere zuzentasunari buruzko zalantza
sortzen du entzuleengan. Hori da zenbait pertsona intonazio hori ikertzera
eraman dituena.
Herri Musikaren 13. Jardunaldiak
azaroaren 15 eta 16 hartzen dituen
asteburuan izango dira. Lehenengo
egunean hitzaldiak eta mahai ingurua
izango dira. Bigarrenean berriz alde
praktikoari heldu eta kontzertu batean
Euskal Herrian eta Katalunian lantzen
diren kantaerak entzuteko aukera
izango da.

Larunbatean hitzaldiak emango
dituzten ikerlarien artean Agustin
Mendizabal, Jean Mixel Bedaxagar
eta Marie Hirigoyen–Bidart dira
Euskal Herrian egindako lanak aurkeztuko dituztenak. Jaume Ayats eta
Ester Garcia Llop ikerlariak
Katalunian bertako kantaerari buruz
egin dituzten lanak aurkeztuko dituzte. Eguneko lana bukatzeko ikerlari
guztiak elkartuta Jon Bagues moderatzaile moduan dutela Kantu tradizionalean agertzen diren intonazioak
gaurko inguru musikalean izenburuko mahai ingurua izango da.
Jardunaldietako bigarren egunari
hasiera Oiartzungo erdialdea den
Elizalden euskal herri soinu-tresnekin
egingo diren kalejirek emango diote,
eguerdian Oiartzungo udaletxeko
areto nagusian izango den kontzertua
iragarriko dute. Kontzertu horretan
Jean Mixel Bedaxagar, Jon Enbeita
eta Tornaveus ariko dira kantari, lehenengo biak Euskal Herrian bizirik
dirauten ereduetako batzuen ordezkari eta bestea Kataluniako herri polifonia gerturatuko diguna.

EGITARAUA
AZAROAK 15, larunbata
10:30. Mintegia. Ergoiengo Auzokalte elkarteko aretoan
INTONAZIOAK eta KANTU TRADIZIONALA
• Aurkezpena
• Agustin Mendizabal. Iparraldeko kantaera
• Jean Mixel Bedaxagar. Xiberotar herri-kantaeraren
abeslari baten lekukotasuna
• Marie Hirigoyen–Bidart. Le chant basque monodique
(1897 - 1990): analyse musicologique comparée des
sources écrites et musicales
• Jaume Ayats. La entonación, los acentos y la duración
de la lengua frente a la de los cantos: un tema crucial
para el estudio de los cantos orales
• Ester G. Llop. Cantar para construir territorio: los gozos
de los santos en el Pirineo

• Mahai ingurua. Kantu tradizionalean agertzen diren
intonazioak gaurko inguru musikalean.
Moderatzailea: Jon Bagues
• 19:00: Soinuenean bisita gidatua.

AZAROAK 16, igandea
• Oiartzun. Elizalden. Euskal herri soinu-tresnak kalez
kale
• 12:30. Oiartzungo Udaletxeko areto nagusian zuzeneko
musika emanaldia:
Jean Mixel Bedaxagar: Zuberoako herri kantaerak
Jon Enbeita: Bizkaiko herri kantaerak
TORNAVEUS ahots taldea: Polifonia herrikoia Katalunian
• 14:30. Ibargain Elkartean. Bazkaria eta kantu festa*
*Oharra: Igandeko bazkariko txartela 15 € kostako da.
Etorri nahi duenak azaroaren 8a baino lehen jakinarazi behar du Soinuenean.

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDAZKENEKO KONTZERTUA
2014ko urriaren 25ean - 18:30etan Soinuenean

