
Herri Musika Bilduma aberasten duen disko-liburu berri
hau Dultzaina Gipuzkoan. 1950. hamarkada arte (Beltran,
2004) liburuak eta Dultzaina Gipuzkoan. XX. mendeko
Gipuzkoako dultzaineroen musika (Beltran, 2015) disko-
liburuak hasitako hariari jarraipena ematen dio.
Lehenak dultzainak eta dultzaineroek Gipuzkoan 1950.
hamarkadara arte izan duten presentzia aurkezten zuen.
Ordura arteko soinulari haiek jotzen zuten musikaren bilke-
ta zabala da liburu horren ardatzetako bat. Beste ardatza, soi-
nulari haiek erabiltzen zituzten soinu-tresnei buruz eta ingu-
ruko informazio orokorra da; dokumentazio zabalarekin
osatutakoa. Eta lan hartako atal guztietan aipatzen ziren
Agirretxetarrak. Izan ere alor ezberdinetan arrastoa utzi
zuten, bereziki soinu-tresna egile eta errepertorioaren sort-
zaile bezala.
Geroago argitaratu genuen Dultzaina Gipuzkoan. XX. men-
deko Gipuzkoako dultzaineroen musika disko-liburuan berriz,
liburuan transkribatuta argitaratu ziren 172 pieza haietatik
52 entzuteko aukera dago, eta tartean Agirretxetarrena zen
bat. Argitalpen hartan, dultzainero guztiak kontuan hartu
eta joaldi bilduma ahalik eta zabalena sartu nahian jatorriz-
ko piezen bertsio laburtuak editatzea hobetsi genuen, beti
ere piezen zati ezberdin guztiak hartuta.
Bi lan horietan argi geratu zen Agirretxetarren presentzia eta
protagonismoa nabarmena izan dela.

Orain argia ikusi duen proiektu hau 2015eko disko-liburua
argitaratu ondoren sortu zen. Konstantino eta Eugenioren
familiak Agirretxetarren joaldien grabazioz osatutako beste
CD bat egiteko asmoa eta nahia azaldu zioten Soinueneari.
Hori elkarlanean egin eta HM bildumaren zenbaki berria
izatea proposatu zuten.
Dultzaina jo eta maitatzen dutenentzat interesgarria izan
daitekeela pentsatuz Gipuzkoako dultzainero familia honen
hiru belaunalditako lekukotasuna biltzen duen lana burutu
dugu. Horretarako, Agirretxetarrei buruzko azalpen ahalik
eta osatuena aurkezteko asmoz, Joxe Luix Agirretxe, Javier
Lacunza eta Juan Mari Beltranek hainbat atal dituen disko-
liburua prestatu dute.
Joxe Luix Agirretxek familiaren jatorriari buruzko idatzia
prestatu du, dultzainero gisa izan duen ibilbidea bereziki
jorratuz.
Iruñeko Gaiteroak taldekoa den Javier Lacunzak Jose Mari
Agirretxerekin berak eta bere anaiak izan zituzten harrema-
nak gogoratzen dituen idazlan labur bat egin du.
Edizioaz arduratu den Juan Mari Beltranek Iruñeko

Fernando Lacunzari eta Tolosako Ramon Garikanori egin-
dako elkarrizketetan Agirretxetarrei buruzko informazio
interesgarria bildu du. Gainera, Gipuzkoako dultzainero
hauek gure herri musikan egin duten ekarpen handia eta
honek dultzainaren esparruan Gipuzkoan izan duen eragina
eta garrantzia nabarmentzen dituen lana idatzi du.
Liburuxkan pieza guztiei buruzko informazio eta xehetasu-
nak sartu dira eta joaldi guztien partitura bilduma ere bai.
Diskoan errepertorio bariatua eta esanguratsua bildu da.
Guztira jatorrizko 30 grabazio dira, oso-osoak, laburtu gabe
eta jo zituzten bezala. Horietako batzuk 1920. hamarkadan
egindako grabazio remasterizatuak dira eta bertan
Agirretxetarren lehenengo belaunaldia entzun daiteke.
Grabazio berriagoetan bigarren belaunaldia osatzen zuten
Konstantino eta Eugenio anaiak, eta hirugarren belaunaldi-
ko Iñaki eta Edurne danbor joleak entzun daitezke,
Hernaniko Ander Barrenetxea danbor joleaz gain.
Esker ona adierazi nahi diegu lan honetan beren laguntza eta
kolaborazioa eskaini diguten guztiei, eta bereziki Agirretxe
familiari.
Egindakoa gure kulturaren mesederako izango delakoan,
Agirretxetarrek egin diguten eskaintza honekin gozatuko
duzuelakoan gaude. Irakurri, entzun eta musikariak bazare-
te, baliatu dultzainero hauek egiten diguten ekarpen eta
eskaintza.

