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taLdearen 
hasIera... 

'Baga , Biga Higa...' sentikaria

Donostiako trinitate plazan 1971ko 
irailaren 8an ez Dok Amairuk 
emanaldiaren bi saio egin behar izan 
zituen, sarrera guztiak agortu zirelako.   
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ez dok amairuk 1970eko abuztuan estreinatu 
zuen Baga Biga Higa... sentikaria. orain mende erdi, 

euskal kultur mugimendu abangoardistak lortu 
zuen talde izaera bururaino eramatea, kanta, poesia, 
dantza eta antzerkia, txalapartaren doinuz uztartzen 

zituen ikuskizun honekin. Baina paradoxikoki, 
batasun horren ondotik desagertu zen taldea.

 Urko APAoLAZA AViLA

...eta amaIera 
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Bi bele batera doaz hegan Ake-
tegiko tontorrerantz eta haien 
hegoek elkar jotzean egiten 
duten oihartzuna Urbiako ze-
lai bakartietan barreiatu da: 

tta-kun, tta-kun. Txalapartaren soinu 
basatia da. Musika instrumentu horrek 
transmititzeko eta moldatzeko duen 
ahalmena baliatu zuten Ez Dok Amairu-
ko kideek, Baga, Biga, Higa... sentikariko 
parte ezberdinak lotzeko kate batean, 
hasi eta buka. Gauza sinplea dirudien 
horrekin, urrats apurtzailea eman zu-
ten ordura arte euskal kultura berres-
kuratzea helburu zuen mugimenduan: 
emankizunetan espresio artistiko ez-
berdinak fusionatu eta esperimentazio 
bide berriak ireki zituzten. 

Duela mende erdi, 1970eko abuz-
tuaren 22an aurkeztu zuten lehen aldiz 
sentikaria Portugaleten, eta ibilbide 
labur baina oparoa izan zuen; baina 
haren aztarna egungo kontakizunetan 
ganduz estalita ageri zaigu. Zergatik 
ote? Izenondoa Joxan Artzek jarri zion, 
ikus-entzuleen “sentimenduan” era-
gin nahi zutelako, poeta usurbildarra-
ren arabera. Hala azaldu zion ARGIAri 
1971n egindako elkarrizketa batean: 
“Herriaren problemak gure eginik, he-
rriaren problemak agertu nahi geni-
tuen ahalik eta modurik zabalenean. 
Horregatik, herriaren maitasuna, sen-
timenduak eta sufritzen dituen injusti-
ziak izan dira gehienbat guk erabili eta 
erabiltzen ditugun gaiak”.

Artze borrokalaria, zapalduen al-
dekoa, boz-goran jarri behar dugu 
ezinbestean hemen, Ez Dok Amairu-
ren alderdi deseroso eta ezezagunago 
horren arima baitzen, eta seguruenik 
duela 50 urteko sentikariak ere ba-
zuen zerbait hortik: “Ez dugu artalde 
baten erdian amildu nahi” dio haren 
esku-programak. Eta erdian txalaparta, 
“oraingo gizonen (sic) lanaren adieraz-
pena, taldearen beraren errorik sako-
nenetarikoa”. 

“EZ nEKIEn TXAlApARTAREn  
IZEnIK ERE”
21 urte zituela, Joxan Artzek autoa har-
tu eta Europan barrena bidaiatzeari 
ekin zion –hasieran Jose Luis Zumeta 
margolariak lagunduta, ondoren baka-
rrik–. Munduan gertatzen ari ziren al-
daketa ugariren berri izan zuen horre-
la: Kubako iraultza, AEBetako eskubide 
zibilen aldeko borroka, Frantziako lan-
gile grebak… Injustiziak salatu eta sis-
tema zalantzan jartzeko kontrakultura 

goian, 1970eko abuztuaren 22an 
portugaleten estreinaldirako 

prestaturiko afixa. behean, 
bartzelonako romea antzokian 

1971n egindako emanaldien 
iragarpena. sentikariak arrakasta 
itzela izan zuen euskal herrian, 

baita hemendik kanpo ere.
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mugimendu zabala sortu zen, askotan 
kantautoreek katalizaturik, Atahualpa 
Yupanquiren hitz melankolikoak tar-
teko, viday.

