
Gorka Zabaleta izeneko 20 urteko
gazte oiartzuarra dugu oraingoan gure
artean. Gorkak musika du pintura eta
eskulturarekin batera bere sentimen-
duak kanporatzeko tresna. Horrela,
musika arloan egin dituen ekintzak azal-
du baino lehen, pinturako lehiaketak
irabazi izan dituela esan behar dugu.
Bereizgarriena, 2009an Chillidaleku
museoan egin zen lehiaketan bere arte-
lanari emandako nortasun saria izango
litzateke.

Bilakaera artistikoan etapa desberdi-
nak bizi ditu. 10 urtez Errenteriako
Andra Mari abesbatzako partaide izan
da. Bere kabuz ordea, orain dela 6 urte
hasi zen hitzak eta musikak sortzen eta
abeslari honek dagoeneko 50 abesti ditu
bere bilduman.

Asmatu dituen abestien itxura eta
modalitateaz hitz egiterakoan, country,
folk balada irlandarra eta euskal tradi-
zioa  oinarri duten euskarazko kantak
dira. Gaiak anitzak dira, gaur egungo
gaiez aparte beti ere etorkizunarekin
eta iraganarekin  jolastuz. Oso abesti
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sentikorrak dira, Gorkak gogoko duen
poesia ondo erabiliaz.

Abesti gehienak gitarraren laguntzaz
ematen ditu. Hala ere, a capella aritzea
oso gogoko du eta horrela abesteko
kantak ere egiten ditu. Kontzertu hau
bere arreba Eider lagun duela emango
du eta sorkuntza propioko abestiekin
tartekatuta Oiar-tzungo herri kantute-
gitik hartutako kanta zaharrak abestu-
ko ditu. 

Adina kontutan hartuta, dagoeneko
kontzertu eta ekitaldi ugari eman
dituela esan daiteke. Horietako batzuk
aipatzekotan: Bordeleko Euskal Etxean
Fête de la musique-en parte hartu
zuen, Bartzelonara ere joan zen berta-
ko Euskal Etxean abestera. Hemen
gertu berriz, Lezoko Gezala antzokian,
Errenteriako Mikelazulo tabernan eta
Lekeitioko Euskal Zine eta Bideo
Bileran aritua da. Azkenekoa  pasa den
apirilean Hendaiako Abbadia gazteluan
eginiko kontzertua izan zen.

Bere kabuz bi CD argitaratu ditu.

GORKA ZABALETA eta EIDER ZABALETA

http://www.myspace.com/gorkazabaleta



cheminée, chimenea, camino... esan
nahi du) emanda doinu zahar eta egu-
nekoak (bizirik dirautelako) en-tzuten
dira. Horrekin batera musikaren funt-
saz, soinu tresnez edota bere jotzaile-
ez hitz egiten duten entzundako edo
amestutako istorioak konta-tzen
dituzte.

Beraiek argitaratutako liburu eta
diskoen artean Entre líneas, Falordias
de Juglares eta Bajo Ebro/Baix Ebre
dituzte, azken hau La Criatura Verda
kataluniar taldearekin elkarlanean
atera zuten. Gainera Aragoiko herri
musika biltzen duten hogei bat disko-
tan hartu dute parte.

Estatu osoan barrena ibiliak dira La
Chaminera-rekin eta mundu erdian
zehar beste talde batzuekin.

Ángel Vergara
eta Mª José
Toche Menal-ek
osatutako biko-
tea da. Hamabost
urte baino gehia-
go daramatzate
elkarrekin musi-
ka eta antzerki
h e r r i k o i a r e n
inguruan lanean.
Ángel Vergara

1978tik ari da
mundu honetan
lanean. Soinu-tres-
na ezberdinak joaz
Labordeta,  Hato
de Foces, La
Orquestina del
Fabirol edo Los
Titiriteros de
Binéfar bezalakoe-
kin aritu da. Aragoiko herri musikaren
inguruko ikerketa eta zabaltze lan
handia egin du tartean idatzizko zein
soinuzko argitalpen ugari eginez.

Mª José Menal antzerkian aritzetik
etorri da mundu honetara. Horretaz
gain luterian ere aritua da eta gaur
egun hedatze lanarekin jarraitzen du:
soinu-tresna herrikoiak eginez, era-
kusketak antolatuz, irakasle eta mai-
suentzat ekitaldi didaktikoak ema-
nez...

Herri kulturaren alde musikalean
sakontzeak kantatzera eta jotzera era-
man ditu; baita kontatzera ere. Soinu-
tresnak eta doinuak ezagutzera ema-
tearekin batera jotzaile zaharren atze-
an dagoen izpiritua eta narratiba
azaltzen dituzte.

La Chaminera-k (kebidea, xemeneia,

kontzertu honen

laguntzaileak:

LA CHAMINERA

Udako kontzertua HM Txokoan

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: 18 euro.

http://www.chaminera.com


