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AKORDEOIA EUSKAL HERRI MUSIKAN
Musikari ezberdinek akordeoirako sortu, moldatu eta
interpretatu duten errepertorio inguruan ibilbidea.
Euskal herri musikaren erritmo eta doinuak.

----------------
Hiperaktibitateak eta ugaritasunak euskal musikari
eklektiko eta berritzaile honen jarduera markatu ohi
dute. 
Musika, kantua eta dantza alorretan murgildurik abiatu
zen musika munduan, txistuarekin hasiera batean eta
akordeoiarekin beranduago. Lan horiek, Donostiako
Musika Kontserbatorioan, Mikel Bikondoarekin egiten
ari zen ikasketekin osatu zituen, akordeoi garaikidea
eta abangoardiako musikaren eremuetara hurbilduz.
Karrera amaierako saria lortu zuelarik, Europako le-
hiaketa ezberdinetan parte hartu zuen, bai eta Le Thor
(Frantzia) hirian ikasketak jarraitu ere.     
Richard Galliano akordeoilari frantsesaren erangin-
pean, bere bi lehen diskoak, LEHENENGO GEL-
TOKIAN (88) eta KOLLAGE (91), akordeoi-jazz espa-
rruan grabatu zituen.
"HAT" (Hernaniko Akordeoi Taldea) (1987-1991)  sortu
zuen, errepertorio klasikoa oinarri hartuta ganbara
musika jorratuz. Astor Piazzolaren omenezko LIBER-
TANGO (1991) ere grabatu zuen. 

1985 urteaz geroztik irakasle lanetan ari
da Hernaniko Musika Eskolan, aldi bere-
an Euskadiko zein Estatuko abeslari eta
taldeekin batera makina bat kolaborazio
ezberdin burutu dituelarik (Javier
Alvarez, Suso Saiz, Jorge Drexler,
Txomin Artola, Amaia Zubiria, Oskorri,
Kepa Junkera, Joseba Tapia, Xabier
Lete, Imanol, Paco Ibañez, Anje
Duhalde,  Diego Vasallo,  L.E.Aute,
Alberto Iglesias, Dulce Pontes, Noa,
Alasdair Fraser & Skyedance, Bingen
Mendizabal, Joan Valent, Antton
Valverde, Xabier Euzkitze, Andoni
Egaña, Pasión Vega, Clara Montes,
Carmen París, Angel Illarramendi, Balen
Lpz. de Munain  eta abar...).  Aldi be-
rean, antzerki, zuzeneko espektaku-
loetarako nahiz telebistako lanetarako
musikaren egile, moldatzaile edo ekoizle
ere bada.
Musika tradizionalari dagokionez, Joxan
Goikoetxearen ibilbidea bi egitasmo
paralelotan banatzen da: batetik,
zuzeneko folk tradizonalaren alorrean,
ALBOKA, lau grabaketa diskografiko
eginez - ALBOKA (94), BI BESO LUR
(98), LORIUS  (2000) eta LAU ANAIAK
(2004) ; bestetik, Juan Mari Beltranekin
batera sortutako lanak - EGURRAREN
ORPOTIK DATOR...(93) eta BETI
TTUN- TTUN (98) -. Musikaren esperi-
mentazio eta birziklapenaren gainean,
berarentzat ezinbesteko erreferentzi
puntua den Suso Saiz gitarra-jole eta
ekoizlearekin batera estudioan lan egin
du. Elkarrekin QUARTET (97), zuze-
nean, eta ELEKTRO PSYCHODELIC
FILM MUSIC REMIX (2000) grabatu
dituzte. LIBERTANGO lanaren ondoren,
AME-TSAREN BIDEA (94) , METROPO-
LIS (95) eta SUPERNOVA (2000) sortu
ditu, musika-irudia-testua hirukiaren
inguruan proposatzen duen bideari eu-
tsiz. Hiru elementu horiek uztartzen
dituen GOAZEN LAGUN (96) ere
plazaratu du Joxanek, berak CD-Rom
multimedia formatuan egindako lehen
lana eta Euskal Herrian ere era honetara
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PARIS  -  LAZAREVITCH  BIKOTEA
(Frantzia)

Dominique Paris eta François Lazarevitch
musette barrokoa  eta cabrette

XVII eta XVIII mendeetan zehar,
Frantzian,  xirolarruari izugarrizko bultza-
da ematen diote egileek, joleek eta kon-
positoreek batera, beraien asmoa "muset-
tea" soinu-tresna kultoa bihurtzea delarik,
flauta edo biolinaren maila berberean ja -
rriz.
XIX. mendean berriz, Parisko
Auverniarren artean "cabrettea" sortzen
da. Soinu tresna honek  xirolarru ba-
rrokoaren egitura fisikoa mantendu arren
(auspoa, zakua eta kaja), jotzeko era eta
sonoritatea erabat ezberdinak ditu.
Paris-Lazarevitch bikotea bakarra da
bere arloan. Musikari autodidakta eta
tradizional batek eta Parisko
Kontserbatorioan diplomatutako beste
musikari "klasiko"  batek osatzen dute.
Kontzertu honi dagokionez bi zati izango
ditu:

1.- Bi "musette"-ntzako errepertorio

barrokoa. Dantzak
jotzeko  Dominiqueren
trebeziak alde batetik
eta jotzeko aintzineko
eren Françoisek
daukan ezagutza
sakonak bestetik
ahalbideratuko du
errepertorio hau, bere
xarma osoaz, berrau-
rkitzea.

2.- Bi "ca-
b r e t t e " e n t z a k o
Auverniako erreperto-
rioa. Pikatuen erritmo
indartsuak eta doinu-
en aldaketek sortu-

tako emaitza ez ohikoa eta harrigarria ger-
tatuko zaigu. 

Bi musikari hauek -nahiz eta, itxuraz, bide
kontrajarriak ibili- erritmo eta fraseoaren
kontzeptu berbera daukate eta emaitza
oso musika naturala eta atsegina da.

kontzertu honen
laguntzaileak:

esku - soinuak
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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: 12
euro.