Euskal Herrian ere, Francoren dikta-
durak industrializazioari paso emateko 
atea apur bat ireki orduko, protesta eta 
kultur berpizkundea borborka irten 
zen. Oteizaren Quousque tandem…!-en 
garaiak dira, eta norbere aldetik zebil-
tzan sortzaileak Ez Dok Amairun el-
kartu ziren, 1966ko urtarrilaren 9an 
Hernanin estreinako aldiz agertzeko. 
Polifoniarik gabe, ahots eta gitarra soi-
lez lagunduta, joera berritzaileaz.

Artze anaiak, Joxan eta Jexux, Ez Dok 
Amairuren sorreran izan ziren hasiera-
tik; ez da kasualitatea Remigio Mendibu-
ruk talde hartako irudiari txalapartaren 
forma ematea. Bi urte lehenago, 1964an, 
Joxan harri eta zur geratu zen, Nestor 
Basterretxea eta Fernando Larrukerten 
Pelotari filmean txalapartaren ttakuna 
entzun zuenean Lasarteko areto batean: 
“Bat-batean gogoratu zitzaidan, zortzi 
urte nituela, herriko festetan, horixe nue-
la ikusia eta entzuna (…) Ez nekien izenik 
ere”, azaldu zion Juan Luis Zabalari. 

Elkarrek 2019an berrargitaraturi-
ko Txalaparta. Artze Anaiak diskoaren 
liburuxkan laburbildu du Zabalak bi 
artisten harremana soinu-tresna ho-
rrekin. Txalaparta galbidean zegoela, 
apenas inork jotzen baitzuen jadanik, 
usurbildarrek berreskuratze lanari 
ekin zioten. Lasarteko Sasoeta base-
rriko Migel eta Pello Zuaznabar anaie-
kin jarri ziren harremanetan lehenik, 
haiek ikusi zituzten zortzi urterekin jo-
tzen herriko festetan. Haiengandik iku-
si zuten eta eszenatokietara eraman: 
“Mendiko baserri giroan bakanduta eta 
ezkutatuta zegoen antzinako musika 
tresna hura kulturaren plaza zabalera 
eraman zuten”, dio Zabalak.

Beste bikote batzuk ere barnera-
tu ziren txalapartaren mundura: Bi-
xente eta Juan Mari Beltran anaiak. 
Artze eta zuaznabartarrengandik ez 
ezik, Astigarragako Erbetegi-Etxebe-
rri baserriko –hau ere, Sasoeta beza-
la, urbanizazio eta errepideen ondo-
rioz desagertua– Axentxio eta Ramon 
Goikoetxea anaiengandik ikasi zuten 
Bixente eta Juan Marik, herri musika-
ren ikerketan murgilduta baitzeuden. 
Geroago, handik urte batzuetara, Juan 
Marik txalaparta irakasteari ekin zion 
1980ko hamarkadan Hernaniko musi-
ka eskolan, eta asko dira iturri horreta-
tik edan duten egungo txalapartariak. 
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ERRITMo ZAhARRAK, AIRE BERRIAK
Txalaparta oso presente zegoen Ez Dok 
Amairuren hasierako emanaldietan, eta 
bestelako ekitaldi publikoetan ere ezin-
besteko bihurtu zen. Euskaldunen an-
tzinako izaera zekarren gogora, baina 
abangoardiaren ikur poetiko bihurtuta; 
gainera, haren perkusioak bazuen be-
rezko elastikotasuna beste musika eta 
sorkuntza lanekin uztartzeko. 

Hain zuzen, 1970eko abuztuaren 
22an Portugaleten Ez Dok Amairuren 
Baga, Biga Higa... emankizun berria 
abian jarri zenean, atzera bueltarik gako 
pausoa eman zuten txalapartaren eta 
beste espresio artistikoen arteko uztar-
keta horretan: “Sentikarian elkarrekin 
lan egiten zuten, benetako talde izaera 
erakutsiaz”, idatzi du Egan aldizkaria-
ren azken zenbakian Artzeren poesia-
gintza ikertu duen Belen Oronoz Euskal 
Hizkuntza eta Literaturako irakasleak. 
“Kantua, poesia, antzerkia, dantza… 
dena zetorren uholdean –dio Orono-
zek–. Alderdi estetikoa (janzkera, kei-
nuak, mugimenduak…) zein teknikoa 
(soinua, argiak, taulako espazioaren ba-
naketa…) zaintzen zituzten”.

Kolektibotasun hori oholtza gainean 
sinbolizatzeko intentzio osoz, Baztan-
go mutil-dantzarekin hasi eta amaitzen 
zuten espektakulua, itxi gabe zegoen zir-
kulua osatuz denek batera. Eta erdian 
hutsune oteizarra. O Pello Pello, Xoxoak 
galdu du eta beste kanta batzuen artean, 
irakurraldiak, txalaparta eta tobera-
ren soinu metalikoa entzun zitezkeen; 
“erritmo zaharra, aire berriak” irakur 
liteke esku-programan.

