
Iñigo Mantzisidor MANTXI eta Xabier Etxabe
zarauztarrek bertso zaharren antologia bat kan-
tatuko dute. Bertsozaletasunak elkartu ditu biak,
batez ere Zarauzko MOTXIAN bertso-eskolan
aritzen direlako, bertsoen inguruko ekitaldiak
antolatzen eta haietan parte hartzen: koadrilen
arteko bertso-desafioak, santaeskea Zarautz
inguruko baserrietan barna, Bertso Eguna, eta
Bertso Musikatuen saioa besteak beste. Hain
justu urtero uztailean egiten duten bertso musi-
katuen emanaldian probatu dute Oiartzunen
emango duten formatua. Emanaldi horretan,
Xabier Etxabe gitarrarekin eta Mantxi aho-soi-
nuarekin aritzen dira kantuak musikatzen. Estilo
horretan kantatuko dute Oiartzunen ere: bertso
batzuk bi ahotsetara (a capella beraz), eta beste
batzuk gitarrarekin eta aho-soinuarekin lagundu-
ta. Izan ere, Mantxik eta Etxabek hitzari eman
nahi izan diote garrantzia, eta horregatik ez dute
nahi izan musika-tresnekin bertsoa gehiegi
betetzerik.

KONTZERTUAK  HM Txokoan

Neguko kontzertua
2008ko  abenduaren 6an - 18,30tan - Oiartzungo udaletxean

Zarauz’ko MANTXI ETA ETXABE
Bertso zaharren antologia

Proiektu honen hazia 2007ko martxoan erein
zuten Zarautzen Anartz Arrietak eta Xabier
Etxabek: KAFE TORERO kultur programazioan
aurkeztu zuten BERTSO ZAHARREN ANTOLOGIA.
Orduko hartan, aho-soinuaren partez
biolinarekin laguntzen zituen kantuak Anartz
Arrieta errenteriarrak. Saio haren espirituari
segitu diote Mantxik eta Etxabek: bertso zaha-
rrak aukeratzeak badu bere zergatia, batetik kul-
turaren transmisioak biei sortzen dien kezka-
gatik, eta bestetik jendearentzat ezagunak diren
bertsoak kantatu nahi dituztelako.

Udako kontzertua HM Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Ibargain
elkartean musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko. Izena emateko komeni da lehen bait
lehen deitzea, lekua mugatua baita.
Prezioa: 15 euro.



disko dituzte argitaratuta.
Taldeko batzuk jatorri euskalduna dute. Hori
dela eta, kultura euskalduna eta argentinarra bil-
duko zituen proiektu bat sortzea bururatu
zitzaion taldeari. Ordutik hona, proiektu horrekin
Argentinako hainbat Euskal Etxetara joan dira
bertakoen emozioak azaleraziz.
Oraingo hau Grupo Maral-ek Euskal Herrira
egiten duen lehen bidaia da. Aukera hau Eusko
Jaurlaritzaren Kultura Idazkaritzak EUSKARAREN
NAZIOARTEKO EGUNEAN parte hartzeko egindako
gonbidapen batetik sortu da.

GRUPO MARAL Argentinako Arrecifes hirian
2000 urtean sortu zen lurraren taupadak bere
musika aukera zabalean barrena bidaiatuz
adierazteko asmoz.
Hala, Maral-ek herri musikaren estilo ezberdi-
nak, zambak, txakarerak, tangoak eta milongak,
lantzen ditu oholtzatik bidean topatzen dituen
inguru hiritarra eta nekazaria batzera deitzen
duen marka indartsua jarriaz.
Taldeak egitura egonkorra mantendu du azken
zortzi urteetan eta bira arrakastatsuak egin ditu
Argentinan eta inguruko herrialdeetan. Ibilbide

horretan herri mailako eta nazioarteko mailako
musikariekin partekatu dute oholtza tartean
Juan Mari Beltran eta Kepa Junkera topa daitez-
keelarik.
Era ezberdinetako musikak biltzen dituzten lau

kontzertu honen
laguntzaileak:

Argentina’ko GRUPO MARAL
Mariana Dominé Irigoyen (voz principal), Adrián Charras (teclados, acordeón y coros), 

Christian Rodríguez (batería, bombo leguero, cajón y percusión), 
Billy Vogt (guitarra, bajo y coros), Mariu Cozza (coros)

KONTZERTUKO EGITARAUA

Zamba del grillo (Zamba) Atahualpa Yupanqui

La vieja (Chacarera) Hermanos Díaz

El bailarín de los montes (Gato)    Peteco Carabajal

El Seclanteño (Baguala) Ariel Petrochelli

Merceditas (Chamame) Ríos

Los ejes de mi carreta (Milonga) Atahualpa Yupanqui

Si llega a ser Tucumana (Zamba) Leguizamón y Pérez

Chacarera de las piedras (Chacarera) Atahualpa Yupanqui

Cambalache (Tango) Santos Discépolo

Como dos extraños (Tango) Contursi -Laurentz

Desencuentro (Tango) Cátulo Castillo-Aníbal Troilo

Nada (Tango) Sanguinetti-Dames

Baldoza floja (Milonga) Gilardoni-Sasoni

El choclo (Tango/milonga) Discépolo - Villoldo

La cumparcita (Tango) Matos Rodríguez


