
Herri-musika
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Herrien arteko berezkotasuna gehien adierazten duen osagaia,
dudarik gabe, bere herri kultura da, eta herri-musika dugu honen
osaketaren elementuetako bat.

Zer da eta nola osatu da herriarekin hain lotua eta identifikatua
dagoen ondare kultural hori?

Gure artean asko dira herri-musika fenomeno fosilizatua, alda-
gaitza eta ekarpen berriak onartzen ez dituena dela pentsatzen dute-
nak. Euren iritziz, herri musikak interpretazioa bakarrik onartzen du,
sormenari aukerarik eman gabe.

Baina askoz gehiago dira herrietako herri kultura tradizionala,
gure kasuan herri-musika, historiaren une batean eta era indibidual
batean sortua izan ondoren, era aldagaitz batean errepikatua ez dela
pentsatzen duten ikerleak. 

Hau, zuzenean belaunaldiz belaunaldi transmititua izan da
gizarte baten baitan edo familian bertan. Bere osaketan, gehixeago
edo gutxixeago batean, parte hartzen joan da belaunaldi bakoi-
tza, eta are gehiago, berau erabili duen emaile edo pertsona bakoi-
tza.
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Herriko doinu eta abestiak biltzen ibili eta ibiltzen direnak leku-
ko izan ziren eta dira, nola, doinu edo abesti bera aldatua izaten den,
bai han-hor-hemen jasoa izan ondoren, baita kokapen berdineko gaz-
te bati edo heldu bati jasoa izan ondoren ere. Halaber, aldaketa han-
dia jasango du, abestua izatetik soinu-tresna batekin joa izatera edo
soinu-tresna ezberdinak erabiltzean. Berdina gertatuko da, leku bere-
an handik denbora batera berriro jasotzean, eta askotan interprete
bera da saio batean aldaketak egiten dituena.

Horregatik, herri kantutegietan, jatorri bereko doinu batean
barietate handiak aurki ditzakegu; honekin, herri musika fenomeno
bizia eta aldakorra izan zela, eta kasu askotan izaten jarraitzen duela
frogatuz.

Ikus dezagun C. Brailoiu etnomusikologo errumaniarrak horretaz
zer esaten duen:

«Herri doinuak.....benetan abestu edo interpretatua den
momentuan bakarrik du izatea, eta bere interprete-emailearen
borondateagatik bakarrik bizi da berak nahi duen moduan....
Sortzea eta interpretatzea bertan nahasten dira....musika idatzi
eta inpresoak ezagutzen ez duen moduan» (ikus: Béla Bartók,
Escritos sobre música popular, 43 or.).

Erabat ados gaude Brailoiu jaunak esaten duenarekin. Herri-musi-
kan ez da ematen interpretazio hutsa, ematerakoan emaileak idatzi
gabeko musikaren bere interpretazioa egiten du, modu librean eta era
berean sortzailea. Horrela, berea emanez, emailea izaten da interpre-
tatzerakoan eta eskaintzen duen interpretazio bakoitzean interpretea
eta sortzailea, biak batera. Hau izan da nagusia eta garrantzitsuena
herri musikaren sorkuntzan, bilakaeran eta bizitzan. Herri kantute-
giak horrela joan dira osatzen denboran zehar, bakarkako eta talde
lanaren fruitu, denen artean itxura estetiko eta berezko nortasuna
emanez.
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Hori bai, asko dira gure artean ere, “hau beti horrela izan da” pen-
tsatzen dutenak; “herri kantu hau beti horrela izan da” edo “kantu edo
dantza hau beti horrela egin da”. Hori ez da posible. Ez da existitzen.
Horrela pentsatzen dutenentzat herri-musikak interpretazioa baka-
rrik onartzen du, sormenari aukerarik eman gabe. Horrela pentsatzen
dutenak interpretazio soilera mugatzen dira, “egiazko bertsioaren”
benetakotasun eta jatortasuna aldarrikatuz. Baina herri-musika egu-
nero-egunero egiten da, egunero hartu behar du arnasa, bizia behar
du, aldatu egin behar du, bere bidea egin. Ezin dugu ulertu gauza
itxia bezala, konjeladorean sartu eta batere aldatu gabe daukaguna.
Horrela pentsatzen duen horrek ere ezin du egin. Ezin da abestu edo
dantzatu orain mila urtean egin den bezala ez ehun urtean egin den
bezala ere.

