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Pirinioetako soinuak ditugu Ai-
ko taldearen “Bilgua (Pirineota-
ko magaletan dantza)” (Elkar)
disko berriaren oinarrian. Ho-
rrela, lana osatzen duten hogei
kanten artean joan den mende-
aren hasieran Luzaideko erro-
merietan jotzen ziren dantza-
jauziak, jotak, balsak, mazurkak
eta txotisak daude. 

Sabin Bikandi, Patxi Laborda,
Asier Garcia eta Ainara Artetxe
izan ziren Aikoren azken lana
aurkezten. Beraien esanetan, lan
berria «erdi jolasean» sortutako
proiektua da eta, Pirinioetako
soinuak abiapuntu, «dantza egi-
teko gonbita» izan nahi duena.

Erromeriak eta emanaldiak
Patxi Labordak azaldu zuen be-
zala, J. Bentaberriren orkestrak
Luzaideko erromerietan erabil-
tzen zuen egitura bera baliatu
dute diskoa egiteko; hau da,
dantza jauziekin hasi eta buka-
tu, tartean elkarrekin dantza
egitekoak (balsak, mazurkak,
jotak edota txotisak) jotzen zi-
tuztela.

Ohiko maneran egindako ho-
gei pieza berri hauek grabatzeko
nahiz jotzeko aukeratutako for-
mazio mota (tuntuna, danborra
eta biolinak osaturikoa) Pirinio-
en magalean erabiltzen zen ber-
bera da. 

Betiko soinuak ez ezik, ran-
txera eta habanera bana ere sar-
tu dituzte diskoan, «gurea be-
zala sentitzen dugun hori

geureganatzen baitugu», azaldu
zuen Bordak berak.

“Bilgua” laneko kanten bideo-
ak Aikoren webgunean (www.ai-
kotaldea.com), Facebooken eta
Youtuben eskegi dituzte. Graba-
zioak Otxandion egin zuten pa-
rranda batean egin ziren, kame-
ra bakar bat erabiliz.

Lana girotzeko eginiko bideo-
ak dira, beren esanetan, «asmo
pedagogikorik» ez dutenak.

Hala, Aiko taldea prest dago
abian jarritako dantzarako gon-
bit hau euskal plazetara eroate-
ko. Hasteko, ekainaren 1ean,
19.00etan, Markinan izango di-
ra. Hurrengo egunean beste

aurkezpen bat egingo dute Ur-
bian.

Ekainaren 8an, berriz, saio
bikoitza izango du musika
taldeak:  lehendabizikoa,
13.00etan, Esozian (Soraluzen)
izango da eta bigarrengoa, Do-
nostiako Konstituzio plazan,
20.30ean. 

«Bilgua», Aiko taldearen eskutik
plazak dantzan jartzeko deia

Aiko taldeak Pirinioetako musika errepertorio-
an eta soinuetan oinarritutako disko berria,
zortzigarrena, aurkeztu zuen atzo, Bilbon. Ho-

gei kanta propiok osatzen dute «Bilgua» lana,
tuntunak, biolinak eta danborrak ohiko talde
instrumentala gorpuzten dutelarik.

Umorea eta musika batuta egin zuten aurkezpena Aiko taldekoek. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS
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Musikaren
iraungitzeak

Ritxi AIZPURU
Musika argitaratzailea

M
usika mo-
d e r n o a k
iraungitze
data desber-
dinak ditu.

Batetik, musikaren indus-
triak diskoei ezartzen die-
na; bestetik, komunikabi-
de eta kalean irauten
duten; eta, bukatzeko, jen-
dearen memorian ze luze
atxikitzen diren. Diskoek
lau bizitza dituzte: berri-
kuntza denean salneurri
gorenean jarri ohi da. Sal-
mentaren indarra ahul-
tzen doan heinean, ertai-
neko sailera jaitsiko da;
gero, katalogo funtsera.
Hortik euskarri fisikoaren
heriotzara doa. Alerik ez
denean geratzen, agortu-
tzat ematen da eta biga-
rren eskuko salmentara
irits daiteke eta, kasu ba-
tzuetan, izugarri garesti-
tzera ailegatu ere bai,
bildumazaleen monopo-
lioan. Komunikabideetan
bi sailkapen leudeke: irra-
ti formula eta irratsaio
arruntak. Formulan kan-
tuak biziki ona izan behar
du bost hilabetez eusteko
zerrendetan. Gehienek as-
te gutxiko bizitza dute.
Irrati arruntetan beti era-
kar daitezke abesti zaha-
rrak zein berriak. Egun, se-
gituan erantzun dakioke
entzule baten kantu jakin
baten eskakizunari. Mi-
lioika abesti pila daitekee-
nez diskoteka digitalean,
eroso eta arina da aurki-
tzea desio den abestia en-
tzulea asetzeko. Kale, ta-
berna,  jai ,  txosna eta
norberaren bizitzan musi-
ka entzun daitekeen toki
horietan guztietan kan-
tuen iraungitze data zein
den moden arabera ku-
lunkatzen da. Beste kontu
bat da gizartearen memo-
rian zer eta nola geratzen
diren kantuak jendearen
burmuinean. Herri kan-
tuen iraungitzea ahoz
ahoko transmisioak zeka-
rren. Baina abesti zahar
haietatik gehiena trans-
misiotik at geratu da. Kla-
sikoa deritzan musikak
gehiago iraun du penta-
gramara eramana zelako.
Egun, abesti bat entzute-
ko hamaika modu dira
eta  norberak horrela
iraungigaitz bilakatu le-
zake kantua.

Benítez vuelve a su ciudad. BJC
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La XXII edición del ciclo Audi-
torio, organizado por la Bilbai-
na Jazz Club, contará esta no-
che con un invitado de lujo, el
saxofonista bilbotarra Gorka
Benítez. Será a las 22.00 en la
sala La Bodega. Las entradas
son todas de 12 euros.

Afincado hace casi dos déca-
das en Barcelona, Gorka Bení-
tez es uno de los saxofonistas
más requeridos por todo tipo
de creadores y probablemente
nuestro músico más interna-
cional dentro de la escena de
jazz. Una vez más, tendremos
ocasión de apreciar su evolu-

ción como compositor, así co-
mo sus cualidades como ins-
trumentista poderoso, versátil
y sutil que es.

Su último trabajo, “Volver a
Marte”, ha sido galardonado co-
mo mejor dico de jazz de 2012
por la Asociación de Musicos
de Jazz y Música Moderna de
Catalunya.

Cuarteto
El cuarteto que lidera Benítez
(saxo tenor y flauta) cuenta
con dani Pérez a la guitarra,
David Xirgú a la batería y Masa
Kamaguchi al contrabajo.

En 2012 presentó disco en el
Jazzaldia de Gasteiz.

Gorka Benítez será, esta noche,
profeta en la Bilbaina Jazz Club


