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 ARGAZKIAK: DANI BLANCO

HERRI 
ZAPALDUEN, 
HIZKUNTZA 
GUTXITUEN
KANTUA
Europa bat-batean egitasmoaren 
baitan, Euskal Herrian izan dira 
Kurdistango, Sardiniako eta 
Kataluniako inprobisatzaileak, 
bertsolariekin batera abesten. 
Itzultzaileen laguntzari esker, lau 
tradiziok, lau hizkuntzak bat egin 
dute oholtzan.
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SARDINIAKO CANTADORI-AK 
Paola Dentoni: “Gure kantuaren eta 
sardinieraren biziraupena lotuta 
daude”
Sardiniatik etorritako Simone Monni eta 
Paola Dentoni cantadoriek Stefano Cara 
eta Michele Deiana ahots laguntzailee-
kin batera eta launeddas musika-tres-
naren erritmoan abestu dute Euskal He-
rrian. Sardinieraren gotorlekuetako bat 
da Poesia a bolu’ delakoa, uhartearen 
berezko kulturaren erakusgarri.

Zer aldaera daude zuen uhartean?
Sardinian bertan ohitura bat baino 
gehiago dago. Lau aldaera bereizten 
dira eta guk egiten duguna uhartearen 
hegoaldean baino ez duzu entzungo. 
Mutettu izena ematen zaio. 

Inprobisatzaileen jardunari lagunduz, 
bigarren ahotsak aritzen dira, soinu gra-
bedun basciu eta contra abeslariak. Zein 
da haien funtzioa?
Inprobisatzaileak botatzen dituen ber-
tsoen arteko lotura egiteko balio dute 
basciu eta contra ahotsek. Mutettu longo 
izeneko modalitatean are garrantzitsua-
goak dira, bertsoaldi luzeak izaten dire-
lako eta bigarren ahotsek atalka bana-
tzen dute kontakizuna. 

Cantadorien lehiaketa eta topaketak egi-
ten dira, ezta?
Bai, batez ere herrietako jaietan antola-
tzen dira. Lehen baino gutxiago egiten 
dira, baina mantentzen direnak indar-
tsu daude, telebistan ere ematen di-
tuzte. Lehiaketetan gehien baloratzen 
dena, gure kantuaren metafora ondo 
adieraztea da. Ezarritako gaia edo ar-

gumentua metaforen bidez azaltzea da 
gakoa. Argumentua euskal bertsolarien 
ofizioen gisakoa izaten da. Hori guztia 
metrikari eta errimari eutsita.

Gaur egun, cantadorien ohitura belau-
naldiz belaunaldi transmititzen da?
Zoritxarrez, atzera egiten ari da. Oso 
gazte gutxi hasten dira honetan.

Zurekin etorri den beste cantadoria, Si-
mone Monni, gazte-gaztea da, bada.
Bai, dauden gazte gutxi horietatik bat 
etortzea nahi izan dugu. Gainera, Simo-
neren kasua oso adierazgarria da, itxa-
ropena ematen digu. Bere etxean ita-
lieraz baino ez zuten egiten, baina aitak 
eta anaiak inprobisatzaileak atsegin zi-
tuzten eta Simonek ikasi egin nahi izan 
zuen. Hala, pixkanaka, interesa hartzen 
hasi ziren eta, bide batez, sardiniera ere 
haien etxera itzuli da.

Cantadorien eta sardinieraren patua el-
karri lotuta daudela uste duzu?
Bai, dudarik gabe, gure kantuaren eta 
sardinieraren biziraupena lotuta daude. 
Cantadoriak sortzeko, etxean sardinie-
raz hitz egiten duen jendea behar da. 
Sardinieraz hitz egiteko ohitura galtzen 
ari da, batez ere Casteddu, Tàttari eta 
herri handietan. Sardiniera galduz gero, 
cantadorien oinarri nagusia galduko da. 

