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Euskal Herriko soinuak biltzen ditu Soinumapa webguneak (www.soinumapa.net). Egunero
sortzen eta hiltzen dira soinuak, eta sareko artxibo honi esker gure iragana, oraina eta geroa

ezagutzera eman nahi dute.

OLATUEN SOINUA, segalarien ahalegina,
hegazkin baten lurreratzea, manifestazio
bateko aldarrikapenak, edo ezkilen dilin-dala-
na. Euskal Herria soinuz beteta dago, egune-
ro desagertzen eta sortzen diren soinuz.
Horiek jasotzeko asmoz sortu zen soinuma-
pa.net webgunea 2005. urtean. “Gure histo-
riarako argazki zaharrak biltzea garrantzitsua
dela inork ez du ukatzen. Baina inoiz ez da
soinu bilketarik egiten, eta askotan iruditzen
zait soinuek irudiek bezainbesteko gaitasuna
dutela informazioa gordetzeko, eta
askotan baita gehiago ere”, dio
Xabier Erkizia Soinumapako
kide eta musikariak. Argaz-
ki batek istant bateko
errealitatea islatzen du,
eta hots baten grabazio-
ak, aldiz, informazio
gehiago gordetzen du
bere baitan. Horregatik,
gure iragana, oraina eta
geroa ezagutzeko, artxibo
akustiko propioa edukitzea
oso garrantzitsua dela dio Erki-
ziak. Baina gure ondarea, kasu
askotan, esku pribatuetan dago orain-
dik ere.

Hastapeneko soinuak
Musika munduko hainbat pertsona “lan egi-
teko beste modu bat garatzen” hasi zen,
Erkiziaren hitzetan. Inguruneko soinuak
erregistratzeari ekin zioten, gero horiekin
musika egiteko asmoz; baina ohartu ziren
konposaketetarako erabiltzen zuten materiala
baino gehiago pilatzen zitzaiela. Esku priba-
tuetan geratzen ari zen material hori guztia,

eta “beste pertsona batzuentzako interesga-
rria izan zitekeela pentsatu genuen”, dio.
Garai hartan, soinu artxiborik ere ez zegoen,
“eta zeuden bakanak irratien esku zeuden”.
Horregatik, denen eskura egongo zen artxi-
boa sortzeari ekin zioten.

Web 2.0ren sorrera garaiak ziren, eta for-
matu hori interesgarria izan zitekeela pentsa-
tu zuten. SoundTransit izeneko webgune
holandar bat hartu zuten oinarri, “soinuen
bidez bidaiatzea

Soinumapa

Galduko ez diren
hotsak
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proposatzen zuen guneak. Eta bertara igota-
ko grabazioak erabiltzaileen parte hartzeari
esker lortutakoak ziren”. Sistema hori oina-
rrian hartu eta sinplifikatu egin zuten “tekni-
koki ere ez baikinen oso onak,
eta ahal izan genuena egin
genuen”. Hala ere, sortutako
produktu berria sistema eragin-
korra zen. Atzerrian sortzen ari
ziren antzeko proiektu ezberdi-
nek interesa erakutsi zuten, eta
webgunearen sistemari buruz
galderak egiten zizkieten. Hori
dela eta, hotsen mapak egiteko
aplikazio bat sortu zuten, eta
orduz geroztik hainbat webgu-
neren abiapuntua izan da Soi-
numapa.

Webgunearen formatua eta edukiak zehaz-
ten ari baziren ere, oraindik grabazioek izan-
go zuten izaera nolakoa izango zen erabaki-
tzeke zegoen, oso garbi ez zeukatelako.
“Soinumaparen sorrerarekin bueltaka genbil-
tzala, Luz Maria San Gil mexikarraren lan
batekin egin genuen topo Artelekuko media-
tekan”. Bi diskoko bilduma zen, Euskal
Herrian egindako grabazio ugariz osatua.
Azaleko ohar batek hala zioen: “Etorkizu-
nean edonork soinu hauei edozein erabilera
eman nahi izanez gero, libre da”. “Bere Crea-
tive Commons zigilu partikularra egin zuen”,
dio Erkiziak. Bilduma hori Soinumapak egi-

tasmoarentzako abiapuntua izan zen, ordura
arte proiektuaren ideia lantzen ari baziren
ere, hainbat puntu zehazteko baitzeuzkaten:
nola etiketatu eta sailkatu, nola bildu... Eta

disko horrek hainbat gako
eman zizkien bide horretan.

Sistema martxan jarri zute-
nean, erabiltzaileen interakzioa
bilatu zuten Soinumapako
kideek, eta Remapa izeneko
egitasmoa sortu zuten. Bertan,
musikariek webguneko graba-
zio bat hartu eta harekin abesti
bat sortu behar zuten. Bakoi-
tzak Soinumapatik artxibo bat
hartzearen trukean, berak ere
grabazio bat zintzilikatu beha-
rra zeukan webgunean. Era

horretan, astero pieza berri bat sortuz, 33
abesti egin zituzten urtebeteko epean.

Sortzen diren soinuen bila
Gaur egun, ordea, Soinumapara bideratzen
dituzte ahalegin guztiak, eta dagoeneko 600
grabaziotik gora daude webgunean, 60 per-
tsona ingururen borondatezko ekarpenaren
ondorioz lortutakoak; eta parte hartzean
oinarritutako proiektua den heinean, kopuru
hori hazten joango dela espero dute.