Sentikarian hamaika kantari, musika-
ri eta sortzailek hartu zuen parte: Lour-
des Iriondo, Mikel Laboa, Xabier Lete, 
Jose Angel eta Juan Migel Irigarai, Joxan 
eta Jesus Artze, Nekane Oiarbide, Julian 
Beraetxe, Kepa Garbizu, Benito Lertxun-
di… Portugaleteko lehen emanaldiaren 
ondoren beste asko etorri ziren. Bre-
tainian eta Okzitanian izan ziren, baita 
Bartzelonako Romea antzokian eta Do-
nostiako Trinitate plazan ere –azkene-
ko honetan sarrera guztiak agortu eta 
bigarren saio bat egin behar izan zuten, 
La Voz de España-ren arabera izan zuen 
arrakastaren seinale–. Bi urte iraun zuen 
ibilbide hark, taldea desegin zen arte.

KonTRA-KUlTURA ETA 
polITIZAZIoA
Ordurako euskal kantagintza berriak 
kontzertuen esparrura jauzia emana 
zuen, zentsurari aurre egiteko modu ba-

karrenetako bat baitziren zuzenekoak. 
Gainera, ekitaldi musikal haiek kultur 
kontsumorako ez ezik aldarrikapenera-
ko bilgune ere bihurtu ziren; esan liteke 
ondoren etorri ziren jaialdi handiagoen 
aitzindariak izan zirela, 1976ko 24 ordu 
euskaraz edo 1978ko Bai Euskarari kasu. 
Nolanahi ere, Baga, Biga, Higa... egitura-
turik zegoen moduan, espektakulu osoa 
jarraian emateak eragozten zuen etenal-
dietan gertatzen zen “politizazioa”, zen-
baiten arabera. 

Ezin ahaztu dezakegu zein zen aba-
gunea. 1968an ETAk Melitón Manza-

nas torturatzailea hil zuenez geroztik 
ugaritu egin ziren poliziaren sarekadak, 
salbuespen egoerak eta errepresioa. 
Sentikaria sortu eta hilabete gutxira, 
abenduan, Burgoseko Prozesua hasi zen. 

Lantegietan eta kaleetan ez ezik, kul-
tur munduan ere protesta giroak eztan-
da egin zuen; Katalunian, esaterako, 300 
artista eta intelektual entzerratu ziren 
Montserrateko abadian amnistia eta as-
katasuna eskatzeko. “Euskal kulturak 
hasieran kontra-kultura bat izan behar 
du: kultura espainolaren suntsitzearen 
bidez egingo da”, idatzi zuen Jean-Paul 
Sartrek Burgoseko Prozesuaren harira. 
Halako eta antzeko eztabaidak zebiltzan 
70eko hamarkadako euskal kultur lapi-
ko gorian.

Ez Dok Amairu barne desadostasu-
nengatik desegin zela diote ordukoek, 
eta garaiko egoera politikoak ere izango 
zuen zerikusirik horrekin seguruenik. 
Sentikariarekin hasi eta amaitu zen tal-
dea, nolabait esateko. Batzuek eta bes-
teek bide desberdinak hartu zituzten. 
Artze anaiek jarraitu zuten kultura era-
biltzen tresna apurtzaile bezala, Mikel 
Laboarekin egin Ikimilikiliklik ikuskizun 
multimedia izan zen horren erakusgarri. 
Eta txalapartak geroztik jarraitu du bere 
soinu animikoaz iraganaren oihartzuna 
geroarekin konektatzen, baita larrialdi 
garai zailenetan ere. 

ez dok amairuren 
'Baga, Biga, Higa...' 
emankizun berria 
abian jarri zenean, 

atzera bueltarik gabeko 
pausoa eman zuten 

txalapartaren eta beste 
espresio artistikoen 
arteko uztarketan

JOXan ETa JEsus arTZE txalaparta aurrean. soinu tresnaren ahalmen animikoaz jabeturik, 'baga, biga, 
higa...' sentikarian erdigunean jarri zuten, eta ikusizunaren parte desberdinak kate berean lotzea lortu 
zuten horrekin batera. elkar-ek 1966tik 1975era artean grabaturiko saioak berrargitaratu ditu berrikitan.


