
Tradizio handiko festa-egunak

datoz abenduan. Elizak liturji-urtea-

ren hasiera ospatu izan du hilabete

horretan: Abendualdia edo Eguberri

jaien prestaketa egunak izan dira.

Folkloreari dagokionez, nekez aur-

kituko dugu horrenbeste kantu, ohitu-

ra eta ospakizun eman duen garairik

urteko egutegian.

Elizaren indarra eta eragina nabar-

men ahuldu den garaiotan, Gabon-

garaiak, liturjiaz aparte, eutsi egin die

festa-ospakizun indartsuei, garai eta

eskakizun berrietara egokituz: alde

batetik, etxeko edo familiako festa-

egunak dira Gabonak, mahaiaren

bueltan elkartzen baitira senideak

bazkari nahiz afari galantak eginez;

bestetik, kale-festak ere badira,

kantu-eskea nonahi, Olentzero bizkar

gainean batzuek eta naximentua beste

batzuek, norbere poltsikorako eskea

eginez ari direnak, eta helburu sozia-

lekin dabiltzanak, Musika-Banden

Eguberrietako emanaldiak…

Egun hauetan musikak eta musika-

tresnek izan duten inportantziaz kon-

turatzeko, garai bateko artxiboak

begiratu besterik ez dago. Nahiz eta

elizetan organoa ez beste musika-

tresnak galaraziak egon aspalditik,

Gabon-garaian salbuespenak egiten

ziren eta meza-kantatuan hamaikatxo

musika-tresna entzuteko aukera iza-

ten zuen herriak. Zarautzen, esatera-

ko, XX. mende hasieran, Gabon

gaueko elizkizunean hara zer musika-

tresna aipatzen dituen Juan de

Iruretagoyena-k: panderoa, danboli-

na, kastainuelak eta tronpeta. Beste

herrietako elizkizunetan ere ez ziren

atzean geratuko.

Gabon arratsean eskean ateratzen

ziren eta oraindik ere ateratzen diren

koadrilei erreparatzen badiegu, herri-

musika oso presente dagoela kontura-

tuko gara: badira pandero hutsaren

laguntzaz kantuan ateratzen direnak;

batzuek kitarrarekin ere ikusi izan

ditugu; talde handixeagoak txistulari

nahiz trikitilarien anparoan atera ohi

dira; eta soinu handia ere maiz ikus-

ten da taldeetan. Bariedade handia eta

aberatsa izaten da, eta ez dirudi, inon-

dik ere, ohitura horiek gainbehera

doazenik.

Ez legoke gaizki, hala ere, garai

zailagoetan ohitura horiei eutsi ziete-

nei aipamena egitea. Gogoratu beha-

rrean baikara, Gerra Zibila bukatuta,

zer giro bizi zuen euskal kulturak

gure bazterretan. Euskal Herrian

barrena, asko izan ziren galtzear zeu-

den ohiturak berriro pizten saiatu

zirenak. Ezinezkoa zaigu hemen

haiek guztiak aipatzea baina, muestra

moduan, balio beza beheko argazkiak

haiei gure omenaldi xumea eskaintze-

ko. Argazkian, Imanol Urbieta ager-

tzen da raspa eskuetan, lagunekin

batera naximentuak hartuta, Gabon-

eskean. 1941. urtea zen.

Xabier ETXABE ZULAIKA

GABONAK ZARAUTZEN

“Gaur Orentzago da eta,

bihar Eguarria,

etxekoandre maitia,

txanpon bat edo bi”
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Zamoran salamancar bat, bi valla-

dolidtar, cacerestar bat eta bi zamorar

elkartu zirenean sortu zen  2011n

Ringorrango musika taldea. Guztiek

folklorea, herri musika eta jostatzea

gustuko izateak penintsulako erreper-

torio melodikoa ematea helburua

duen taldea sortzen lagundu zuen.

Lehen proiektuan, Folklore

Histérico izena du, herri musikak

kolore berezia eta kadentzia freskoa

hartzen ditu, bere oinarria mantenduz

baina aldi berean gaurko sonoritate

baterantz era pertsonalean eraldatuz.

Helburu horrekin bateratu dira doi-

nuak eta nahastu dira eskualde ezber-

dinetako letrak eta kantak, herri musi-

ka ulertzeko eta sentitzeko duten

berezko modua definitzen duten

musika esperientzia berriak emanez.

Ahotsa tresna nagusi moduan era-

biltzeak, eta herri musikarako tra-

mankuluz jositako sarea eraikitzen

duten perkusioek euskarri lanak egi-

teak, ematen duen soinu eztandak

osatzen dute Ringorrango-ren soinu

unibertsoa. Honi taularatze berezi bat

gehitzen zaio, gaztea eta ezberdina,

ohiko prototipoetatik urruti dagoena.