Herri-musika, herrietako berezko musika

Herri-musika zer da, musika “popularra”? Bai, izan daiteke, zein
parametrotatik ari garen. Izan daiteke gehien entzuten dena, edo
gehien erosi eta saltzen dena, edota gure bizitzan presentzia gehien
duena,... Hala ere, hemen inork ez luke esango noski japoniar herri-
musika Julio Iglesiasen musika denik, baina esan behar dizuet herrial-
de hartan gehien saldu dutenetako bat bera izan dela, Julio Iglesiasen
musika izan dela urte askotan han gehien entzun dena. Hau da, para-
metro horietatik harturik euskal musika “popularra”ri buruz hitz egi-
terakoan gure herri-musika Bruce Springsteen, Bon Jovi, U2, Shaki-
ra edo “The police” taldeak egiten dutena dela esan beharko genuke.
Inork ez genuke esango ordea hori euskal herri-musika denik. Hemen
asko entzuten dela eta horrek eragin handia izango duela ezin da uka-
tu, baina ez genuke joko euskal herri-musikatzat.

Bestalde, inork esango al luke Euskal Herrian hain entzunak eta era-
biliak diren “zorionak zuri”, “din dan don, eguberri on” edo Wagner
edo eta Mendelsohnen Eztei-martxak euskal herri-musikako doinu

225

Herri-musika



Segurako alborada. Lehen esaldia:

direnik, nahiz eta aspaldidanik modu normalizatuan erabili izan diren?
Ez dut uste. Doinu hauek asko eta aspaldidanik erabiltzen dira hemen
baina ez dute berezkotasunik hartu eta hori da falta zaiena. Jatorriz ber-
takoa izan eta bertan hazi dena, edo unibertsala izanik berezkotasuna
emanaz bertako egiten dena, hori guretzat herri-musika da.

Bestalde, ez dugu ahantzi behar, herri kulturak fenomeno irekiak
izan direla, eta historian zehar beren harremanetan herri eta kulturen
arteko elkarren eraginak izan dituztela. Horrela, guretzat, herri baten
herri-musika, herri horrek egin duen musika da. Berdin du bertan
sortua izan den ala ez; kanpotik hartua izan bada ere, bertakoek
berezkoa emanez beren egin badute, herri horretako herri-musika iza-
tera pasa da. Ez da nahikoa entzutea, erabiltzea, bere bizitza kontsu-
mo musikalean sartzea, norberea bailitzan hartzea: beren egin nahi
badute, bertan berezko ezaugarriak hartu behar ditu.

Lehen esan dugun bezala, ez da hemen sortua izan behar euskal
herri-doinua izateko. Askotan kanpotik etorritako hori bertakoa egiten
dugu. Kantutegian ere, zenbat agertzen dira Europako beste herrietan
edo urrutiagoan sortutakoak. Baina bertakoek berena eman diotenean,
bertako egin dute. Esaterako, zeinek ez du ezagutzen “Segurako diana”?
Hori gure herri doinutegiko pieza da, danbolinteroen diana.

226

Juan Mari Beltran Argiñena

Doinu hori oinarriz zer da? Bada danbolinteroren bat, edo auska-
lo zein, soldaduzkan zegoela edo, entzungo zuen beste doinu hura:

Quinto levanta:
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Doinu bera da izatez, baina danbolintero horiek bertako egin
dute, beren egin dute, beste nortasun eta izaera bat eman diote. Eus-
kal herri doinu bat da.

Edo txotisa adibidez. Zeinek esango luke txotisa ez dela Madrile-
ko herri-musika, herri-dantza? Txotisa “schotish”-etik, Eskoziatik
etorritakoa da, baina ez du zerikusirik Eskoziatik atera zen dantza
harekin: bertakoek beren egin dute. Edo beste adibide bat: Orain urte
batzuk Vilafranca del Penedes-en, festetan gonbidatua nengoela,
joño! diana bat entzun nuen: “grallers”, dultzaineroak. Eta jotzen ari
zirena? “La marcha del Serra” esan zidaten, “es una pieza catalana”.
Honelako zerbait:

La marcha del Serra:

Bat, bi, hiru, lau:

Gure “Bat, bi, hiru, lau” kalejira ezagunaren tankeratsua. Jarraitu
genuen hizketan pixka batean, eta berehala asmatu edo aurkitu
genuen arrazoia: Serra, graller zahar hark, Loiolan egin zuen solda-
duzka. Orduan ezagutu ote zuen? Edo beste nonbaiten? Edo bere
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Beraz, herri-musikaz ari garenean herrien arteko berezkotasunaz
ari gara, berezkotasun hori adierazten duten elementuez. Herri kul-
tura berezkoak izan baldin badira, eta partikularrak baldin badira,
honengatik da: belaunaldiz belaunaldi, gizarte bakoitzak, eta gizarte
baten barruan eskualde bakoitzak, eta eskualde bakoitzean herri
bakoitzak, eta azkenean pertsona bakoitzarengana iritsi arte, inter-
pretatu duen horrek saio bakoitzean berea eman diolako, bizia, arna-
sa eman diolako. Herri-doinu eta abestiak biltzen ibili direnak eta
dabiltzanak, doinu edo abesti bat nola aldatzen den lekuko izan dira:
bai han-hor-hemen jaso ondoren, eta bai leku bereko gazte edo hel-
du bati jaso ondoren ere; abestua izatetik soinu-tresnaz jotzera pasa-
tutakoan, edo soinu-tresna ezberdinak erabilitakoan; berdin gertatu-
ko da leku berean baina lehenengo bilketatik denbora batera berriro
jasoz gero, eta askotan interprete bera izanda ere, saioan aldaketak
egingo baititu. Horregatik, herri-kantutegietan jatorri bereko doinu
beraren aldaera handiak aurki ditzakegu, eta honekin, herri-musika
fenomeno bizia eta aldakorra izan zela frogatzen da, eta kasu askotan
izaten jarraitzen duela.

herrikoa ote zen? Hori bai, guri ikasia bazen ere , ia ez zen ezagutzen
gure kalejira hura, hangoa baita, katalan-katalana, Kataluniako herri-
musika da momentu honetan pieza hori.

Eta beste askoren artean, hain ezaguna den “Uso zuria” doinua eta
“debajo un botón, ton, ton” hura, ez al dira jatorriz doinu bera? 



INTERPRETAZIOA ETA SORMENA

Herri-musikaren ondare hori hor dago, eta horretan bi alde dau-
de: batetik bakarlariaren sormena, eta beste alde batetik kolektiboa-
rena.

Doinu bat egileren batek egina izan daiteke beharbada. Baina nola
egina? Egilea bada, baina hutsetik egin al du doinua? Musika egileek
sortzen duten musika berriak beti izaten du kolektiboaren aldea edo
osagaia. Garrantzi handia ematen zaio egilearen sormen propioari eta
gutxi ordea kolektiboki egiten denari. Garbi dago musikarako gaita-
suna duen gizarte edo kolektibo batean sortzaile handiagoak izaten
direla, baina halakoetan, sortzaile indibiduala bere kolektiboaren isla
izaten da, eta neurri handi batean sormen kolektiboa bereganatzen
du.

Béla Bartók musikologoak, Escritos sobre música popular liburuan,
hala esaten zuen: “Así por ejemplo, un valiente músico húngaro declaró:
<<la obra de recolección de los cantos populares en vasta escala, desarro-
llada actualmente en varios países, (...) En realidad, todo ello está movi-
do por el deseo de refrescarse la memoria en una límpida surgente toda-
vía no explotada, por el deseo de refrescarse el cerebro agotado. Y este
deseo constituye la máscara de una íntima impotencia, el modo típico
de resolver el verdadero esfuerzo creador en una comodidad que termi-
na por aprisionar al espíritu>>. Estas palabras revelan un modo de pen-
sar evidentemente erróneo. (...) El error de quien formula razonamien-
tos tales consiste en la excesiva importancia concedida al sujeto, al
tema.”1 Hemen, hemeretzigarren mende bukaerako eta hogeigarren
mende hasierako konpositoreei buruz ari da, garai horretan izan zen
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Béla Bartók bera konpositore, eta bere taldeak osatu zuen munduan
ezagutzen den herri-musika artxibo handiena, 30.000 kantu omen
dauzkate bilduta eta. Gu ere ez gaude hor dioenarekin ados, baina
Bartókek aipatuko duena zera da: egile bakarlari hori zer da? zer
hartzen du kolektiboetatik gero bere egiteko? Hala jarraitzen du:
“Pensemos en Juan Sebastián Bach. Bach fue quien resumiera las expe-
riencias de más de cien años de música. El material de sus composicio-
nes, es decir los motivos, los temas, era un material comunmente usado
en la época o, para expresarlo mejor, un material empleado de manera
abundante por los predecesores de Bach en sus propias obras. Sería prác-
ticamente posible contar las fórmulas presentes en las obras de Bach que
ya se encuentran en Frescobaldi y en una cantidad de otros composito-
res anteriores. ¿Fue éste un defecto de Bach, un plagio vulgar? Para
nada.”2 Ez. Hor denok parte hartzen dugu, ezin da hor mugarik
jarri (zer da egile bakarlariaren sormena eta zer sormen kolektiboa?).
Eta hori musika akademikoan, eskola duen musika horretan, garbi
baldin badago, are garbiago herri-musikan, ez baitago “zeinena”
kontzeptua, propietate, jabetza hori: hor, plazan dago dena. Ahoz
aho dabil, ez dago idatzia. Eta idatzia dagoen hori ere zaila da lotu-
ta edukitzea, baina idatzia ez badago askoz libreagoa da, askoz mal-
guagoa.

