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DULTZAINA GIPUZKOAN
XX. MENDE HASIERAKO GIPUZKOAKO DULTZAINEROEN MUSIKA
Herri Musikaren Bildumako CD-liburu formatuan egindako argitalpen berrian Gipuzkoako dultzainero
zaharrei 1971 eta 2004 urteen artean egindako hots-grabazioz osatutako 52 piezako bilduma aurkezten da.
2004ko ekaineko HM Berriak 10. zenbakian aurkeztu
genuen Juan Mari Beltranek idatzitako Dultzaina
Gipuzkoan 1950. hamarkada arte liburua. Donostiako
Erviti Musika Argitaletxearekin batera eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntzarekin argitaratutako liburu hau
gure HERRI MUSIKA BILDUMAko lehen zenbakia izan
zen.
Liburua lau ataletan banatuta dago. Lehenengo atalean
Gipuzkoako dultzainari eta dultzaineroei buruzko ikuspegi zabal bat azaltzen da. Bigarren atalean, bailaraz bailara
eta herriz herri sailkatuak, dultzaineroen zerrenda ageri da
bakoitzari buruzko aipamen labur batzuekin. Hirugarren
atalean berriz, dultzaina egileak Gipuzkoan eta hauek
egindako dultzainen ezaugarrien deskribapenak aipatzen
dira. Eta azken atalean, gipuzkoar dultzaineroen errepertorioa dago. 176 piezaz osatutako errepertorioko partitura
horiek idazteko, nagusiki, gipuzkoar dultzainero zaharrei
hartutako hots grabazioak erabili ziren.
Baina Herri Musika Bildumaren lehen zenbakia zuen
liburua aurkeztu zenean aipatu zen eskuartean audio materialei ere bidea zabalduko zien beste bilduma proiekturik
bagenuela: herri musikaren hots bildumarena. Horrela
egin dira, besteak beste, trikitixa, xirolarrua eta txalaparta
CDak.
Oraingoan “Dultzaina Gipuzkoan” liburuko partiturak
transkribatzeko erabilitako dultzainero zaharrei egindako
jatorrizko grabazioak biltzen dituen CD diskoari iritsi zaio
argitaratua eta zabaldua izateko ordua. Modu honetan osatuko dugu 2004an hasitako proiektu hura.
CD-liburu honetarako aukeratutako errepertorioa 1971
eta 2004 artean egindako grabazioetatik hartu dugu.
Gipuzkoako dultzainero haien doinu bildumaren aukeraketa adierazgarria lortu nahian, ahal den eta errepertorio
zabalena osatzen saiatu gara. Horregatik, pieza gehiago
sartu ahal izateko, egindako grabazioetan dultzaineroek
hiru, lau edo buelta gehiago errepikatu zituztenean, grabazioak editatu egin ditugu, buelta batzuk kenduaz, bertsio
motzagoak lortzeko.
Piezen zerrenda osatzeko aukeratzeko besteak beste
honako irizpideak kontuan hartu ditugu: Piezaren interesgarritasun musikala, berezkotasuna eta adierazgarritasuna, interpretazio maila eta jatorrizko grabazioaren kalitatea. Saiatu gara ere grabatutako dultzainero taldeak eta
familiak, Gipuzkoako eskualdeak eta errepertorioan agertzen diren pieza eta dantza moten presentzia aukeratutako

zerrendan islatzen.
Horrela, Urola aldeko Monttetarren 26 pieza, Usurbilgo
Sagarna-Sagardia bikotearen 13, Errezildar jatorria zuten
Agirretxetarren 8 eta Orioko Peñaren 5 pieza sartu ditugu.
Pieza edo dantza moten alderditik honako aukeraketa egin
da: 14 martxa, 12 fandango, 12 arin-arin, 2 jota, 3 porrusalda, 4 bals, 2 pasodoble eta bestelakoak diren 3.