KURDISTANGO DENGBÊJ-AK 
Zinar Ala: “Bat-bateko jardunak 
salbatu du kurduen historia”
Kurdistanen oso errotuta dago dengbêj 
inprobisatzaileen ohitura. Poetikotasun 
handiko bertsoak osatzen dituzte, Ale-
manian bizi den Zinar Ala dengbêjak gu-

rean erakutsi duenez. Ahoz ahoko trans-
misioan oinarritutako kultura dutenez, 
kurduen nortasunari eusteko ezinbeste-
ko tresna dira inprobisatzaileak.

Zer giro edo egoeratan inprobisatzen du-
zue Kurdistanen?
Batez ere, gauetako ospakizunetan el-
kartzen dira inprobisatzaileak, musikaz, 
ardoaz eta bertsoez gozatzeko. Dengbêj 
bat historiak kontatzen hasten da nor-
malean. Ondoren, beste batek historiari 
jarraipena ematen dio. Gazteek ere tra-
dizioari eusten diote.
 Ezkontzetan ere ohikoak dira dengbê-
jak. Ezkongaien bertuteez edo familia-
ren poztasunaz abesten dute. Senar-
gaiaren eta emaztegaiaren aldekoak 
egoten dira eta lehia moduko bat ere 
sortzen da. 
 Bestetik, galsoroetan lanean ari di-
renen artean ohitura da inprobisatzea. 
Langile batek estrofa batzuk botatzen 
ditu eta, lurra lantzeari utzi gabe, bes-
teek erantzuna pentsatzen dute.

Kurduen historiaren gordailu ere baza-
rete.
Esan liteke bat-bateko jardun horrek 
kurduen historia salbatu duela. Izan ere, 
gure historiaz gutxi idatzi da, ahozko 
kultura da gurea. Dengbêjek pasatu dute 
gure jakintza belaunaldiz belaunaldi. 
Esaerak, antzinako historiak eta abar 
batzen dira hor eta ederra da estrofetan 
nola uztartzen diren errimak eta herria-
ren jakintza. 

Inprobisatzaileen ohiturari eusteko plan-
gintzarik baduzue?
Kurduen inprobisazioa indarberritu 

Besterenetik gozatzeko eta 
gehiago ezagutzeko aukera eman 
digu Nazioarteko Topaketak, eta 
ezin horri uko egin: Bilbon lehen 
emanaldia eman ostean batu 
gara, banan bana, hiru hizkuntza 
gutxituetako inprobisatzaileekin.
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nahi dugu, baina horretarako erakun-
deen laguntza beharrezkoa da. Amed-e-
ko Udalak (Turkiaren menpeko Kurdis-
tan), adibidez, Kantarien Etxea izeneko 
egoitza finantzatzen du hiriaren alde 
zaharrean: Inprobisatzaile zaharrak 
hartzen dituzte han eta errentatxo bat 
ematen diete, erretiro-pentsiorik ia ez 
baitago gure herrialdean. Halako gu-
neek asko lagunduko dute dengbêjen 
ohiturak zabaltzen. Baina, udalez apar-
te, beste erakundeek ez dute laguntzen, 
Turkiako Estatuak ez du ezer jakin 
nahi.

KATALUNIAKO GLOSADOREAK 
“Elkar ezagutzeko uneak behar dira, 
baina bi tradizioen arteko fusiorik 
gabe”
Herrialde Katalanak oso aberatsak dira 
inprobisazio moldeetan, uharte eta es-
kualde gehienek beren aldaera baitute. 
Gure galderei erantzun dieten Christian 
Simeliok eta Anaís Falcók corrandisten 
tradizioa ekarri dute Bilboko eta Her-
naniko saioetara, Gerard Diezen soinu 
txikia lagun. Donostiako eta Iruñeko 
saioetan, aldiz, Ferriol Macip eta Mireia 
Mena glosadoreak aritu dira. Errepor-
tajeko argazkia Donostiako saio ostean 
ateratakoa denez, Macip eta Mena dira 
bertan ageri direnak.

Herrialde Katalanetan dauden inprobisa-
zioen artean, zein da zuena?
ANAÍS FALCÓ: Bat-batekoak tradizio 
sendoena Menorca uhartean du, hiru 
abeslari eta gitarra-jole batekin inpro-
bisatzen dute. Mallorcan, aldiz, nola-
baiteko berpizkundea izan da, horiek 
musika-tresnarik gabe abesten dute. 