Aita Donostiaren kantutegian garbi agertzen da. Hau ez zen asko
ibili bere kantuak biltzeko, eta epea ere ez zen luzea izan: bilduma
gehiena 1911n hasi eta gerra bitartean egina dago. Gero, berrogeita
hamabian eta, badago kanturen bat edo beste bildua, baina gutxi. Eta
esparru geografikoa ere txikia. Bada, aztertzen baldin badugu zenbat
kanturen bertsio edo aldaketa datozen, “Xoriñua norat hua” eta
“Xoriñuak kaiolan” doinuek 11 dituzte adibidez. “Sagarraren” 10
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bertsio, “Uso xuria” 5, “Sortzez euskalduna” 8, “Mille zortzi egune-
an” 6, “Argizari ederra” 9, Goizian goizik 6, ... Eta hori esparru geo-
grafiko txiki batean. Zeini jasoa? lau belaunaldiri, edo bi mila urtean
nola kantatu den? Ez, hogei, hogeita hamar urtetan nola kantatu den.
Bertsio horietan, hasi hartzen eta, batzuengatik ere esan genezake
“hau jada beste doinu bat da”. Hor ere muga zaila da jartzen.

Horrek esan nahi du sormena denen artean eman dutela, idatzirik
ez zegoela eta malgua zela, eta arnasa hartzen joan dela, bizitzen, eta
bidea egiten. Aldaketa hauek markatzen dute musika horren bidea eta
estilo aldaketa nondik norakoa den.

Herri-musika izateko baldintzak
JARRERA SORTZAILEA
GAITASUNA

Herri-musika izateko, sortzeko, herri batek, gizarte batek edo tal-
de batek, bi baldintza bete behar ditu. Bata JARRERA SORTZAI-
LEA eta bestea GAITASUNA.

Jarrera irekia, sortzailea, malgua behar du, ez batzuek esaten dute-
na, mila urte hauetan jo edo dantzatu den bezala egin behar dela esa-
naz, baizik eta bestelakoa: bakoitzak berea emanaz.

Gaitasuna. Musikarako gaitasunik ez baldin badago, ezin da egin
eta osatu herri-musika.

Nik uste, askotan gure artean, solasaldietan eta, atera izan den gaia
ere aipatzekoa dela momentu honetan, hau da, zer nolako sistemek
funtzionatu duten aurretik gaur dugun ondare hori izan ahal izateko.
Musikaz ari garenez, musika gaitasunaz ari gara, eta gaitasun hori izan
dugula garbi dago, bestela ez zen osatuko osatu dena. Baina egia da
hori erabat lotua dagoela funtzionatu duen sistemarekin: bai hez-
kuntza, komunikazio, transmisio eta gainerakoekin.
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Belaunaldien arteko harremana zuzen-zuzena izan da: jaioz geroz-
tik (edo aurretik), amona, aitona, ama edo aitak, besoetan edo maga-
lean hartuta, kantuak, jokoak, behatzen jokoak, musika, neurriak,
erritmoa,... erakutsi dituzte. Musika berez kaos bat da, besterik ez,
baina kaos ordenatua. Horretan jolastu, horretan aritu dira umeak.
Lo harrarazteko erritmoak zein dira? Nolako interbalika dute? Erabat
diferentea izango da behatzak mugitzeko diren kantu horietan. Eta
berdin, matematika ikasteko ere, musika erabili da, berdin inguruko
guzti hori ezagutzeko (klasifikazioa eta beste), haurrak hiru, lau, bost,
sei urte dituenean. Dena musikaren bitartez. Herri kultura guztietan
daude kantu horiek, heziketan eta musika ikasten laguntzen dutenak.