Ringorrangoren kontzertuetan

dantzarako errepertorioari eskainita-

ko tarteak aparteko lekua hartzen du

El Payo-ko zartagin joleen (sartene-

ras) memoriatik berreskuratutako

charrá, repicoteo eta fandangoak

abestuaz edo pandero laukiaren

laguntzaz, nekaezin, Rebollar guztian

zehar abesten ziren Peñaparda-ko

ajechaoak. Madrilgo eta Manchako

seguidillak, Alosnoko fandangoak

edo Baile del Pino, geografikoki hain

aldenduak, bata bestearen segidan

entzuten dira oholtzan galiziako

muñeirak, Montehermosoko sones

brincaos edo Kantabria eta Euskal

Herriko arin arinak.

Leongo ipar-mendebaldeko antzi-

nako dantzek aparteko garrantzia

dute gure lanean, Leondar doinu

ezberdinak abestuz eta Zamorako

corridos sanabreses edo maragatoak,

herriko dantzak, titoak, bailes a lo

agudo y a lo ligero, charroak edo

brincaoak.

Dantzarako errepertorioaz gain,

Ringorrangok "Ronda" birsortzen du

denbora-pasarako ekintza gisa.

Errepertorioa

KONTZERTUAK SOINUENEAN

NEGUKO KONTZERTUA
2014ko abenduaren 27an - 18:30etan Soinuenean

RINGORRANGO

Folklore Histérico

Lekua: Soinuenea

20180 Oiartzun

Eguna: 2014-12-27

Ordua: 11:30

Arratsaldeko kontzertuaren au-

rretik, goizean Donostiako Udaleko

Txistulari Taldeak haurrentzat saio

berezia eskainiko du beraien lanean

jotzen duten musika gehixeago eza-

gutzeko aukera izan dezaten.

KONTZERTU DIDAKTIKOA
Donostiako Udaleko Txistulari Taldea

ETA GOIZEAN...



Donostiako Udaleko Txistulari

Taldea hamar musikarik osatzen dute

—Jose Ignazio Ansorena, Aitor

Arozena, Jagoba Astiazaran, Juan

Vega, Ion Irazoki, Jokin Kanpion,

Agustín Laskurain, Francisco Lera,

Aitor Gastón eta Julio García— eta

eginkizun ugari eta askotarikoak ditu.

Musikari hauetatik sei txistulariak

dira, alegia,  euskal txistu eta danbo-

lin familiako tresnak jotzen dituzte

(txirula edo txilibitua, txistua eta txis-

tu handia), bi perkusio jotzaileak eta

beste bi tronpetazaleak dira. Denak

musikaren profesionalak dira eta titu-

ludunak, eta hiru ez beste guztiek

(zuzendaria, artxibozaina eta errejido-

rea) lanorduak banatu egiten dituzte:

jotzaile moduan eta Donostiako Udal

Musika Eskolan irakasle gisan bete

behar dituzten eginkizunetan.

Baina tradiziozko tresna hauen

ondoan, beste batzuk ere menderatzen

dituzte: teklatua, baxu elektrikoa, per-

kusio arloko asko (marinba, lira...) eta

flauta eztiaren familia esate baterako.

Maiz bestelako musikariak ere (fago-

ta, biolina,... edo ahotsak) taldearekin

batera integratzen direnez, Talde

Polinstrumentalista eta Aldakorra

dela esan ohi dute.

Modu honetan Udalak eskatzen

dizkion tankera guztietako betebeha-

rrei erantzun diezaieke (protokoloko

ongi etorri zeremoniak, obra publiko-

en zabalpen ekitaldiak, harreretan eta

antzeko ospakizunetan giroketa eta

kontzertu egokiak...) eta herriak

dituen eskakizun tradizionalei huts

egin gabe (jaieroko goizeko argisoi-

nuak, eguerdiko kale kontzertuak,

ohiko dantza saioak —erromeriak,

aurreskuak...— auzoetako jai bere-

ziak...), bestelakoei ere tarte egin ahal

izaten die (Donostiako Dantzari

Taldeekin elkarlana, Koruekin ere

bai, Ganbera Musika kontzertuak,

e.a.).

Euskal danbolinaren alorrean beti-

danik izan dute ospe handia

Donostiako txistulariek. Horrela

aitortzen zuen Juan Ignazio Iztueta

idazleak 1824. urtean argitara eman-

dako lanean: " Donostiako barrioetan

ikusi izan ditut zortzi danbolin, jai

guzietan soinu jotzen lana zutenak ".