Judica Lookman: akordeoi diatonikoa, holandar xirolarruak,
behi adarra
Bert Lotz: holandar xirolarruak, behi adarra, txirimia, ahotsa
Roald Keuning: zarrabetea
Doinu hauen izenak Madlot,
Blau Garen, Nu onlangs geleden, Merlito, Gaillarde Kokus,
Bon potassie eta Rijke boer dira.
Azpimarratu beharrekoa da
beraien egitaraua osatzen duten
doinuetako gehienak dantzatzeko
jo ohi direla.
Holandako abesti herrikoi pare
bat ere kantatuko dute. Abesti
hauetako batek beraien hiriaz,
Wageningen-ez, hitz egiten du, eta
besteak musikaria izatearen onurez.
Horiez gain, beraien herrialdeko iparraldekoa den abesti oso zahar bat
sartzea erabaki dute. Honek galdutako maiteaz hitz egiten du.
Madlot
XX. mendeko 80. hamarkadan
sortu zen Herbehereen erdialdean
kokatuta dagoen Wageningen hirian.
Taldearen izenak XIX. mendean Ipar
Itsasoko kostaldean oso zabaldua
zegoen, eta 6/8 neurrian dagoen, itsasaldeko dantza batean du bere jatorria.
Madlot-en musika “munduko
musikak”, Herbehereetakoa hain
zuzen, sailaren barruan sar daiteke.
Holandako herri musika jotzen du
bere herriko soinu-tresna herrikoiekin
eta ekintza horren bidez Madlot beste
tradizioekin zubiak eraikitzen saiatzen da, oraingo honetan Euskal
Herriko tradizioekin.
Madlot-ek bere errepertorioa
Holandako abesti eta dantza zaharrez
osatuta dauden bildumetatik hartzen
du. Beraien musika ere garatzen dute
beste tokietako herri musika egiten
duten musikariekin jotzen dutenean.
Madlot izaera ezberdineko ekitaldietan aritzen da. Hala, jaialdi eta

kontzertuetan bezala, bankete,
eztei ospakizun edota hiletetan parte
hartzen dute. Zentzu horretan
Madlot-ek XVII. mendeko holandar
gizartean musikari ibiltariek, gaitero
eta biolin joleek, zuten ohitura jarraitzen du.
Soinuenean eskainiko duten emanaldian XVIII. eta XIX. mendeko
eskuizkribu holandarretan bilduta
dauden hainbat doinu joko dituzte.
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Bert-ek Herbehereetako xirolarru
ezberdinak joko ditu. Hauei ‘pijpzak’
deitzen zaie. Kontzertuan erabiliko
diren soinu-tresnak nagusiki XVII.
mendeko irudietan oinarrituta berreraiki dira eta Herbehereak, Belgika
eta Alemaniako iparraldea biltzen
dituen Mendebaldeko Europaren iparraldea hartzen duen eremu handiago
batean jotzen ziren xirolarruen adierazgarriak dira. Gainera, azkenaldian
izandako aurkikuntza arkeologikoek
berreraikitze hauen zuzentasuna
baieztatu dutela esan beharra dago.

KONTZERTU DIDAKTIKOA

Lekua: Soinuenea
20180 Oiartzun
Eguna: 2014-10-25
Ordua: 11:00

Holandako aintzinako musika
Arratsaldeko kontzertuaren
aurretik, goizean Madlot taldeak
haurrentzat saio bat eskainiko du
beraiek ere Holandako musika
gehixeago ezagutzeko aukera izan
dezaten.

EZBERDINAK
GAITERO BANDA
Ezberdinak Herri Musika Elkarteak 1980 hasieran sortu zenetik bera
osatzen duten talde instrumentalen
artean, fanfarreaz eta soinu-tresna
herrikoiz osatutako taldeaz gain,
hainbat gaitero banda izan ditu.
Bere betebehar esanguratsuenen
artean daude Gasteizko buruhandiak
laguntzea, dantza taldeekin elkarlana
eta Mairuelegorretako kobazuloetan
izaten den Euskal Jaia girotzea.
Musikaz laguntzen dituzten dantza
taldeen artean Gasteizko Adurtza eta
Araba Dantza taldeak daude eta arabar hiriburutik kanpora Izarra eta
Langraizko taldeak.
Pipaongo dantzei eta Kuartangoko
Hirutasun Santuaren baselizako dantzari musika eman ohi diote.
Araba Euskarazentzat egindako
grabazioetan edota musika eta euskal
kulturari lotutako makina bat elkarterekin aritu dira; horien artean Araiako
Germán María Landazabal Musika
Elkartea edota Aguraingo Musika
Banda, Gasteizko Olentzero, etabar.
Oiartzunen emango duten kontzertuak Araban gaitarekin egiten den
musikaren eredu, osoa ez bada ere,
esanguratsua izan nahi du.
Lehen zatia Arabako eskualde
ezberdinetako herri dantzari eskainiko diote: Arabar Errioxa, Arabako
Mendialdea, Mendebaldeko Aranak,
Arabar Lautada, Arabako Iparraldea
eta Trebiñuko dantzei.
Bigarren zatia XIX. mende bukaerako eta XX. mende hasierako gaiteroek dantzatzeko jotzen zituzten doinuak gogoratuko ditu. Guardiako gaitero eta konpositorea izanik Euskal
Herri mailan gaitero ospetsuenetakoa

izan den Nicolás Garcíak sortutako
piezak joko dituzte.
Txistulari ezaguna izateaz gain
gaita jole handia ere izan zen
Primitivo Onraitaren errepertoriotik
hartutako doinu-sorta txiki bat ere

