
Hirukote honen izatea hobekien
definitzen duena Behe Andaluziako
folklorearen didaktika da. Flamen-
koaren izaera nabarmenak musika
mota honi egin dion itzalak beste
garai eta bizi-ziklo batzuetara bazter-
tu du.

Bere sorreratik, hirukote honek
Espainiako hainbat musika herrikoie-
kin antzekotasunak dituen erreperto-
rio aberats hau beste itxura batekin
hurbiltzeko bokazioa izan du

Oraindik bizirik dirauen Andalu-
ziako hegoaldeko musika katalogoa-
ren barruan musikak betetzen dituen
funtzioen araberako emanaldia
eskaintzen du hirukoteak. Hala, urte-
ko eta bizitzako garai ezberdinetan
zehar ibilbidea osatzen du herri doinu
ugari eta erromantze-bilduma fina
duen errepertorio aberatsa iraun
duen bezala erakutsiz.

Azken bosturtekoek zanbonba
herrikoia berrindartzen ikusi dute,
Xerez inguruko herri ezberdinak lot-
zen dituen Eguberrietako bilera,
komunikabideen sekulako eraginak

eta flamenkoaren egokitzeek bultza-
tuta, testuak bertsio bakarrean fosili-
zatuz eta erritmo eta harmoniak tru-
katuz, estandarizazioa jasaten ari den
garai eta leku guztietako erreperto-
rioa babestu duena.

Trasiego hirukoteak bere bidaia
ongi pasatzetik abiatzen du, festak
zentzurik izango badu nahitaezko
oinarria, baina aldi berean hau euste-
ko behar den aniztasunaren inguruko
kontzientzia sortu nahi du, berezita-
sun identitarioak “bizirautea” ahalbi-
detu duten adierazpide ezberdinak
biltzea baita herri kulturaren ezauga-
rrien artean nabarmenenetakoa.

Gure herri kultura pixkanaka iden-
titate ezaugarri ugari horiek galtzen
joan da gaizki ulertutako modernita-
teak oraina iraganarekin lotzen jakin
ez duelako.

Harroa izateko inongo asmorik
gabe, talde honek bere eskaintza beste
edozer gauzaren gainetik ludikoa,
baina, batez ere, didaktikoa, dela azpi-
marratu nahi du. Bertan, musika ira-

ganeko, gaur egungo eta, zergatik ez,
betiko istorioak kontatzeko aitzakia
bihurtzen dute.

Ahozko tradizioaren inguruan
egin diren era ezberdinetako bilketa
lanetan azaldutakoak dira kantatuko
duten egitarauan entzungo diren
testu eta doinuak. Nolazpait esateko,
emanaldiaren helburua ganbaran,
beraien aitona-amon xaharren memo-
rian, poliki-poliki ahitzen ari den
genero baten bizirik irautea azaltzea
da.

KONTZERTUAK HM TXOKOAN

Udako kontzertua
2012ko ekainaren 30ean - 18:30tan

SARRERA

5 EURO TRASIEGO
Behe Andaluziako herri musika

HAURRENTZAT
KONTZERTU DIDAKTIKOA

Altzibarko festak direla eta,
Soinueneak antolatzen dituen Herri
Musika Haurrentzat zikloko udako
kontzertua ekainak 30ean eguerdiko
12:00etan Altzibarko plazan izango da.

Herri Musikaren Udako kontzer-
tura etorriko den andaluziar taldea
aprobetxatuz, kontzertu familiar
honetan Trasiego hirukoteak Andalu-
ziako herri musika eta soinu-tresnen
misterio eta magiaren alderdi ezberdi-
nak aurkeztuko dituzte.



kontzertu honen

laguntzaileak:

Udako kontzertua SOINUENEA - Herri Musikaren Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Afaria Auzokalte Elkartean izango da, kontzerturako
erabiliko den areto berdinean. Bertan musikariekin
egon, jan, kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango
da. Izena emateko komeni da lehen bait lehen deitzea,
lekua mugatua baita.
Prezioa (kontzertua barne): 20 euro.

Joseba Tapiak bostgarren diskoa
du Eta tira eta tunba izenarekin kalera-
tu duena. Karlista garaiko kantu hau
ia gureganaino iritsi da belarriz bela-
rri, amonaz amona eta orain bilduma
batean entzungo dugu bigarren karlis-
tada garaian idatzi ziren beste hainbat
kanturekin batera.

Liberalen eta Karlisten artean izan
zen talka honek izugarrizko ipurdikoa
eragin zuen euskaldunen artean. Alde
batean zein bestean idatzi zituzten
euskaraz bertsoak eta beraz bi aldee-
tan zeuden euskaldunak. Kantu eta
bertso hauek gerra psikologikoa modu
oso eraginkorrean egiteko balio zuten,
baita giroa berotzeko ere.

Hildako zerrenda luzea utzi zuen
bigarren karlistadak eta askok diote
gure azken gerrate zibila izan zela.

Hondamendi honen erdian ordea
kantua gelditu zaigu herentzian.
Edertasun handia dago bertan.
Tartean badira barrea eragiten duten
letrak dituzten kantuak, beste batzuk
iraingarriak dira aurkariarentzat.
Umore zorrotzekoak eta sentimendu
sakoneko letrak dira liburuetako isil-
tasunetik atera eta Joseba Tapiak doi-
nutu dituenak. Honekin Euskal
Herriko historia modu ludikoan gogo-
ratzeko aukera dugu.

Kontzertu honen oinarria den dis-
koa hogeita bi kanturekin osatu du.

Horietako gehienak Antonio Zava-
laren liburuetatik hautatuak izan dira.
Besteak berriz Baleztenaren karlista-
den kantutegia liburutik.

Kantu gehienak doinurik gabe zeu-
denez doinu berriekin jantzita berres-
kuratu ditu. Beste batzuk beren doinu
originaletan, hala nola, Azpeitiko nes-
katxak, Eta tira eta tunba, Ta gu gera
edota Hernani dago penoso. Gainera,
musika jartzeko orduan, gerra giroa
kontuan hartuaz hots militarra gehitu
nahi izan du: metala. Hala, esku-soi-
nuak eutsitako doinuaren ondoan
entzuten dira tronboi, bonbardino,
tronpeta eta, metala ez bada ere, kai-
noia dirudien bonboa.

JOSEBA TAPIA
Eta tira eta tunba


