
Talde hau osatzen duten musikariak Bizkaiko
hainbat dantza taldetatik etorritakoak dira.

Gehienek txistua joaz hasi zuten beraien ibilbide

musikala eta dantza taldeetan zegoen dultzainero

premiak eraman zituen gaita edo dultzaina

ikastera, gero Larrain-dantza edo Cortes-eko

dantzak jotzeko adibidez. Dultzainaren soinua era

ezberdineko danbor eta perkusioekin batera esku-

soinuekin laguntzen dute.

Talde honetan parte hartzen duten batzuek

Juan Bilbao, Patxi Bilbao edo Juan Aiesta beza-

lako dultzainero bizkaitarren azken aroa ezagutu

zuten eta horrexek bultza zituen Bizkaiko dultzaina

desagertzen ez uzteko lana egitera.

Lan horren barruan, 1994an La dulzaina en
Bizkaia-Bizkaiko dultzaina izeneko liburua argi-

taratu zuten. Bertan Bizkaiko hiru dultzainerok

jotzen zituzten doinuen transkribapenak biltzen

dira taldekoek lehendik grabatu edo jaso zuten

beste doinuren batez gain. Hiru dultzainero hauek

Juan Bilbao, aurrekoaren lehengusua zen Patxi

Bilbao eta Juan Aiesta ziren. Hiru hauek doinuak

belarriz ikasten zituzten eta moda berriak

inposatzen zituzten erritmo berrietara egokitzeko

gaitasun nabarmena zuten. Kontaezinezko erro-
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merietan jotzen zuten banda eta jazbanekin eten-

gabeko lehian. Beraien lanbidean pare bat lagun

izaten zituzten alboan: danbor-jole bat edo pan-

dero-jole bat edo beste eta kobratzaile bat. Azken

hau dantzan aritu ziren gazteei kobratzeaz ardu-

ratzen zen eta dultzaineroa bera arduratzen zen

Kobreik!! oiukatuz kobratzaileari dantza ordaindu

ez zuen gaztea zein zen agertzeaz azken hau

kobratzera joan zedin.

BIZKAIKO DULTZAINEROAK

Dultzaina Anton Bretos

Iñaki Zunzunegi

Iñaki Zorrilla

Pedro Kortabitarte

Alberto Artal

Akordeoia Aitor Serrano

Izaskun Legarreta

Danborra Jon Ander Madariaga

Panderoa Aitor Gorostiza

Perkusioa Mikel Maguregi

Baserritarra. Fandango
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geiko hamarkada arte mantendu zuten. Une har-

tan usadiozko kontuekin haustura gertatu zen

zergatia baserritar inguruaren urbanizazioan eta

Asturiasen gertatutako eraldaketa ekonomiko eta

kulturaletan bilatu behar delarik.

Saioan zehar erdialdean, sortaldean eta sar-

taldean barrena ibilaldia egiten saiatuko dira hor-

retarako doinu aberats eta biziak  pandereta,

pandero, payecha, pandorio eta danborrarekin

emanaz: dantzak, erromantzeak, sehaska kan-

tak, eliz kantak, valsa, pasodoblea eta tangoa

bezala helduta dantzatzeko doinuak; baina batez

ere “a lo pesau” eta “a lo ligeru” dantza sueltoak

laguntzeko jota eta muñeirak.

Badute izena, Anelís González, Patricia del

Valle eta Marta Elola dira, baina ez dute talderik

nahiz eta batzuetako partaide diren. Hemen

agertu dira bakar bakarrik, gure perkusioekin,

lurralde asturiarrean emakumeek emandako

musika herrikoi pixka bat azaltzeko asmoz.

Beraien artean, eta horrek edozein herritara elkar-

tzen ditu, emakumea izan zen (eta oraindik hala

dela uste dute) neurri

handi batean komuni-

tatearen ahotsa. Askotan

jartzen zion hitzari musika

eta hortik kantatzera pasa.

Emakumeak beti zeuden

kantari: errekara joan eta

kantari, abereak zaindu eta

kantari, haurra magalean

eta kantari, arimaren alde

ari eta kantari. Ezkontza

batek sortzen zuen pozetik

bakardadeak sortutako

atsekabera, neguko hila-

bete ilunetako harilkatzeko

antolatzen zituzten bilere-

tatik udako festa zorame-

nera, emakumeak kanta

bat sortzen zuen, edo

dantza bat antolatzen zuen,

edo panderoa hartu eta

dantzaldi bat hasten zuen.

Baina musika kultura ugari

horren gaindi, gaitak izan

duen loraldiak azken urteetan Asturiasko perku-

sio elementuek merezi duten arreta ez izatea

ekarri du nahiz eta azkenaldian egoera hori

aldatzen ari den.

Emanaldi honetan aurkeztuko diren pieza

guztiek bere indarra pasa den mendeko hiruro-

kontzertu honen

laguntzaileak:

ANELÍS GONZÁLEZ, PATRICIA DEL VALLE
ETA MARTA ELOLA

Asturiasko pandereterak
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AFARIA KONTZERTU ONDOREN

Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte

elkartean musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta

dantzatzeko. Izena emateko komeni da lehen

bait lehen deitzea, lekua mugatua baita.

Prezioa: 15 euro.