Udazkeneko kontzertua Soinuenea - Herri Musikaren Txokoak antolatuta

AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN
Afaria Ergoien auzoko Auzokalte elkartean izango da,
kontzertua bezala. Bertan musikariekin egon, jan, kantatu,
jo eta dantzatzeko aukera izango da. Afarirako lekua izateko
Soinueneara deitu eta erreserba egin.
Afaria + Kontzertua: 20 euro

joko dute.
Atal honetan mazurkak, pasodobleak, txotisak, jotak,… garai bateko
gaiteroek dantzaldietan jotzen zituzten doinuak entzuteko aukera izango
da.

kontzertu honen
laguntzaileak:

SOINU-TRESNEN ARGAZKIAK
Soinueneak ematen duen zerbitzuan eta eguneroko
lanean kalitatearekin duen konpromezuaren ildotik bere
bildumaren zati garrantzitsua diren soinu-tresnen dokumentazioa eguneratzen ari da, zehatzago azaltzeko soinutresnen argazkiak berritzen ari da. Soinu-tresna nolakoa
den hobeto azalduko duen argazkia lortzeko estudio txiki
bat jarri zen urte hasieran Soinueneako goiko solairuan.
Kolore ezberdineko hiru fondok, bi fokok eta mahai batek
osatzen dute ekipamentu berria.
Material hori jarri denetik egin diren argazki saioak
pixkanaka bere emaitzak agertzen ari dira eta datu-baseko
fitxak argazki horiekin eguneratzen ari gara. Gogoratu
datu-base hori Soinuenearen web orrian ikus daitekeela
Bildumak kontsultatu atalean sartuta.

SOINUENEA ESKUALDEKO BESTE
MUSEOEKIN ATLANTIKALDIAN
Lehengo irailaren 18 eta 21 artean Errenterian Atlantikaldia
ospatu zen. Atlantikoko herrien musika eta kultura jaialdia den
honen lehenengo edizioa izan da aurtengoa. Errenteriak
itsasoarekin historikoki izan duen harremana oinarri hartuta antolatu da jaialdi hau eta Oarsoaldeko herri honetara eskualdeko kultur eragileez gain Atlantikoak bustitzen dituen herrialdeetako
zenbait kultur adibide ere gerturatu dira.
Soinueneak Oarsoaldeako beste zenbait museo eta baliabide
turistikorekin batera hartu zuen parte jaialdian. Hala, Errenteriako
udaletxearen arkupean jarritako erakusketatik pasa ziren milaka
lagunek Soinuenea, Luberri, Arditurri eta Mater itsasontzian ikus
eta ikas daitekeenaren adibide txiki batekin eskualdean dauden
museoez ere pixka bat gehiago jakiteko aukera izan zuten.

ALBOKARIEN HERNANIKO TOPAKETA
Hilabete honen lehenengo astean urtero Hernani Musika
Eskola Publikoko Alboka Taldeak Hernaniko udalaren
babesarekin antolatzen duen Albokarien Hernaniko Topaketa
ospatu zen, eta oraingoan 21. aldia izan da. Azken urteetan ohitura bihurtu den moduan ostegunean, urriaren 2an, kontzertu
berezia izan zen Hernaniko Biteri Kultur Etxean. Emanaldia
Bitartean folk talde hernaniarraren eskutik etorri zen. Hauek urte
honetan bertan kaleratu duten Bidean diskoa aurkeztu zuten.
Urriaren 4an, larunbatez beraz, Euskal Herriko bazter ezberdinetatik etorritako albokariak bildu ziren goizean Hernaniko udaletxearen arkupeetan. Horren ondoren, anaiarteko bazkaria egin
aurretik kasko zaharreko kaleetan barrena ibili ziren alboka doinuekin giroa alaitzen.
Bazkaldu ondoren ALBOKALDIA ospatu zen arratsalde
partean. Bertan Euskal Herriko alde ezberdinetako albokarien
saioak entzuteaz gain, gerturatu ziren albokagileen lanak
ezagutzeko aukera izan zen.

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 151
Antolatutako taldeak: 8
Bisitari kopurua urrira arte: 45561

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 17195
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Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN
Tel / Fax 0034 943 493 578
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