Aukeratutako jatorrizko grabazio batzuk danborrik gabe
eginak zeunden eta kasu horietan danborra gehitu diegu
grabazio berriak eginez. Beste kasuetan, egokia iruditu
zaigunean dultzaina bakar batekin egindako grabazioei
bigarren ahotsa erantsi diegu. Orioko Antonio Peña dultzainaren errepertorioa bere seme Josek kantatuta jaso
genuen eta guk dultzaina eta danborra joaz osatu ditugu
aukeratutako dultzainero honen piezak.
Zalantzarik gabe CD honen bitartez gipuzkoar dultzainero haien musika ezagutzeko, ulertzeko, gozatzeko eta
ikasteko aukera paregabea eskaintzen da. Badugu hots bilduma honi jarraipena emateko helburua; gure gaitasun eta
ahalmen teknikoak eta ekonomikoak kontuan hartuta, epe
batean Gipuzkoako dultzainero haiekin grabatutako bilduma osoa, Soinuenearen web orrian edo bestelako euskarrian, interesatua dagoen publiko guztiarentzako online
eskuragarri jartzea da.

KONTZERTUAK SOINUENEAN

NEGUKO KONTZERUA
2015eko abenduaren 26an - 18:30etan Oiartzungo Udaletxean

ANABEL SANTIAGO
Tonada Asturiana
Anabel
Santiago kantagintza
asturiarreko
ahots indartsuena da. Asturiasko kantaera herrikoiaren zati
bat den tonadak, ahotsa eta gaita
bildu izan dituen kantaera zaharra,
gaur egun duen ordezkari nagusienetakoa da. Andre gazte honek (Buenos
Aires, 1981) tradizioaren ateak parez
pare ireki ditu, berrikuntza gartsu
sartzeko moduan, estiloen elkarbizitza emankorra lortzeko. Urteak
daramazki musika mota honen berrikuntzan lanean, bere ordezkari nagusiak izan direnak desagertuak diren
unean.
Anabel Santiago 4 urterekin
Campo de Caso asturiar kontzeju
menditsura joan zen. Bertan ezagutu
zuen Diagmina Noval bere lehen
kanta irakaslea. Hark kantatzeko
trikimailu guztiak erakutsiko zizkion
Cuarteto Torner taldeko partaidea zen
Luis Estrada aurkeztu zion. Aurrekari
horiekin, eta izugarrizko talentuarekin, 13 urterekin Asturiasko lehiaketa garrantzitsuena izanik Oviedoko Teatro Campoamor antzokian
ospatzen den “Concurso Muestra de
Folclore Ciudad de Oviedo” irabazi
zuen. Sari hau urtero irabazi zuen
1995 eta 1999 artean. Asko dira
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geroztik
Asturias guztian irabazi dituen
sariak. Horrek bere herrian eta handik kanpora saio ugari
emateko ateak ireki zizkion, entzuten
zuten guztien harridura sortuaz.
Tonadaren munduan sortu zuen
zirrara halakoa izanik, 19 urte
besterik ez zituenean Oviedoko La
Corredoria auzoan kale bati bere
izena eman zioten kaleen izenek
tonadako abeslari handiak omentzen
dituen eremuan (han daude, besteak
beste, La Busdonga, Juanín de
Mieres, El Maragatu edo Diamantina
Rodríguez).
Bere gaztetasunari begira beste
zerbait espero badaiteke ere, Anabel
Santiagok hamabost urtetik gorako
ibilbidea du bizkargainean. Tarte
horretan ugariak dira grabatu dituen
diskoak:
“Tierra de Sueños” (Sociedad
Fonográfica Asturiana, 2001): tonada
herrikoi klasikoari eskainia.