AGIRRETXETARRAK HERRI MUSIKA BILDUMAN
Gipuzkoako dultzainaren testigantza eman duen familiari buruzko informazioa eta haien garai ezberdinetako

grabazioak biltzen ditu argitalpen berriak.
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TALDEA Hungariar csángó-en (Errumanian dagoen
Moldaviako eskualdea) musika eta dantza herrikoia egiten
dute musika entzunez pauso eta koreografia errazak, baita
norberari bururatzen zaizkion aldaerak, dituzten dantza
parte-hartzaile hauek ikasten dituen jendartearentzat.
Beraien errepertorioan ugariak dira borobilean egiten
diren dantzak, eta horien ondoan bikoteka, lerroan edo
kate solteko dantzaren bat edo beste. Musikariek errepi-
kapenak aldaketak eta doinuan oinarritutako inprobisazio-
ekin laguntzen dituzte, flautekin eta moldaviar kavalare-
kin (bost zuloko flauta luzea), kobozarekin (trasterik
gabeko lauta) eta biolinarekin intentsitatea eta abiadura
handitzearekin batera.

Taldearen sortzaileek (Veronika Gergely eta Sergio de la
Ossa) Budapesteko táncház edo kaleko dantza ekitaldie-
tan eta dantzen gertuko ezagutza zutenek zuzendutako
ikastaro edo tailerretan ikasi zituzten dantza hauek.
UNESCO-k 2011 urtean táncház mugimendua babestu
beharreko jardunbide izendatu zuen, eta Moldaviako hun-
gariarren dantzek jendartean aparteko arrera dute: musika
honen izaera eta dantzetan egiten diren mugimendu erra-
zak edozein pertsona taldera berehala batu eta dantzaz
gozatzea errazten duela eta, ehunka pertsona dira astero
dantzaldi hauetan elkartzen direnak. 

PARTAIDEAK

Dantza, ahotsa Veronika Gergely (Budapest, 1983).
Herri kantaera Majda Mária Guessous-ekin eta csángó
hungariarren dantzak Eleven Ördög taldean Judit
Ábrahám-ekin Budapesten ikasi zituen.

Sub Rosa eta Salebra erdi aroko musikako taldeetako
partaidea izan zen, bertan galiziar-portugaldar kantigak
interpretatu zituen hainbat kontzertu eta ekitalditan.
Hungariar eta Portugaldar Filologian lizentziatua da eta
kultur ekintzetako laguntzaile, hizkuntzen irakasle eta

itzulpengintzan aritu da.
Koboza Sergio de la Ossa (Madril, 1978) Kodály

Musika Pedagogian aditua, gitarra jolea eta etnomusiko-
logoa da. Museo do Pobo Galego-ko herri musika artxi-
boaz arduratzen da 2007 urtetik eta 2011 eta 2015 artean
Liszt Akademiako (Kecskemét, Hungaria) Kodály
Institutuko irakaslea izan zen. Rita Szabó eta József
Bedőcs-ekin ikasi zuen dantza eta galiziar herri dantzari
buruzko Así fan os bailadores... (Dos Acordes, 2009) libu-
ruaren sortzaileetako bat da.

Flauta, moldaviar kavala Olivier Cano (Ferrol, 1981).
Parisen ikasi zuen zeharkako flauta eta Coruñan osatu
zuen ikasketa klasikoa César Concheirorekin. Jazza
Vincent Bourgeyxekin eta Belmondo anaiek Parisen duten
IACP-an ikasi zuen. Galiziara itzulita saxofoiarekin hasi
zen jazz eta musika modernoen ikasketa sakontzearekin
batera. A Magnifique Bande dos Homes sen Medo-ko par-
taide izanik Galizia, Euskadi eta Bretainiako jaialdietan
aritu da. Estudioko musikari maiz aritzen da eta Os Tres
Trebóns, Barbara Lynn edo Femi Kuti bezalako artistak
lagundu ditu.