Adibidetzat, hor ditugu hots-jostailuak. Gaur gutxi ezagutzen da
hauen mundua, baina hots-jostailuek hainbat funtzio bete dute hau-
rraren herri-hezkuntzan. Jolastea izan da horietako bat, irudimena eta
asmamena lantzeko benetan oso tresna egokiak dira eta. Gorputzaren
psikomotrizitatea eta trebetasuna lantzea beste bat. Eta kontuan iza-
nik herri-kulturan hots-jostailu asko, urtaroz urtaro, inguruko lurrak
emandako landare eta fruituekin egiten direla, jostailu horiek urte
garai zehatzekin lotzen dira, eta horien bitartez eguzkia, ilargia eta
landareen zikloak ezagutzen ere laguntzen dute.

Baina hots-jostailuek betetzen duten funtzio nagusi bat musikare-
kin loturik dago. Praktika zuzena izan dira: musika egiten eta jolas-
ten aritu dira umeak aldi berean, eta esaten genuen jarrera ireki eta
sortzailea inon baldin badago, jolasean da. Hor ezin da ezer errepika-
tu, beti zer edo zer berria behar da jolasterakoan. Eta esate baterako,
Etxarrin behintzat Txepetxekin aritzen ginen garai batean jolasean.
Txepetxak edo intxaurrak, intxaur baten azal erdia erresonantzia
kaxatxotzat hartu eta txotx bat hari batekin lotuta egiten dira. Txotx
horrek (tinkatutako haria ardatz duela) intxaur azala jotzen du beste
aldetik behatzarekin eragiten zaionean. Antzekoa da kokoazal erdia-
rekin egiten den Erriberako “Kaskamelan” ere.
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Txepetxa edo intxaurra (Arg. J.M. Beltran)

Hau musikako “eskola” bat da, musika praktikatzea. Ez zara aritu-
ko intxaurrarekin inongo neurririk gabe, erritmorik gabe, ordubete
“titiri titiri titiri” eginaz. Zer edo zer osatu behar duzu. Eta ez hori baka-
rrik, erritmo bat osatu eta txistuka edo kantuz lagunduz gero, beste ari-
keta bat egiten arituko zara, buruaren bi hemisferio, bi alde edo zera
horiek koordinatu behar dira eta: bi alde lanean, batekin kantatu eta
bestearekin hori lagundu. Musika eskoletan, txistua erakusterakoan
ikasle horri danbolina jartzen diogunean, badirudi hautsi egingo dela,
besoa eroriko zaiola edo. Baina horrela jolastu duen hark, bidearen
erdia edo gehiago egina dauka. Hori da musika gaitasunerako bidea.

Orioko Sarobe baserriko Jose Peñak esaten zuen kanabera tutu
batekin, olo zuztarrarekin edo gari zuztarrarekin, bere garaian moztu
eta jolastu egiten zirela turutak eginaz. Dena da musika ikastea, eta
haur batek kanabera eta olo-zuztarraren ordez “lastotxo” edo esaten
zaien plastikozko hauetako bat hartzen badu, olo zuztarraren antze-
koa du, funtzio bera betetzen du eta eskuragarriago dago gaur egun.
Hauekin jolastea, musika egitea da, eta are gehiago kanaberarekin
turuta egiten zutenean, honek sendotasun gehiago duela eta.

Tresna hauekin haur horrek zer egin behar du? Lehenengo gauza,
tresna ezagutu, bakarra da eta munduan. Honekin jotzen den pieza,
pianoarekin ezin da jo, ez baititu honek dituen notak. Eta honekin
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“Andre Madalen” ere ezin da jo. Jolastea da honekin egiten dena,
mundu hori ezagutzea: doinua nola osatu.

Kanaberazko turuta. 
Klarinetea 

(Arg. J. M. Beltran)

Herri-musika horrela osatu da: jarrera sortzailearekin eta gaitasu-
narekin. 

Ez baita hots-jostailuen mundua eta jolastea bakarrik. Horrela
hasitako heziketa hori ez zen bukatzen, biziarekin batera zihoan, eta
hasierako musika hezkuntzarekin jarraitzeko gizartearen funtziona-
menduko momentu eta ekintza askotan, adin guztietan praktika
musikala erabat normalizatua aurkitzen genuen. Besteak beste, lane-
an (lanera joateko, itzultzeko, lan egiteko, erritmoa markatzeko era-
bili diren kantu, joaldi eta doinuak,...), urtaroen arabera (sasoi alda-
ketak ospatzeko festak: udaberri-inauteri, uda-San Joan, udazken-San
Martin eta negu-eguberri), uztaren inguruan (lurra esnarazteko, egu-
raldi egokia lortu ahal izateko, eta bestetarako), artazuriketak,...
gizarteko gertaera ezberdinekin lotua zegoen musika. Adibide bat
hartzeagatik, hemen, Oiartzunen, ote-jotzearena daukagu: lanean ari
zirela, otea jotzen, musika egiten ari ziren aldi berean; hots hobea
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lortzeko otaska lurretik gora altxatuko zuten gainera. Edo artazurike-
tak, lan bilerak al ziren? ala festa bilerak? Zenbat doinu dira bertso
doinutegian bilera horietatik ateratakoak?