Gaur eguneko donostiar txistulariak

ez dira horretatik aldendu. XIX. eta

XX. mendeetan izan dituzten zuzen-

dariak (Eusebio Basurko, Julian

Unanue, Isidro Ansorena edo Javier

Hernández Arsuaga) Euskal Herri

osoan estimatuak izan dira eta gidari

gisan onartuak.  Eta azkeneko hogeita

hamar urteotan tresna hauek izan

dituzten aurrerapen guztiak —txistu-

gintza bera, teknika eta pedagogia,

ezagutze ofiziala, diskogintza, alor

berrietako lanak...— donostiar txistu-

larien eskutik etorri dira, Isidro

Ansorena zenaren biloba, Jose

Ignazio, zuzendari dutelarik.

Tradiziozko Taldea

kontzertu honen

laguntzaileak:

Neguko 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

DONOSTIAKO UDALEKO

TXISTULARI TALDEA



Urtero bezala, aurten ere Soinueneak negu hasieran

kontzertu didaktikoa eta  HM Neguko kontzertua antolatu

ditu Ergoien aldean. Kontzertu hauekin batera

Eguberrietan Doneztebe plazan hainbat ekintza antolatu

ditugu haur, guraso, heldu zein gazteentzat.

Abenduaren 17an arratsaldeko 19:30ak aldera HM

Eskolako lehenengo hiru hilekoari bukaera emanez

Dultzaina eta Xirolarru Taldeak Gabonetako doinuak joko

dituzte Elizaldeko kaleetan.

Abaraxka Ludotekako lagunekin batera Elizalden

izango diren beste bi ekintza antolatu ditugu.

Abenduaren 23an hots deien tailerrean haurrek korne-

tak egiteko eta irrintzia entzuteko aukera izango dute.

Abenduaren 26an arratsaldeko 17:00etan berriz, San

Esteban egunean, Famili Erromeria izango da Beltran

hirukotearen musikarekin eta Jon Iraola dantza

maisuarekin.

Egitaraua osatzeko, abenduaren 28an eguerdiko

12:30etan urteko azken Dantza-plazan saioan Alkarkide

Txarangakoak izango ditugu musikari eta animatzaile.

Joan den azaroan ospatu ziren jardunaldietara etorri ziren

entzuleek herrialde ezberdinetako kantaera tradizionalari buruz

egin diren zenbait lan ezagutzeko aukera izan zuten.

Azaroaren 15ean goizeko mintegia Agustin Mendizabalek

intonazio anbiguoaren eta tono neutralaren erabilpenaren inguru-

an eman zuen hitzaldiarekin. Segidan Jean Mixel Bedaxagarrek

Zuberoako kantaeraren adibideak eman zituen. Eta goizeko

azken hitzaldian Marie Hirigoyen-Bidartek euskal kantaera

monodikoaren inguruan egin duen lana aurkeztu zuen.

Mintegian elkartutakoek elkarrekin egindako bazkarian

indarberritu ondoren arratsaldean Kataluniatik etorritako adituak

aritu ziren. Lehenengo Jaume Ayats-ek hizkuntzak berak abestien

egituran nolako eragina izan dezakeen azaldu zuen. Gero, Ester

Garcia-Llop-ek lurralde bakoitzeko biztanleek musika egitura

propioak nola mantentzen dituzten azaldu zuen.

Eguna bukatzeko Jon Baguesek zuzendutako mahai ingurua

izan zen. Bertan, kantaera tradizionalaren intonazioa

aztertzearekin batera, berau mantentzeko beharrik nabaritzen ote

den, edota jendarte zabalago bati erakusteko modurik ba ote

dagoen erantzuten saiatu ziren hizlari zein entzuleak.

Azaroaren 16an Elizaldeko kaleak girotu zituen HM

Eskolako Dultzaina taldeak eta Udaletxeko areto nagusian kan-

taera tradizionalaren aldaera ezberdinak eman zituzten Jean

Mixel Bedaxagar, Jon Enbeita eta Tornaveus taldeak.

Jardunaldiei bukaera Ibargain elkartean izan zen bazkari

herrikoiak eman zion giro apartarekin.

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.org  

www.soinuenea.org

SOINUENEAREN GABONETAKO EGITARAUA DONEZTEBE PLAZAN

JARDUNALDI EMANKORRAK

Xirolarru taldea iazko Eguberrietan Oiartzunen. SNN

Auzokalten izan zen mahai ingurua. SNN

BISITARI  KOPURUA

Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 611

Antolatutako taldeak: 22

Bisitari kopurua abendura arte: 46147

WEB ORRIRA BISITAK

Azken hiru hilabeteetan: 20241