Erabiltzaileek igotzen dituzten grabazioez
gain, ordea, sei laguneko talde editoriala ere
badu Soinumapak. Hiru hilabetero kanpaina

“Grabazioak teknikoki Euskal Herrian XX. mende
hastapenetan hasi ziren arren, soinuak aspalditik erre-
gistratzen dira, baina era ezberdinean”, dio Xabier
Erkizia musikariak. Gogora ekarri du, esaterako, Vic-
tor Hugo idazle frantsesaren Pasaiako deskribapena.
“Soinu hutsa”, bere hitzetan. Edo Bitoriano Gandia-
garen idatzi eta poemetan ere “soinuak ikaragarrizko
garrantzia” daukala azpimarratzen du. Uneren bateko
euskal gizartea irudikatzen duten soinu idatzien artxi-
bo bat badugu beraz, kanpoko eta bertako literaturan.
Baina horiez gain, artxibo akustiko aipagarria ere
badaukagu gurean. Grabatuta dauden Euskal Herriko
lehen soinuak 1900 ingurukoak baitira. Urte hartan
Parisen egin zen erakusketa unibertsalean aurkeztu
behar zuten fonografo batekin proba batzuk egin
behar zirela eta, Hendaia, Irun eta Hondarribia ingu-
rura etorri ziren bertako giro soinuak grabatzera.
Gaur egun ordea, artxibo hori Austrian dago, “eta
inork gutxik daki dokumentu hori badenik ere”, dio
Erkiziak. Lehen grabazio horri balio eskasa eman
zaiola uste du, “ez daukagulako gure artean, eta ez
dugulako entzun. Baina denoi interesatuko litzaiguke
hots horiek entzutea”.

1950ko hamarkadan ere atzerritik etorri ziren gure-
ra bertako soinuak grabatzera. Kasu honetan Alan
Lomax musikari estatubatuarra gerturatu zen. Batez
ere euskal musika erregistratu bazuen ere, kaleko
giroa ere grabatu zuen. Orain dela gutxi argitaratu
dira Lomax-ek Nafarroan eta Bizkaian grabatu zituen
dokumentu haiek “Egiten ari garen lanaren aurrekaria
izan zela esan daiteke”.

Gure garaira inguratuz, Nafarroako Unibertsitate-
ko irakasle batek Iruñeko mapa akustikoa osatu zuen
1996an. Sarera ere igo zuen, “baina gaur egungo nabi-
gatzaileek ez dute irakurri ere egiten”. Berarekin
harremanetan jarri ziren Soinumapa egitasmoko par-
taideak, eta bere artxibo hori webgunera ekarriko
dute laster.

Aitzindari hauen guztien soinuak batzeko lanetan ari
dira Soinumapako kideak, “gure helburuetako bat baita
artxibo pribatu horien inguruko berrikusketa egitea, eta
ahal den heinean publiko bilakatzea”. Gaur egun tekni-
ka asko daude gure inguruko soinuak erregistratzeko,
eta horregatik “gure belaunaldiari gertatu zitzaiona
berriro gertatu ez dadin lan egingo dugu, soinuak erre-
gistratzen eta denen eskura jartzen, hain zuzen”.

Garai bateko soinu berreskuratuak

“Argazki zaharrak biltzea
garrantzitsua dela inork ez du

ukatzen. Baina inoiz ez da soinu
bilketarik egiten, eta askotan
iruditzen zait soinuek irudiek

bezainbesteko gaitasuna dutela
informazioa gordetzeko”

XABIER ERKIZIA
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berriak antolatzen dituzte;
esate baterako, orain dela
gutxi inauterietako grabazio-
ak biltzen aritu dira, eta pasa
den udan, animalienekin egin
zuten lan. “Horrek ez du esan
nahi ordea, inauterietako edo
animalien grabazio gehiago
egingo ez ditugunik”, dio
Erkiziak. Izan ere, kanpaina
horietatik aparte, erabiltzai-
leen grabazio ugari jasotzen
dituzte, “eta denek daukate
interes berezia guretzako”.

Etorkizunera begira, eten-
gabe ari dira artxiboa handi-
tzeko lanetan. “Egunero sor-
tzen diren soinuak biltzea da
gure helburua”, Erkiziaren
hitzetan. “Badira beste mapa
batzuk desagertzen ari diren
hotsei erreparatzen dietenak,
baina hori oso zaila da. Eta
gainera arrisku bat du, soinua
fetitxe bihurtu baitaiteke”.
Erkiziak dioenez, berak zerbait grabatzen
badu, interesgarria zaion zer edo zer entzun
duelako da, “baina entzun duzun hori ez da
berriz ere errepikatuko. Horrek frustrazio

puntu bat sortzen du, baina era berean, erne
egotera ere behartzen zaitu”. Berak dioen
bezala, mikrofonoarekin lan egitea berandu
iristearen artea baita. n

Xabier Erkizia da Soinumapa proiektuko arduradunetako bat. Argazkian, grabatu ostean
webgunera kargatuko dituen soinuak “ehizatzen” ari da.