Hori da funtzionamendua, eta horrela osatu da herri-musikaren
ondare hori. Eta hor, berriz ere, garbi dago musika ematerakoan jola-
saren oinarrizko jarrera irekia eragile izan dela, eragile eta sortzaile. 

Eta haurren jolasak diren bezalakoak helduen jolasak hor daude,
besteak beste dantzarekin eta hotsa eta musikarekin egiten direnak.

Dantza-joko hauetan, jokoaren araudiak jarraituz, dantzariak osa-
tu beharko du bere erara, noski bere gaitasuna eta sormena kontuan
harturik, dantza hori. Betikoa izan da ere beti berria dena.

Alde horretatik oso adierazgarria gure herri musikan azken urtee-
tan hain arrakastatsua izan den txalapartarekin gertatu dena. 1960ko
hamarkadan txalapartari gutxi batzuk jarraitzen zuten ohitura horre-
kin eta joera aldetik errepertorioa oso garrantzitsua izanez, txikia zen.
Adierazgarria da lau hamarkadaren denbora epe motzean, izan duen
zabalkundearen gain, musika aldetik jorratu duena:

Joko erritmikoen errepertorio zabala.
Harmonia eta melodiaren esparrua.
Formazio musikalak.
Musika joera eta estilo berriak.

Horren arrazoi nagusietako bat txalapartari zahar eta berriek musi-
ka egiteko izan duten jarrera irekia eta sortzailea da eta bestea txala-
partarekin lan sakona egin ondoren txalapartariek lortutako trebezia
eta gaitasuna izan da.

1960ko hamarkadan txalaparta ikasi nahian eurengana jo genue-
nean txalapartari zaharrek txalaparta jotzen erakutsi ziguten, txala-
partarekin jolasten erakutsi ziguten baina ez ziguten piezarik jotzen
erakutsi. Ikasten ari ginela inork zer joko dut? galdetuz gero, berehala

235

Herri-musika



erantzungo zuten; Nola zer jo? Ba jo txalaparta. Horrela ikasi genuen
garai hartan “ttakun ttan ttakun”etik abiaturik joaldiak osatzen, beti
berdintsu, beti ezberdin, jotzen genuen bakoitzean zerbait berria sor-
tzen. Muga bakarrak gure gaitasunarena eta sormenarena.

Modu horretan jotzen zuen Baztango txistularien erreferentzia
nagusia izan den Arizkungo Maurizio Elizaldek. Honek errepertorio
zabala zuen, txistua jotzeko gaitasun handia eta jotzeko modua beti
sortzailea. Jotzerakoan doinuarekin “jolasten” zuela, saiotik saiora
pieza bera ezberdin jotzen zuen. Ez hori bakarrik, askotan pieza bera
bueltatik bueltara aldatuko zuen. Horri buruz idatzi nuen bere
heriotzaren ondoren Maurizio Elizalde musikari herrikoia izenburua-
rekin Txistulari aldizkariaren 148. zenbakian (1991). Bere interpreta-
zio librearen adibideetako bat aurkezteko Mauriziok askotan jotzen
zuen Zozoarena mutil-dantzaren segidan agertzen den esaldia auke-
ratu nuen:
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Ikus daiteken bezala, bueltaz buelta errepikatzen den esaldi bera
da baina joaldi bereko buelta guztietan gutxi edo gehiago Mauriziok
beti aldaketatxoren bat egiten du. Ba hori izaten zen Maurizioren jo-
tzeko era, mutil-dantza bat jotzerakoan, fandango bat jotzerakoan
edo “Agurra” jotzerakoan.



Beste adibide bat Zuberoako Pierre Caubet txanbelari eta abeslaria-
rena dugu. Gizon honek bere kantatzeko modu honi “txanbela bezala
ari da khantatzen” esaten zion. Bazuen beste modu bat modu horretan
kantatzeko eta jotzeko adierazteko; “aire librean” ematea. Berak beti
modu horretan ematen zuen eta grabatu zaizkion doinu guztietako
bitan grabatuta daudenak emanaldi bakoitza doinuaren bertsio bat da.
Zer esanik ez doinu bera kantatuz eta txanbelarekin emanez egindako
bertsioen arteko aldea eta ezberdintasun nabarmenak.