Biolina María Blanco (Lalín, 1983). Biolin klasikoa
ikasi ondoren tradizionala ikasi zuen Quim Farinha mai-
suarekin. Tis Che Tein folk taldeko kidea, galiziar musi-
kari ezberdinak lagundu ditu eta herri musikak eta soinu-
tresnarentzat teknika berriak ikasten jarraitu du. Musika
hezkuntzan maisua da eta 2002tik musika erakusten dihar-
du. Gaur egun aCentral Folque-ko biolin tradizionaleko
irakaslea da Santiago de Compostelan.

Mª Carmen Collazo

GERGELYES

Hungariar csángó-en musika eta dantza
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Gergelyes-eko kideek
hungariar csángó-en dantzei

buruzko tailerra emango dute.

Parte hartzeko
Soinueneara idatziz izena

eman behar da.
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ORDAGO FOLK taldea 2014ko udaberrian sortu zen
bereziki Euskal Herriko musika tradizionala lantzeko
asmoz. Talde berria izan arren, eskarmentu handiko musi-
kariak bildu gara bertan. Arabako folklore elkarte, dantza
talde, abesbatza eta txistulari eta gaitero bandetan aspaldi-
tik gabiltzanak gara.

Taldearen egoitza nagusia Arabako iparraldean dagoen
Murgian dugu eta hango dantza, euskara eta auzo elkarte-
arekin harreman handia daukagu. Azken urteotan hogeita
hamar emanaldi inguru egin ditugu Araban, Burgosen eta
Bizkaian. Besteak beste, Autrigalia Fest, Folkez Blai eta
Aitzina Folk jaialdietan aritu gara. Aldi berean, gure
lurraldeko herri musika gaur egungo inguru teknologiko
berrian ezagutzera emateko egiten ari garen ahaleginean
sare sozialetarako lan ugari plazaratu ditugu, bideo forma-
tuan bereziki. Lan horien artean garrantzitsuenak hauek
dira: Zuiako dantza, Zuia Euskaraz, Tabernari Andrea,
Garoñako Zikoina, Erre pui erre, Zuia Mazurka,…

Gure ikerketa-lanaren garapenean eta euskal folklore-
ko abestiak birlantzen ari ginela, berehala konturatu ginen
Arabako errepertorioa kopuruan dagokionean eskasa zela.
Batetik, mantentzen diren dantzak ez dira oso ugariak eta
bestetik, gehienak musika-tresnentzat dira. Oso urria da
errepertorio bokala, bai gaztelaniaz bai euskaraz.

Hori dela eta, kantu bildumetan agertzen diren Arabako
herri abesti askok liburuetan ahaztuta urte asko darama-
tzatela ikusita, haiek jorratzen hasi ginen.

Beraz, eta arestian aipatutakoa kontuan hartuz, hauek
izaten dira lan egiteko jarraitzen ditugun ildo nagusiak:
dantza berrien sorkuntza, dantzen berreskurapena, erre-
pertorioaren egokitzapena eta berrinterpretazioa, eta kanta
berrien sorkuntza, Felipe Zelaieta bertsolariaren laguntza-
rekin.

Lan honen ondorioa izan zen 2016an plazaratutako dis-
koa; “Lakrinkron” izenekoa alegia. 15 kanta daude bertan,
Arabako herriko musikan erabat oinarrituta, gehienbat
Arabako musikari dagokionean. Hamabost grabazioetatik
hamaika herriko doinuetan errotuta daude eta beste lauak
Josean Fernandez Ramirezek sortutakoak dira. Diskoan
entzun daitezkeen lanetako batzuk erabat instrumentalak
dira eta beste batzuk euskaraz abestutakoak. Era askotari-
ko erritmo eta dantzak agertzen dira, esate baterako, fan-
dango eta arin-arina, polka, habanera eta jota.

Testuei dagokionez, herriko kantak eta hainbat olerka-
rik egindakoak agertzen dira: Lazarraga, Aita Meagher,
Gamiz eta Felipe Zelaieta.

Jatorrizko kantetatik “Lakrinkron” izenekoa, diskoari
izena ematen diona, azpimarratuko dugu. Sabandoko
seme Juan Bautista Gamiz olerkariak egindako amodioz-
ko kanta ederra da eta Ordago Folkek musikatu du. Testua
XVIII. mendeko Arabako euskararen adibidea da.

Diskoan agertzen diren kantak Soinuenean egingo
dugun emanaldiaren ardatza izando dira. Horiei urte hone-
tan grabatu, baina oraindik argitaratu ez ditugun kanta
berriak gehituko dizkiegu.

