
OIARTZUNGO KANTU ZAHARRAK

Jon Oñatibiarekin Lartaun abesbatzan kantatzen hasi
zen 1978 inguruan eta gitarra Oiartzungo Jesus Mari
Nuñezekin ikasi zuen.
Kantagintzan 1983 inguruan hasi zen eta bi edo hiru
musika euskal taldeetan abeslari eta gitarra jole aritu
ondoren Azala euskal folk taldean sartu zen. Talde
honetan 1986tik 1988ra abeslari eta gitarra jotzen aritu
zen. Talde honekin "Zaldiko maldiko" diskoa egin zuen
(Elkar; ELK 150; 1987) eta urte horietan kontzertu
asko ekeini zuten Euskal Herrian eta kanpoan: Madril,
Guadalajara, Alemanian, Paris, ...
1989an bakarlari gisa hasi zen eta urte hartan Euskal
Herriko Kantu Txapelketa irabazi zuen, bere ahotsa
eta gitarrarekin Tresnaz lagundurik bakarlariaren
arloan. Finala Zuberoko Iruri herrian ospatu zen eta
saio horrekin diskoa argitaratu zen (Etxahun Iruriren
herrian ekainaren 25ean; Euskal Kantu Xapelketa)
Horren ondoren izena eta ospea lorturik, kantaldiak
asko eman zituen beti ahots eta
gitarrarekin bakarlari moduan.
Segidan Elkar diskoetxeak
disko bat grabatzeko eskaera
egin zion eta 1990an "Gaur ere
goizegi" izenburuko LPa egin
zuen (Elkar; 229).
Ondoren bakarlari gisa baina
bere taldearekin kontzertu asko
eskeini zuen bereziki Euskal
Herrian.
1992. urtean KILOMETROAK
92ko edizioko kantuan parte
hartu zuen musikagile eta
abeslari moduan. Hau IZ
diskoetxean grabatu zen.
1998an "Oiartzungo Kantu
Zaharrak" kontzertuan eta
zuzeneko diskoan parte hartu
zuen Juan Mari Lekuona, Julen
Lekuona, Antton Valverde, Jon
Txurio, Alaitz eta Maider,

Lartaun Abesbatza eta beste musikari
eta abeslari oiartzuarrekin (Elkarlanean;
KD 505)

KONTZERTUA

Besteak beste Oiartzungo herri kuntute-
giko diren honako kantuak eskeiniko
ditu:

Elorri xuriaren azpian
Arboletan den ederrena da oihan

beltzian pagoa
Nere maitia jeiki ta jeiki

Joxe Bentura
Maitia nahi badezu

Kaskazuri bere buruari
Nere sentimentuak

Añarbe (Xanti Iparragirre)

Eta euskal kantutegikoa diren beste
hauek:

Goizian goiz jeikirik
Amerikara noa ( P.M. Otaño)

Mantxako artzaia (Jon Bergaretxe)

KONTZERTUAK  HM Txokoan

Udaberriko kontzertua
2006ko  apirilaren 8an - arratsaldeko 6,30tan - HM Txokoan

JON BERGARETXE
(Oiartzun)



esku - soinuak

Lasarte - Oria
Tel/Fax. 943 37 28 17
www.tirikitrauki.com

DULZAINEROS  DEL  BAJO  ARAGON
BARUCAS D´AGÜERRO

Programa:
1.-Armas, armas.
2.-Albaes
3.-Pericón
4.-Danzas d´a Iglesuela.
5.-Bailaba la Gitana.
6.-Mayo..
7.-Pasodobles d´antís más.
8.-Aragüés.
9.-En o trallo d´o ciprés.
10.-El cuadro.
11.-Jota d´a bispra.
12.-Tarirán.
13.-Tochos ta la plebia

Talde hau 1987an sortu zen, hiru arlo landuz:
ikerketa, diskoen grabaketa eta bereziki
musika interpretazioa. Beraien hasierako
helburua gaiteroaren figura berrindartzea
zen, baina berehala kontzertu didaktikoak
eskeintzera behartuta aurkitu ziren, horre-
tarako, Aragoiko soinu-tresna tradizionalak
erabiliz. Hauek tresna zaharren kopiak dira
eta errepertorioa eta interprezio erak ere
zaharrengandik ikasiak dira. "Quienta
Borina"  eta "Baruca d´Agüerro" beren
diskoetan Aragoiko musika tradizionalaren
errepaso zabala ematen dute. 
Talde honek ehundaka emanaldi eskeini ditu
bere ibilbidean, musika jaialdi garrantzi-
tsuenetan.
Kontzertu hau BARUCAS D´AGÜERRO
bere diskoan oinarrituko da bereziki. Bere
osagai nagusiak, musikari berriak, soinu-
tresna zahar-berriak, perkusioak eta ahotsa
berrindartuak beste sustraidun musiketara
irekiera, armonia berriak eta musikarien hel-
dutasuna. Guzti horrekin landuko dira polkak,
pasodobleak, baltsak, "pericones", martxak,
"mayos", erromantzeak, Aste Santuko joal-
diak, ... kantu eta soinu-tresna
tradizionalekin.  Garrantzitsua da musika eta
berak esnarazten  dituen sentimenduak, bai
eta musikariek ondo egitea ere. 

kontzertu honen
laguntzaileak:

Udaberriko kontzertua HM Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte elkar-
tean (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.


