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HERRI MUSIKAREN TXOKOAREN BULETINA

SOINUENEA FUNDAZIOA GALIZIAN
Bolada batetik hona Soinuenearen
inguruan Kultura Herrikoiaren alor
ezberdinetako adituek osatutako lan
talde bat finkatu da.
Soinueneak egiten duen hedatze lan
(barnekoa eta kanpokoa) iraunkorrarekin jarraituz, urtarrilaren 10ean
Boimorton (A Coruñako herria)
“I Encontro Peninsular arredor dos
Cantares en Tempo de Reis” izenarekin antolatu ziren jardunaldietan
ordezkatuak egon ginen.
Alde ezberdinetako pertsonak gerturatu ginen: Gaztela, Katalunia,
Galizia, Portugal eta Euskal Herritik
joandakoak hain zuzen. Bertan
Eguberri garaiari dagozkion abesti eta
usadioei buruzko ezagutza eta adibide
musikalen aurkezpenak entzuteko
aukera izan genuen, zehazki Errege
egunari lotutako ohiturak jorratu
genituen. Bata bestearen atzetik gertatu ziren Jesus Haurtxoaren Jaiotza
gogoratzen duten ohiturak, artzainen
gurtze klasikoak, zintzarri jotze bakanak eta Errege Magoen ospakizuna.
Pontevedrako Cerdedo herrian esaten
duten bezala:

Nós aquí venimos,
nós aquí llegamos
si nos dan licencia
nó-los Reis cantamos.
Hitzaldiz hitzaldi aztertu ziren
gaien artean zeuden gaur egun dirauten tradizioak eta haiek dituzten zailtasunak, kultur eta gizarte bereizgarrien desagerpena, proiektu berrien
sortzea eta azkenaldian indartsu azaltzen ari den “preforma” izendatutakoa.
Topaketa modu lasai eta egokian
jantzi zuten eredu musikalak entzuteko aukera ere izan zen eta amaitzeko
hainbat hausnarketa emankor azalera-

tu ziren, eztabaidetan, ideien alderatzean edota lanak elkartrukatzen,
baita elkarrekin egin ziren jatorduetan
ere.
Lekukotza aipagarriak eman dituzte
topaketa hauetan zehar Xesús Mato
(Galizia), Joaquín Díaz (Gaztela) edo
Domingos Morais (Portugal) bezalakoek. José Antonio Alonso (Gaztela),
Gianni Ginesi (Catalunya), Cristina

Sánchez (Galizia) eta testua sinatzen
duenak egoera zein den azaltzen jakin
dute. Ezin da herriko udalak egin
duen lan ona ahaztu ezta Xosé Luis
Rivas Cruz (Mini) eta Sylvia Cea
Vázquezek topaketa, ostatu ematea
eta jatorduak ongi ateratzeko egin
duten lan eskerga, baita anfitrioi
edota gidari turistiko lanak.
Josu LARRINAGA ZUGADI

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDABERRIKO KONTZERTUA
2015eko maiatzaren 16an - 18:30etan Soinuenean

GERMÁN DÍAZ & DAVID J. HERRINGTON
Zarrabetea iberiar penintsulan
Germán Díaz Valladoliden jaio
zen 1978an. Bertan ikasi zuen gitarra
klasikoa eta, Valladolideko Unibertsitatean Filologia Klasikoa eta “Tradizio Ikasketetan Aditu Unibertsitarioa” Postgrado Ikastaroa.
Zarrabetea besteak beste Rafael
Martín, Pascal Lefeuvre, Laurent
Tixier, Isabelle Pignol, Gilles Chabenat, Nigel Eaton, Patrick Boufard,
Laurence Bourdin eta Valentin Clastrierrekin ikasi du.
Mundu guztiko ospe handiko
areto eta jaialdietan jo du. Horien
artean daude Marrakech-eko Errege
Antzokia, Amsterdam-eko ConcertGebaum, Colombiako Unibertsitatea,
Sevillako Reales Alcázares, Odessa
Jazz Carnival, Moskuko Arkitektoen
etxea, Anberesko Amuz, Suizako
Stans Music Festival, Noruegako
Atoras Festival, Osloko European
Jazz Night Festival, Finlandiako UER
Festival, Ethno Jazz Festival,
Berlingo Kulturbrauerei, Bartzelonako Fundació Miróren Nits de
Música,...
Egoitza Frantzian zuen Viellistic
Orchestra talde mitikoan aritu zen
estatuko zarrabete jotzaile bakarra da.
Munduko zarrabete jotzaile hoberenek osatzen zuten talde hura 2004an
desagertu zen eta Germanek orkestrako zuzendari artistikoa zen Pascal
Lefeuvrerekin bikotea sortu zuen.
Zarrabetez osatutako iberiar laukotea
zen Symphonia Quartet-en sortzaileetako bat ere izan zen Rafael Martín,
Marc Egea eta Pascal Lefeuvrerekin
batera.