José Luis Cantabrana Ochoa:

ahotsa, txistua, txirula eta perkusioa.
José Antonio Fernández Ramírez:

akordeoia (Roland frx1).
David Delgado Costana:

biolina.
Félix Pedrosa Garay:

klarinetea, gaita eta saxofoi sopranoa.
Alfonso Rojo Pliego:

perkusioa.

AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN

Afaria Aialde kalean dagoen
Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol elkartean izango da.

Bertan musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko aukera izango da.

Kontzertua eta afaria: 20 euro

ORDAGO FOLK

Lakrinkron

kontzertu honen

laguntzaileak:
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AGIRRETXETARRAK: AURKEZPENAK
Martxoan Agirretxe dultzainero familia ezagunarekin

loturiko hainbat ekitaldi ere izango ditugu. Familia honen
ekarpena aitortu asmoz, haiek jotako doinuei bizia emango
diegu, eta haiei eskainitako disko-liburua aurkeztuko dugu hain-
bat herritan.

Agirretxetarrak. Gipuzkoako dultzainaren testigantza
plazaratzea iragartzeko egingo diren ekitaldietan lehena Irunen
izango da. Hilero lehenengo igandean Irunen ohitura bilakatu
den bezala, martxoaren 4an Dantza-plazan izango da San Juan
plazan Meakako Adixkideek antolatuta. Eguerdiko 12:00etan
hasiko den saioan Irungo Txistulari Taldeak eta Meakako
Dultzaineroek saioa alaituko dute. Azken hauek Agirretxetarren
errepertoriotik hartutako piezak joko dituzte.

Hurrengo asteko larunbatean, martxoaren 10ean, Lezoren
txanda izango da. Dultzaineroen eta gaiteroen topaketa izango
da. Hernani, Oiartzun, Logroño eta Lizarrako eskoletakoak
elkartuko dira. Goizeko hamarretako elkarretaratzearekin hasi
eta eguerdiko bazkariarekin bukatuko den egitarauan
Agirretxetarrei eskainitako disko-liburua aurkeztuko da. Hau
12:00tan izango da Lezoko Udaletxean, eta 12:30etan izango
den emanaldiaren zati bat Agirretxetarren errepertorioko piezaz
osatua egongo da.

Azkenik, Errezilen, Agirretxetarren sorterrian, disko-liburu-
aren aurkezpena egitea ere aurreikusten dugu. Xehetasunak
datozen asteetan gure web orriaren bitartez jakinaraziko dizki-
zuegu.

LARRAUNGO DANTZEN TAILERRA
Martxoan Larraungo herri-dantzak ikasteko aukera izango

dugu, Nafarroako bailara honetan sortuak diren Basakaitz
dantza taldekoen eskutik. 2017an aurkeztu genuen Herri Musika
Bildumakoa den Larraungo herri-dantzak disko-liburua, eta
bertan bildu genuena modu praktiko batean jasotzeko parada
izango dugu oraingo honetan.

Martxoko lehenengo larunbatean -martxoaren 3an- izango
da lehen hitzordua; dantzen nondik norakoak ikasteko tailerra
egingo dugu Soinuenean goizeko 11:30etan. Dantzazale helduei
zuzendutako tailer honetan irakasle lanetan Basakaitzeko
dantzariak ariko dira eta musikariak Errenteriako Udal Txistu
Bandakoak izango dira.

Saio honi segida emanez, hilero bigarren igandean egin ohi
den bezala, martxoko bigarren igandean -martxoaren 11an-
Dantza-plazan ospatuko da Errenterian. Topaketa eguerdiko
12:00etan izango da herriko plazan, udaletxearen aurrean.
Ekitaldi hau ohiko mutxiko eta jauziei ez ezik, nagusiki
Larraungo herri-dantzei eskainiko zaie. Oraingoan,
Basakaitzeko dantzakideen laguntzarekin eta Xabier Vesgak
zuzentzen duen Errenteriako Udal Txistu Bandak jotako
zuzeneko musikarekin izango da.

Konstantino, Eugenio eta Edurne Agirretxe Guardian 1992an. SNN

Ingurutxoa dantzatzen Uitzin 2003an. SNN

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 835
Antolatutako taldeak: 18
Bisitari kopurua urtarrilera arte: 57332

WEB ORRIRA BISITAK

Azken hiru hilabeteetan: 13650