EMANALDI DIDAKTIKOA

Lekua: SOINUENEA
Tornola kalea, 6
20180 Oiartzun
Eguna: 2015-12-26
Ordua: 11:30

Makilak Euskal Dantzetan
Arratsaldeko kontzertuaren
aurretik, goizean, Xoxote Bandako
musikariek haurrentzat saio berezia
eskainiko dute. Euskal Herriko
dantzetan makilak nola erabiltzen
diren azalduko dute.

“Al compás de la luna”
(El aguañaz, 2003): Bere abestien
sortzaile moduan agertzen da disko
honetan eta gaur egungo gaiak jorratzen ditu.
“Anabel Santiago canta a
Diamantina Rodríguez” (Malas
Pulgas, 2005): Azken mende erdian
kantagintza asturiarrak eman duen
ahots garrantzitsuena omentzen du
disko honetan.
“Desnuda” (Galileo MC, 2007):
Tonadarekin musika herrikoi modernora urbilketa berri bat egin zuen
hainbat piezaren bertsio berriak eginez.
“Ahora” (Autoproducción, 2010):
Artsitaren sendotze diskoa. Anabelek
abeslari, ekoizle, konposatzaile,...
bezala duen gaitasuna agerian geratzen da eta generoaren fusioaren inguruan heldutasun artistikoa lortzen du.
“Con la luz de la rociada”
(Alcanzar, 2012): Héctor Bragarekin
batera egindako diskoa.
“Lanzas de Papel” (Santo Grial,
2015): Musika eta poesiaz betetako
diskoa, tangoa, pop, folk eta estilo
gehiago fusionatzen dira bertan.

XOXOTE BANDA

Izena bera izan daiteke taldearen
arrastoa eman dezakeen zeinu bat.
Nork ez du ezagutzen Izarraitz eta era
berean Xoxote mendia? Nor ez da
gelditu sekula Xoxoteko aterpean
atsedena eta mokadu bat hartzen?
Bertako artzain eta aterpetxekoek
Xoxote eguna antolatzen dute urtean
behin, eta nola ez, erromeria izaten da
egun honetako muina. Eguna baliatuz
zera eskatu ziguten; musika taldea
osatzeko erromerian bezala jo genezan. Eta hala egin genuen; 2010-11
urteaz ari gara.
Xoxote Banda osatzen dugunok

eskarmentu handiko musikoak garela
esan daiteke, aurretik dantza talde
desberdinetan aritutakoak. Musika
tresnen inguruan berriz mota desberdinekoak jotzen ditugu: klarinetea,
txirula, gaita, bonbardinoa, dultzaina,
biolina, akordeoia eta perkusioa. Eta
besteren bat azalduko balitz bere
musika tresnarekin ziur lekua izango
lukeela taldean.
Gure ibilbidea Xoxote egunean
hasi bazen ere ordutik hainbat plaza
eta txokotan aritu izan gara. Urteko
igande goiz gehienetan Astigarragan,

AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN
Afaria Elizaldeko Ibargain elkartean izango da,
Oiartzungo Aialde kalean. Bertan musikariekin egon, jan,
kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.
Afaltzeko lekua gordetzeko Soinueneara deitu
eta izena ematea komeni da.
Afaria + Kontzertua: 20 euro

Irunen, Añorgan edo Hondarribian
aritzen gara jauziak jotzen eta kantatzen.
Musika eta dantza barrenean daramagu eta uste dugu nabari zaigula
emanaldi bakoitzean.
Honakoan berriz, egitarau desberdin batekin azaltzen gara Oiartzunera
Xoxote Bandako kideok. Plaza dantzen ordez, beste doinu batzuk izango
dira
lekua
hartuko
dutenak:
Nafarroako inguru txikiak; Zuberoa
eta Lapurdiko makil dantzak;
Gipuzkoako hainbat doinu eta
Bizkaiko jotiek, porruek etabar.

kontzertu honen
laguntzaileak:

JARDUNALDI JENDETSUAK
Joan den azaroan ospatu ziren plazako dantzari buruz antolatu
ziren Herri Musikaren 14. Jardunaldiak.
Soinuenearen alboan dagoen Auzokalten izan ziren mintegia
eta mahai ingurua entzulez beteak izan ziren. Entzuleek Sabin
Egiguren, Patxi Perez, Antònia Oliver eta Juan Antonio Urbeltzen
esperientzia entzuteko aukera izan zuten. Arratsaldeko mahai
inguruan mintegian aritu ziren hizlarien ondoan Joseba Altube,
Mikel Lasarte, Josu Larrinaga eta Jon Fernandez aritu ziren
Xabier Etxabe moderatzaile zutela. Mintegian zehar azaldutako
ideien ondoan beste batzuk ere azaldu ziren eta entzuleek beren
galdera eta iritziekin ere asko aberastu zuten mahai ingurua..
Larunbata Es Revetlers taldearen emanaldi bikainarekin bukatu
zen. Mallorcan kalean dantzarako egiten den herri musika eta
hura nola dantzatzen duten ikusteko parada izan zen.
Jardunaldietako bigarren eguna Donostian ospatu zen.
Hasteko Kresala elkartean Mallorcako dantzak erakusten aritu
ziren Es Revetlers taldekoak musikari eta dantzariak bezain
irakasle onak direla agerian utziaz. Hango saioa bukatu eta Easo
Plazan izan zen Herri Dantza izan zen Patxi eta Konpaniarekin.
Bukatzeko, dantzazaleen bazkaria izan zen giro ederrean
Kresala elkartean.

Jardunaldiekin bat egin zuen Donostiako Herri Dantzak. SNN

EGUBERRIETAN HAURREKIN
Urte bukaeran haurrek oporretan duten denbora librea kontuan hartuta Soinueneak Abaraxka Oiartzungo Udal Ludotekarekin
elkarlanean beraiei zuzendutako hainbat ekitaldi antolatu ditu. Soinuenean izango den kontzertu didaktikoa alde batera utzita, beste
guztiak Oiartzungo Doneztebe enparantzan izango dira. Hurrengo zerrendan agertzen dira guztiak:
Eguna

Ordua

Lekua

Gaia

Abenduak 23
Abenduak 24
Abenduak 26
Urtarrilak 4
Urtarrilak 5

17:00
17:30
11:30
11:00
18:00

Doneztebe enparantza
Kilirikupea
Soinuenea
Doneztebe enparantza
Doneztebe enparantza

Olentzerori deitzeko hots jostailuak
Olentzerori deia hots jostailuekin
Kontzertu didaktikoa: Makilak Euskal Dantzetan
Hots tresnak egiteko kainaberen bila ibilaldia
Haurrentzat erromeria

UNIBERTSITATEKO PRAKTIKAK
Herri Musikaren Txokoan berria ez bada ere aipagarria izaten
jarraitzen du unibertsitateko ikasketak egiten ari diren ikasleak
bertan praktikak egitera etortzen jarraitzen dutela.
Orain arte gure artean izan diren ikasleak Euskal Herriko
Unibertsitatetik etorriak izan badira, aurtengoan Alemania eta
Estoniatik etorri zaizkigu. Lehenik Donostiako Itziar Navarro
izan genuen “Göttingeneko Georg-August-Universität”-ean egiten ari den Kulturelle Musikwissenschaft Masterrerako lana egiten. Artxiboan pilatuta daukagun lana arintzen lagundu zigun.
Ondoren Estoniatik Silvia Luik ikasle estoniarra etorri zitzaigun. Hau “Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia”, Estoniako
Musika eta Antzerki Akademian musikologia ikasten ari den
ikaslea izanik txalaparta eta bestelako euskal musika adierazpenak grabatzen aritu zen.

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 539
Antolatutako taldeak: 6
Bisitari kopurua abendura arte: 49502

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 17601

Silvia Luik bildutako materiala ordenagailuan antolatzen. SNN
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