
EUSKADIKO ORKESTRAREN kontzertu bereziak
Iker Sanchez zuzendari irundar gaztea eduki
zuen ardatz. Oso entsaio gutxiko formula
onartuz, arriskutan sartu zen, eta haietatik
maila handia erakutsiz atera. Kontzertua hasi
zen Jose Olaizola Gabarain (1883-1969) herna-
niarrak Sorgiñeta baleterako idatzi Kontrapasa-
rekin. Jon Maya dantzari oso ezaguna oholtzan,
metro koadro urriko tartean ari, Jagoba Astia-
zaran musikari gaztea txistuan eta orkestra
gibeletik: ongi-etorri elegantea.

Juan Crisostomo de Arriagaren (1806-1826)
Obertura op 1-ekin hasi zen lehen zatia.
Mozart kutsuko pasarte fina. Ondoren, gure
lurrak eman duen konposatzaile munduan eza-
gunena, Maurice Ravel (1875-1937): honen Le
Tombeau de Couperin, XVIII. mendeko Couperin
frantses barrokoaren omenezko kontzertua,
Lehen Mundu Gerran Ravelek galdu zituen
lagun banari eskainitako zatiz osatua da eta
Ravelek justu Zeruko ARGIA plazaratu zen
urtean aurkeztu zuen. Pianoarentzako sortu sei
piezetatik orkestrarentzako egokitutako lauak
jo ziren. Pasarte koloretsuak, iradokizunez
beteak, plastikotasun handikoak, exekutatzen
konplikazio tekniko askokoak, entzulearentza-

ko lehenbiziko aldian bereganatzen ez errazak.
Entzule adituenak ados zetozen Iker Sanche-
zek txinpartak atera zizkiola orkestrari Ravele-
kin.

Ondoren, Jesus Aranbarriren (1902-1960)
Zortzi euskal kanta kolekzioarekin taularatu zen
Miren Urbieta soprano gaztea. Garairik zaile-
netan Euskal Herrian sinfonismoaren habeari
zutik eutsi izanaren fama duen Aranbarrik zor-
tzi herri kanta landu zituen zortzi bitxi oso
diferente moduan. Urbietak ariketa horietan
agerian utzi zituen kanturako dituen dohainak,
ahots eta kantakera aldetik bezala dramatiza-
zioarenetik. Berak batetik eta orkestrak bestetik
Sanchezen ardurapean lana fin egin zuten
Aranbarrik bien luzimendurako prestatutako
korapiloak askatzeko.

Zortzi kanten giro esperimentuzalearen
ostean, bederatzigarrena Aita Donostiaren
Oinazez ezaguna, Nik baditut bortietan herrikoia-
ren gainean sortua. Giro ilunekoa bezainbat
entzuten erraza, Aita Donostiaren pieza fune-
break daraman drama ederki mamitu zuten
bakarlariak eta musikariek.

Kontzertuaren bigarren zatiaren sarrera
orkestrak eta Jose Inazio Ansorenak Isidro

Opari sinfonikoa
Azaroaren 19 ilunabarrean Donostiako Victoria Eugenian bildutako ARGIAzaleek, agintari

politikoek eta musika-maitaleek kontzertu eder baten oparia jaso zuten. Garai, kontzeptu eta
kolore oso ezberdineko musikak entzun ziren ARGIAren 90. urteurrenaren aitzakian josiak,

musika hutsak berez dakarren plazerari bestelako sentsazio eta sentimenduak gehitu zizkietenak.

- 90. urteurrena -

Pello Zubiria
Argazkia: Dani Blanco



Ansorenaren (1892-1975) Biri-
garroarekin eman zuten. Tomas
Aragüesen moldakuntza disti-
raz betean, tresna sinfonikoak
eta hiru zuloko txistu zaharra
elkarlanean eta lehian. Txistu-
laria orkestra atoian daramala
batzuetan eta honek altzoan
kulunkatua bestetan, batak bir-
tuosismoa erakutsi eta besteak
solemnitatez borobildu. Berez
Birigarroa entzule epelena ena-
moratzen duen pieza da, eta
Aragüesen moldakuntzek
himno bihurtu dute.

Hurrengo jauzia, Mikel
Laboak JosAnton Artzeren
hitzekin sortu Txoria txori,
Carlos Puig-en moldakuntze-
kin, oraingoan Pier Paul Ber-
zaitzek eta Miren Urbietak
kantatua. Gaueko ukitu nos-
talgikoetako bat. Eta bukatze-
ko, Pierra Bordazaharre
“Etxahun”en Goiz ian argia
hastian, Mañolo Espeletten
moldaketekin, Berzaitz eta
Urbietarekin batera ARGIAko
langileek kantatua... Detaile
heterodoxoa, salako entzuleria
goratik kantan jarri zuena.

Bukatzeko propina, Neme-
sio Etxanizen letrekin Jose Ina-
zio Ansorenak idatzitako Zapi
zuriari koplak aldatu eta Beti
ARGIA abestu zuten, orkestrak,
kantariek, langileek, salak, Ara-
güesek paratutako moldakun-
tza luxozkoarekin.

Kontzertura musikaren pla-
zer hutsaren bila hurbilduak
nabarmenduko du orkestra
dotore aritu zela, Ravelen
pasarteetan haize taldea izuga-
rri, soprano gazteak kolore eta
matizazio askoren erakustaldia
egin zuela, zuzendariak anbi-
zioa, kalitatea eta orkestraren
kontrola erakutsi zituela, eta
txistulariak ezagutzen diogun
maisutasuna. Kontzertuetara
joateko usadiorik gabeko eus-
kaltzalea, berriz, luxuzko musi-
kaldi baten lekuko izan zen.
Opari gisa, euskal prentsa
biziaren, astekari zorrotz,
gorri, gozo eta argiaren 90.
urteurrenean, hiru ereserki
galant kantatu ahal izan zituen
norekin eta Euskadiko Orkes-
tra sinfonikoarekin. n
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