Gure aurreko herri musikari gehienek horrela jo dute eta horrela
jarraitzen dute gure artean gutako askok.

Trikitilarien mundua izan da gure herri musikan modu honetan
funtzionatu duen beste adibide bat. Trikitilari batek beste musika jole
bati ikasitakoa bere erara moldatu edo egokitu ohi izan du, zenbait
kasutan aldaketa hain da nabarmena beste pieza bat egin dela esan
daitekeela. Joera hori izan zuten Gelatxo garaiko soinu-jole haiek,
Eleuterio Tapia belaunaldikoek eta gaur egun oraindik ere trikitilari
asko dira modu horretan jotzen dutenak. Batzuetan entzundako pie-
zaren parte bat hartzen dute eta prestatzerakoan beste aire bat ematen
diote eta horren segidan sortu den zati horri doakion asmatutako bes-
te zati bat edo bi erantsi egiten diote.

Modu horretan osatu da trikitixaren errepertorioa, horren altxor
handia eta aberatsa, denbora epe motzean.

Beraz, herri musikan interpretazioa libre xamarra izaten da, joleak
edo emaileak interpretazio irekia egiten du, jolastu egiten du musika-
rekin eta musika egiterakoan jolasteko jarrera horretatik sormena eta
bizitza datorkio. Inork ez du jolasten aspertzeko. Inork ez du jolasten
hasitako hori modu berean, berdin-berdin, ezer ere gertatu edo alda-
tu gabe, nola bukatuko duen baldin badaki. Saio batzuetan gutxi eta
bestetan gehiago baina beti zerbait gertatu behar da. Horrela osatu da
dugun altxorra eta horrela aritu beharko dugu horretan jarrai dezan.
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Gaur egungo gure herri-musika

Gaur egun, eta batez ere mendebaldeko herrialdeetan, kulturaren
zabaltze sistemak asko aldatu dira. Jadanik ez dira belaunaldiz belau-
naldiko komunikazio era posible egiten zuten lehengo baldintza
haiek ematen. Informazioa beste bide batzuetatik jasotzen da (idatzia,
irratia, telebista, musika grabazioak...), hau ugariago eta zabalagoa da,
nazioaren muga berberak ere gainditzen direlarik.

Honek eragin du, besteak beste, musikan, itxura estetikoak gero
eta uniformeagoak izatea.

Aurrekoarekin batera, aipatu beharra dago, herriaren parte hartze
aktibo eta zuzena txikiagoa dela.

Horregatik, azkenaldian hainbat eta hainbat musika hizkuntza
berezi galduak dira, eta honek eragin du, herri askotako ondarearen
atzerakada hain era nabarmenean garatzea.

Bizitzeko, harremanak izateko eta komunikatzeko erak izan
dituen aldaketak, aurreko ohiturekin loturiko zenbait elementu kul-
turalen eraginkortasunean (hala nola, dantzetan, abestietan eta nola
ez hauei bizitza ematen zien soinu-tresnetan) galerak ekarri ditu.

Musikan, jadanik lehenengo urratsak ez dira zuzenean ematen,
lehen bezala ahotsak eta inguruko soinu-tresnak entzunez.

Sehaskan dagoen haurra lasaitzeko edo motibatzeko erabiltzen
ziren abestiak, disko eta kasete komertzialek baztertu dituzte. 

Gaur egun, gure inguruan, umeak ez dira garai batean bezala ama
amonaren besoetan hazten.

Ama-amonaren besoetan hazi den haurrak zuzen-zuzenean en-
tzun dituen kantuen bitartez, bestela lortuko ez zuen zenbait balio-
ren garapena lortzen du (intonaziorako, erritmorako, dantzarako,...
gaitasuna), guzti hori, abesterakoan egiten diren gorputz mugimen-
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duen, kantu monodiko edo polifonikoen, e.a.en bitartez lortu da.
Nabarmena da, guzti hau mantentzen den herrietako haurren musi-
karako ahalmena handiagoa dela. Alderantziz, guzti hau gure ingu-
ruan galdua da, eta bertako haurrengan duen eragin ezkorra argi
ikusten da.

Haur jolasak ez dira parte-hartzaileek abesturiko doinuen bidez
egiten. Jadanik, erritmo, tinbre eta linea melodiko ezberdinak eza-
gutzen hasteko ez dira hots-jostailuak egiten eta erabiltzen. Aldaketa
hauekin batera, psikomotrizitatearen eta gorputz trebetasunaren
garapenean, abesteko eran, materialen eta beren soinu ezaugarrien eta
soinu-tresnen erabileraren ezagutzan galerak jasan dira.

