
Lau adiskide musikarik filosofatzeko, txisteak kon-
tatzeko eta maite duten musika jotzeko geratu nahi
dute, dauzkaten beste musika proiektuei denbora
pixka bat kenduta. Guztiak biltzeko eguneko une
bakarra goizeko bederatziak direla ikusita asteroko
gosari saioei ekiten diete, hasiera batean lagun
baten etxean, hurrengoan beste batenean eta
abar. Bakoitzak, ekarpen filosofikoa eta soinu-
tresnaren bat eramateaz gain opilak, kruasanak,
pastelak eta ogi exotikoak ere jartzen ditu mahai
gainean, pixkanaka gizentzen doazelarik.
Kezkatuta omen daude pairatzen duten gulagatik,
baina horretan jarraitzen dute. Jaten. Eta tea eda-
ten. Agian, tea pizgarria delako, ideiak sortzen dira,
bai eta musika ere.   Batek antzinako euskal abesti
narratiboetan oinarritutako proiektua mahaigaine-
ratzen du, besteak doinu instrumental berriak herri
musikan sustraitutakoak. Euskal dantzen artetik
pare bat modu berritzailean moldatzea pro-
posatzen du  hirugarrenak eta laugarrenak, irriba-
rretsu, eta gero eta opil gehiago eramanez, guztiari
baietz esaten dio buruaz, ahoa beteta daukalako.
Betekada hauen ondorioz bururatzen zaizkie buru-
ratzen zaizkienak: abestiek istorioa izan beharko

dutela, doinua eta hitzak
tradizionalak, baina ez
ezagunak  izango direla,...
Instrumentalak berriak
badira euskal tradizioan
ondo txertatuta egongo
dira baina zaharrak iza-
tekotan, moldaketak berria
izan beharko du. Dena
argitaragabea, gutxi gora
behera. Abestiak serioak,
instrumentalak berriz ala-
iak. Moldaketak
akustikoak. Ederki.
Errazena erabakita
dagoenez lanik zailenari

ekiten diote, hots, taldearen izena auke-
ratzeri. 58 proposamen ateratzen dira, horie-
tako batzuk serioski planteatuta, baina
gehienek momentuan bertan jasotzen dute
betoa. Lau aste eta 97 te katiluren ondoren
bakarrik geratzen da -agian asperduragatik?-
azken proposamena:  

Aintzina.

Aintzina - lehen.
Aintzina - ¡arre!
Aintzina - alde ona.
Aintzina - muga.
Aintzina - haratago.
Aintzina - dantza pauso bat.

Aintzina, itxuraz paradoxa bat.  Aintzina,
atzetik, aurrerantz.

Aintzina - istorio zaharrak gaur egungo
moldaketaz abestuta; euskal  instrumental
berriak aintzinatasun usainaz

Aintzina:

Zigor Sagarna: ahotsa, baxua, panderoa
Juanjo Otxandorena: bouzoukia, ahotsa
Arkaitz Miner: biolina, mandolina, ahotsa 
Alan Griffin: haizezko soinu-tresnak, ahotsa
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Martxoa: bisitari kopurua: 534
Antolatutako taldeak: 26
Apirila: bisitari kopurua: 287 
Antolatutako taldeak: 15
Maiatza: bisitari kopurua: 412 
Antolatutako taldeak: 20
Bisitari kopurua  ekainera arte: 12.086   

BISITARI  KOPURUA

FFEERRNNAANNDDOO  JJAALLOONN  EETTAA  JJAAVVIIEERR  SSOOLLDDEEVVIILLLLAA
Errioxako gaiteroak

Briones eta Alberiteko gaita eta tamborreko
eskoletan, Alfaro eta Logroñokoetan jarraitzen
duelarik. Errioxako gaitero talde ezberdinetan
jotzen du eta hainbat herri musikako grabaziotan
hartu du parte; azkena Fernando Jalonekin ba-
tera, "Danzas del Camero Viejo" diskan.

Bikote musikari honek urte batzuk darama
dagoenez gero Errioxako jai ospakizunetan
irauten duten ohizko dantza erritualak
laguntzen. Hauetara urtero joateak eta
bertako jendearekin aritzeak handitu dute
beraien errepertorioa, zenbait eskualdeetan
egindako jasoketa lanak  bezala. Alto Lezako
Camero Viejon esate baterako, azken gerra
zibiletik aurrera baztertutako doinu zaharrak
bildu dituzte, bertako musikari eta dantzari
zaharrengandik.  

Kontzertu honetan Errioxako dantza
erritualen musikak eskeiniko dituzte.
Osatuko duten panoramika
zabal horretan Camero
Viejoko doinu zahar horiek
eta Rioja Altako beste
batzuetaz gain, XX.
mendearen hasieran, Alto
Najerillan  bazterturik geratu
zen bota edo gaita de botaz
jotako doinu batzuk ere
entzungo ditugu. Azken zo-
nalde honetan ere berresku-
ratu dira dantza asko.
Viniegra de Arriba, Viniegra
de Abajo eta Ventrosako
doinuak joko dituzte.

Fernando Jalón: gaita eta
gaita de bota. Errioxako herri
musikaren bilketa eta berreskuratze lan ga-
rrantzituak egin ditu. Gaita eta gaita de
botako  irakaslea izan da eta soinu-tresna
ezberdinen egilea da. Gaitero bezala
Errioxako dantza talde ezberdinekin dabil.

Javier Soldevilla: tambor. Aurrekoarekin
batera tambor klaseak eman ditu Haro,

kontzertu honen
laguntzaileak:
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AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte
elkartean (Herri Musikaren Txokoaren ondoan)
musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko. Izen emateko komeni da lehen bait
lehen deitzea, lekua murritza baita. Prezioa: 15
euro.