Herrialde Valentziarrean, verseadoreak 
pentsatzen duen bertsoa kantatzeaz ar-
duratzen da cantadorea. Iparraldera-
go, Ebroko lurretan, joteroaren ohitura 
dago, jaietan eta ezkontzetan inprobisa-
tu ohi duen gizona, baina orain emaku-
meak ere badaude. 
 Azkenik, corrandistak daude, hori da 
guk egiten duguna. Catalunya Vella de-
lakoan du jatorria, Llobregat ibaitik ipa-
rraldera dauden eskualdeetan, alegia. 
Tradiziozko corrandistek bat-bateko 
nahiz jarritako kantak abesten zituz-
ten, are gehiago, benetan inprobisatzen 
zutenik ezin dugu ziurtatu, ez delako 
horren berri zuzenik jaso. Corrandis-
ten ohitura biziberritu egin da eta orain 
maiz inprobisatzen dugu. 

Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean 
bada lotura berezi bat, politikan nahiz 
kulturan. Inprobisatzaileen arloan ere 
hartu-eman estuagoa aberasgarria litza-
teke?
CHRISTIAN SIMELIO: Zapalkuntzak 
batu gaitu eta aprobetxa dezagun hori 
gauzak elkarrekin egiteko. Euskal He-
rria inprobisazioaren katedrala da, ho-
nelako topaketa gehiago behar dira. Ha-
lere, horrek ez du esan nahi Katalunian 
Euskal Herrikoa zehatz-mehatz kopiatu 
behar dugunik. Guk badauzkagu gure 
melodiak, gure estiloa. Elkar ezagutzeko 
uneak behar dira, baina bi tradizioen ar-
teko fusiorik gabe. 

Txapelketarik antolatzen duzue Katalu-
nian?
A.F.: Sariketa herrikoiak badira, baina ez 
daukate hemengoen oihartzunik. Saba-
delleko jaietakoa da handiena, inoiz jen-

daurrean abestu ez dutenak ere igotzen 
dira oholtzara, jai giroan. 
C.S.: Askotan, Euskal Herrikoa kopiatuta 
sortu nahi dugu lehia. Baina, egia esan, 
corrandistak ez dauka erronkarako joe-
ra hori. Ez dakit zer neurritaraino ko-
meni zaigun Euskal Herriko eredua har-
tzea, guk badugu geure estiloa. Honen 
inguruan iritzi asko daude, dena dela. 

Umeekin lan egiten duzue tradizioari 
eusteko?
A.F.: Eskoletan tailerrak egiten dira, 
baina ez horrenbeste corrandista onak 
sortzeko, hizkuntza eta gaitasun per-
tsonalak garatzen laguntzeko baizik. 
Gure inprobisazioa sorkuntza handiago 
baten zati da: kantua, dantza eta musi-
ka dagoen ekitaldi batean, inprobisatu 
ere egiten da. Inprobisazioa propio lan-
tzeko saiakerak egiten dira, seguruenez 
Euskal Herriko eredua hartuta, baina 
zaila da gainerako elementuetatik be-
reiztea.
C.S.: Albert Casalsek tesia egin zuen, 
Corrandascola izenekoa. Inprobisazioa 
eskolan ikasteko programa bat propo-
satzen du, bide batez katalana lantzeko 
balio duena. Corrandascolari esker ka-
talan edo musika irakasle batzuek in-
probisazioa ikasgelarako tresna interes-
garritzat ikusten dute. Guri ere deitzen 
digute batzuetan, eskoletan tailerrak 
eta erakustaldiak egiteko.
A.F.: Umeek badakite zer den corran-
dista bat, baina zaila da hortik gorako 
interesa sortzea, ez dagoelako eredurik. 
Jende gutxi ari gara honetan. Ez dago 
erreferente indartsurik, Euskal Herrian 
goi mailako bertsolariak izan daitez-
keen bezala. n

Argazkietan,  
ezkerretik eskuinera,  
Paola Dentoni,  
Simone Monni,  
Zinar Ala, Anaís Falcó 
eta Christian Simelio.
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