Gazteek, berriz, ez dute lehen bezala, beren festa eta bileratxoetan
abesten; orain, gehienetan, grabaturik dagoen musika entzutera
mugatzen dira.

Berbera gertatzen da, besteak beste, lana (bai lanera joateko, itzul-
tzeko edo egiteko, erritmoa markatzeko erabili izan diren kantu eta
doinuak), urtaro (urtaro aldaketak ospatzeko festak, besteak beste
udaberri-ihauteriak, uda-San Juan, udazkena-San Martin, negua-egu-
berriak), uzta (lurra esnarazteko, eguraldi egokia lortu ahal izateko,
eta bestelako ekintzak), gizarteko gertaera ezberdin, e.a.-ekin lotua
dagoen musikarekin. 

Beraz, musika, pertsona eta gizartearekin zuzenean harremanetan
zegoen. Orain, bere bizitzan parte hartzen zuen musika, gutxi ba-
tzuek egiten duten musikaren kontsumoa aldatu da, bai familian,
baita gizartean ere. Ondorioz, forma musikalen aniztasuna egunetik
egunera txikiagoa da eta komenigarria izango litzateke atzera begira-
tzea, lehen zegoena ezagutzeko. Argi izan behar dugu ez direla egoe-
ra haiek berriro egokituko, baina, oraindik irauten duena mantentzen
eta galdu denaren alderdirik baliagarrienak berreskuratzen saiatu
beharko genuke.
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JARRAITU DEZAGUN HERRI MUSIKAREN BIDEA

Egoera honetan orain guri dagokigu gure historian hain emanko-
rra izan den bidea jarraitu edo bestea hartu.

Interpretazio sortzailearekin lortuko dugu gure berezko herri
musika bizirik mantentzea eta emankorra izatea. Noski, horrekin
batera gaitasuna eta trebetasuna zaindu behar dugu.

Ni horretan saiatzen naiz nire musika jarduera bakoitzean. Bai jo-
tzerakoan eta egiterakoan ere.

Niri ere batzuetan aurrekoei bezala gertatzen zait, zerbait entzun
eta nire buruan bueltaka dabilela, pertzepzioa oso subjektiboa dela
eta, azkenean entzundakoa beste bat bihurtzen da. Horrela gertatu
zait garai batean Eugenio Etxebarria Arratiako albokariari entzun
nionarekin.

1960ko hamarkadan, urtero Donostian ospatzen ziren “Euskal
Jaiak” izeneko ekitaldien arteko bat euskal herri soinu-tresnei buruz-
koa izaten zen. “Festival de instrumentos autóctonos” zuen izenburua
eta Trinitateko plazan egiten zen. Han entzun nuen zuzen-zuzenean
Eugenio Etxebarria albokaria eta grabagailurik ez nuenez, nire
memorian gorde nuen entzundako hura. Horrela ikasi nituen nire
alboka errepertorioko aurreneko jota, porrusalda eta martxa. Horiek
jotzen nituen garai hartako nire emanaldietan. 

Handik urte batzuetara Hernaniko Musika Eskolan alboka klase-
rako materiala prestatzerakoan hiru pieza horiek Eugenioren jota,
porrusalda eta martxa izenekin partituran idatzirik jarri nituen.

2000. urtean Eugenio bizi den Arrigorriagako bere etxean goiz
batean elkartu ginen alboka nola egiten zuen prozesu osoa filmatze-
ko. Hori bukatu ondoren bazkaltzera joan ginen eta bazkalondoan
mahaian geundela alboka harturik hogeita hamar urte lehenago bera-
ri ikasitako hiru pieza haiek jo nituen.
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Orduan hartu nuen nik sorpresa!

Porrusalda eta martxa entzun zituenean garbi esan zidan; nik ez
ditut pieza horiek ezagutzen! Jota ezagutu zuen nahiz eta esan ezber-
din jotzen nuela baina beste biak ez zituen ezagutzen. Beraz, bi pieza
horiek, nahi gabe edo konturatu gabe, neronek asmatuak ziran, nik
sortutakoak. Hau izan da gure herri musikan doinu berriak egiteko
beste bide bat. 

Jarraitu dezagun bide horiek jorratzen eta tradizioaren kate-maila
izanik, hartu aurrekoei eta gurea eginez eman dezagun beste batzuek
hartu eta beren egin dezaten,... eta ez zaigu faltako gure herri musi-
ka.

Sormena gurea da.
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