Zarrabetea
Hau da Santiagora doazen bide
ezberdinetan irudikatuta ageri diren
soinu-tresnen artean ugariena. Irudikapen horietako askotan soinu-tresna

hau arkiboltetan pantokratorra inguratzen ikusten diren soinu-tresnen
artean leku nagusian agertu ohi da.
Itxura berezia du: erresonantzia
kaxa bat, hau zeharkatzen pirrila eusten duen ziri bat,... Pirrila honek beregan pausatzen diren hariak arku
amaigabe batek egingo lukeen bezala
igurzten ditu.
Liturgiako hainbat abestiri etenik
gabeko pordoi bat eman beharrak
organistruma, zarrabetearen arbasoa,
egiteko asmamena zorroztu zuen.
Soinu-tresnaren organologian benetan harrigarria zera da: bere mila urte
baino gehiagoko historiaren ondoren,
gaur egungo musikan erabiltzen den
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soinu-tresna XII. mendean organuma
laguntzeko erabiltzen zen haren berdintsua dela.
Zarrabeteak bere garai distiratsuena behe erdi aroan izan zuen, organoak bere garrantzizko lekutik kendu
zuen arte. Ondoren bere erabilpena
gutxitzen joan zen XVIII. mendean,
barrokoan nabarmenkeriarako zegoen
joera dela eta, gorteko soinu-tresna
bihurtu zen arte. Orduko erreginetako
batzuk ere saiatzen omen ziren jotzen. Mozart, Boimorte, Correte edo
Haydn bezalako konposatzaileek
soinu-tresnarentzat hainbat obra sortu
zituzten.
Aurrerago, soinu-tresna jauntxoen
artetik itsu eta eskaleen artera baztertua izan zen. Hauek etenik gabeko
pordoi hori erromantzeak eta abestiak
laguntzeko erabiltzen zuten. Horrela
itzuli zen Espainiara Donejakue bide
frantziarretik, kopletan historia eta
aleluiak kantatzen zituzten itsuek
ekarrita.
Frantzian soinu-tresna mantendu
bazen ere, Auvernia eskualdean nagusiki, herri musikan, jendetza zabalagoak soinu-tresnan interesa 70.
hamarkadan berreskuratu zuen.
Iberiar penintsulan zarrabeteak
itxura berezia hartu zuen –horren
hainbat eredu mantendu dira Galizia,
Asturias eta Gaztela eta Leonen-,
“zanfona ibérica” izendatu dena.

KONTZERTU DIDAKTIKOA

Lekua: Soinuenea
20180 Oiartzun
Eguna: 2015-05-16
Ordua: 16:30

Germán Díaz
Arratsaldeko kontzertuaren aurretik, Germán Díazek haurrentzat
saio berezia eskainiko du beraiek
ere zarrabetea, bere hotsa eta errepertorioa gehixeago ezagutzeko
aukera izan dezaten.

ERNIOKO MAGALEAN
Juan Mari Beltran (dultzaina) /Andoitz Antzizar (trikitixa) / Errege Belda (akordeoia)
zituen XX. mendean zehar.
Soinu-tresna honekin egiten zen
musika herri musikaren erreferentzietako bat izatera iritsi zen.
Gipuzkoako alde batzuetan, dultzaina entzuten zen lekuetan, honi
lotu eta dultzaina eta akordeoiak taldea osatu zuten. Gaur egun, talde
mota hau ikus eta entzun daiteke urtean zehar Gipuzkoan izaten diren hainbat festa, erromeria eta ospakizunetan, nahiz eta gure aiton-amonek ezagutu zuten neurrian ez izan.

EGITARAUA
TRIKITIXA-DULTZAINA

Juan Mari Beltran, Andoitz
Antzizar eta Errege Beldak osatutako
hirukoteak kontzertu honetan Soinuenearen HM Bilduman argitaratu duen
CD berria aurkeztuko du.
“Ernioko Magalean” izenburua
duen diskoa XX. mendearen lehen
erdiko Gipuzkoan dultzaina eta akordeoiarekin egiten zen musikari zuzendua dago, zehazki plazan dantzatzeko
egiten zen musikari. Aukeratutako
piezak garai hartako gipuzkoar dultzaineroen errepertoriotik hartu dira.
Disko liburu honen argitarapenarekin hainbat hamarkadetan zehar
Juan Mari Beltran musikariak gipuzkoar dultzaineroen musikari buruz
egin duen bilketa eta ikerketa lana
burutu dela esan daiteke.

dantzatzen ziren erritmo eta dantza
moten hautaketa bat biltzen du: dantza herrikoiak diren jota eta fandangoak porrusalda, arin-arin eta kalejiren
ondoan, eta dantza “unibertsalak”
izan daitezkeen bals, txotis, mazurka,
habanera, pasodobleak,... baita garai
hartan dantza berria izanik Amerikatik iritsi zen fox-trot bat edo beste.
Grabazioetan egin den bezala,
kontzertuan dultzaina bi akordeoi
motarekin lagunduko da, garai hartan
ohikoa zen akordeoi kromatikoarekin
eta gaur egun trikitixa izenarekin ezagutzen dugun akordeoi “diatonikoarekin”.

Egitarauak Gipuzkoako herrietako
plaza eta dantzarako topaleku haietan

Akordeoiak bere aldaera ezberdinekin arrakasta eta ospe handia izan

Akordeoia Gipuzkoan

Udaberriko 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

1.
2.
3.
4.

SAGARNA-SAGARDIA
JOSE MARI SUDUPE
BURU TXURI
KONSTANTINO
ETA EUGENIO
5. ORIOKO SILLA-DANTZA

AKORDEOIA-DULTZAINA

6. DULTZAINEROEN
MARTXA 16
7. MONTTE FANDANGO 15
8. LEGAZPI
9. PASODOBLE AGIRRETXE
10. FOXTROTT MONTTE
AKORDEOIA-TRIKITIXA-DULTZAINA

11. NIK ZURI, ZUK NERI
12. HABANERA AGIRRETXE
13. MAZURKA ERREZIL
14. CHOTIS AGIRRETXE
15. MONTTETARRAK
MARTXA 13

kontzertu honen
laguntzaileak:

TXALAPARTA FESTA HERNANIN
Maiatzaren 16an hasiko da Hernaniko Txalaparta
Festaren 29. edizioa “Egurrezko bihotza” Aitzol de Karlos
argazkilariaren argazki erakusketaren inaugurazioarekin.
Erakusketa hau Hernaniko Joxe Mari tabernan maiatzaren
23 arte ikusgai egongo da.
Aurten Biteri Kultur Etxean Munduko Beat ariko da.
Aurkeztuko duten proiektuak tradizioa eta abangoardia
uztartzen ditu txalaparta eta elektronikaren bidez. Emanaldi hau maiatzaren 22an izango da.
Hurrengo egunari hasiera erromeriak emango dio
Hernani Musika Eskola Publikoko dultzainero, albokari,
trikitilari eta txistularien kale-bueltekin. Segidan txalapartari eta txalaparta zaleak biltzen dituen bazkari herrikoia izango da. Arratsaldean berriz, Euskal Herriko bazter
ezberdinetatik etorritako taldeen txalaparta joaldiak
entzuteko aukera izango da.
Eguna bukatzeko, eta berekin aurtengo Txalaparta
Festa, DJ Barru eta hainbat txalapartariren artean Txalaparta Party Aparta girotuko dute Atxur tabernan.

PASAIA GAITEROZ BETE ZEN
Gipuzkoako herrian izan zen pasa den apirilaren 11n ospatu
zen gaiterada. Ekimen honek hainbat herritako musika eskoletako ikasleak bildu zituen. Tartean zeuden Hernani, Lizarra,
Deba, Alberite,... eta Oiartzundik joandakoak. Dultzainak eta
xirolarruak entzuteko aukera izan zen, guztiak danborrek lagunduta.
Lehen kalejirak Pasai Donibanen entzun ziren, baina ondoren
Pasai San Pedrora joateko erabili zituzten txalupetan ere entzun
ziren. San Pedro aldean taldea Albaola museoa bisitatzera joan
zen. Bertan antzinako bale ontzi baten erreplika egiten ari dira eta
haren inguruan aritu ziren gaita-joleak, hainbat grabatu zaharretan arrantzaleen lana girotzen ageri diren gaiteroak iraganean
nola aritzen ziren gogoratuz.

KULTUR TRUKEA ITALIAN
Ia urte bat joan da Bellaria Igea Marina-ko L'uva grisa talde italiarra gure herrian izan zenetik. Orduko hartan garai batean beraien
herrialdeko festak alaitzen zituzten kaleko dantza eta abestiak
ezagutzeko aukera izan genuen. Gure artean egun gutxi pasa bazituzten ere, nahikoak izan ziren lagunarteko erlazioa sortzeko eta kultur trukea ahalbideratu duten elkarrizketak hasteko.
Maiatzaren 21 eta 25 artean Hernani eta Oiartzungo herri musika
eskoletako gazteak Riminin (Italia) izango dira bisita itzuliaz.
Beraiekin batera Leinua Konpainiako dantzari gazteak ere joango
dira. Dantza talde hau Lapurdiko Hiriburu, Milafranga eta Mugerren
dantza herrikoiak lantzen aritzen da. Iaz L'uva grisa-rekin herri
dantzei buruzko ezagutza trukatzeko tailerra antolatu zuten.

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 958
Antolatutako taldeak: 27
Bisitari kopurua maiatzera arte: 47640

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 16164

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN
Tel / Fax 0034 943 493 578
soinuenea@soinuenea.org
www.soinuenea.org

