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HERRIKO MUSIKA BANDA: 

1864TIK ABIATUZ, 

ETORKIZUNERA BEGIRA

Josu Mit xelena

“N
ola aldat zen diren gauzak…” zioen 

Hert zainak taldearen kantuak, eta 

asko aldatu dira bai gure herriko 

Musika Bandari dagokionez 1864. urtean sortu 

zenetik. Halaxe da, gezurra badirudi ere XIX. men-

dean hasi zen gaur dakarkizuedan historia, gure 

herriko musika mugimenduaren atal nagusi, ait zin-

dari, oinarri dugun Musika Bandarena alegia.

Aipatu 1864. urtean, “Sociedad Filarmó-

nica” izenburupean, herriko seme eta musiko 

talde batek abian jarri zuen, gurean, gure herriko 

musika mugimenduaren bilakaeran eta gure 

herriko historian hain garrant zit sua suertatu den 

atala. Aurten, Errenteriako Musika Kultur Elkar-

tearen eskutik, gure Musika Bandaren 150. urteu-

rrena ospat zen ari gara “1864-2014 Herri bat, 

banda bat” lelopean. Hainbat kont zertu, urtean 

zehar eskaini direnak eta eskainiko direnak, efe-

meride hau behar bezala ospat zeko. Ahot s eta 

musika talde esangurat suenak izan ditugu gurean 

jada, eta beste hainbat oraindik etort zeke ditugu: 
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Donostiako Orfeoia, Easo Abesbat za, Andra Mari 

Abesbat za, Musikeneko Banda Sinfonikoa, Lan-

darbaso Abesbat za, Parisko Anaiki Abesbat za, 

Oskorri taldea, Kukai Dant za konpainia, Errenteria 

Musikaleko balleta… Aipatu guztiak, gure herriko 

Musika Bandaren alboan, 150 urteko bide luzea 

omenduz.

Baina honelako urteurrenak ospakizunerako 

arrazoia izateaz gain, hausnarketarako une ego-

kiak ere badira, eta ildo horretatik abiatu nahiko 

nuke, 98an elkartean mart xan jarri genuen egi-

tasmo estrategikoa gogora ekart zeko. Nondik 

abiatu ginen eta une honetan non gauden hobeto 

ulert zeko. Nondik gatozen aztert zea ezinbestekoa 

baita, nora jo nahi dugun jakiteko.

Bost arlotan banatu genuen egitasmo estra-

tegikoa. Lehenengoak elkarteko barne anto-

laketa eta funt zionamenduari erreparat zen zion. 

Bigarrenak bazkide, partaide eta musikoei batetik, 

eta instrumentu eta partituren eraberrit zeari bes-

tetik. Hirugarrenak elkarteak luzatutako eskaint za 

eta emankizun artistikoei erreparat zen zion. Lauga-

rrenak herriko beste hainbat elkarterekin elkarlana 

eta partaidet za zabalt zeko eta errazteko bideak 

zabalt zeari. Eta azkenik, bosgarrenak euskararen 

normalizazio prozesuari. Ikuspegi orokor batetik 

abiatuta esan genezake aipatu bost arlotan gure 

elkarteak, gure Musika Bandak izan duen eral-

daketa, etengabeko prozesu batean dat zala. Barne 

funt zionamendu eta antolaketari dagokionez, infor-

matizazio, digitalizazio (art xibo eta partiturak) eta 

teknologia berriei egokitutako elkarte baten aurrean 

gaude. Horrek, noski, eragin nabarmena izan du 

barne antolakunt zan, eraginkortasuna eta eskuraga-

rritasuna sustatuz. Egitasmo estrategikoaren lehen 

bi arloak elkartu nahi izan ditugu antolaketaren 

ikuspuntutik eta, era berean, instrumentu eta mate-

rialen berrit ze prozesuari ekin diogu.
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Adibide gisa eman dezagun datu bat: egitas-

moa abiatu genuen unean erabilitako instrumentu 

bakarren bat besterik ez dugu erabilt zen gaur 

egun, guztiak berriak edo berri samarrak baitira. 

Eraberrit ze hau ezinbestekoa dugu, gure musikoen 

maila eta eskaint za hobet ze aldera. Emankizun 

artistikoen arloan ere aldaketa nabarmena dugu. 

Gaur egun, gure bazkide eta jarrait zaileen, ikus-

legoaren erosotasuna eta kont zertuen kokapen 

egokia sakon jorratu dugu azken urteotan. Zaindu 

beharreko arloa genuen, kont zertu ezin hobea 

kokapen desegokian eskaint zeak ez baitu ezerta-

rako balio. Gure herriko espazio gehienak aztertu 

baititugu (hainbat t xosten luzatuz udalari), bai 

espazio zabalean eta bai espazio it xian, eskaint za 

egokit ze eta hobet ze aldera, emankizun mota 

bakoit zaren arabera. Arlo honetan aipatu beharra 

dago herriko beste hainbat elkartek gure iradokizu-

nak jaso eta jarraitu izan dituztela beraien eman-

kizunetarako, gure lana eredut zat hartuz. Bide 

zuzenean gabilt zan seinale.

Bestalde, herriko hainbat elkarterekin harre-

man eta lotura sendoa jorrat ze bidean aurrerapau-

soak eman ditugu elkarte desberdinen eta gizarteko 

sektore desberdinen arteko elkarlana eta proiek tu 

aniztasuna sustatuz. Adibiderik argiena aurten 

ospat zen ari garen urteurrenean dat za, emanki-

zunetan herriko segmentu gehienak (guztiak ez 

esatearren) egitarauan barne jaso ditugulako, hau-

rretatik hasi, helduenei erreparatuz, gure gazteak 

ahaztu gabe. Ent zulego anit z bati zuzendutako 

emankizun aukera zabala, alegia. Eta azkenik, eus-

karari dagokionez, gure hizkunt zak elkartean bai-

tan izan duen eraldaketa erabatekoa izan da bi 

arrazoirengatik bereziki: bata, elkarteko ardura-

dunen euskararen aldeko konpromezu irmoaga-

tik eta bestea, Musika Bandako partaide gehienak, 

gehiengo zabala gaur egun, euskaldunak garelako.

Hauxe, 98an abiatutako egitasmoa XXI men-

deari begira. Gurea den Errenteriako Musika Kultur 

Elkartea, EMKE bezalako elkarte batek, etorkizu-

nera begira bere antolaketa eta eskaint za, garai 

berrietara eta teknologia eta funt zionamendu 

sistema berrietara egokituz, musika gure herrita-

rren artean zabaldu eta sustatuz. 150. urteurrena 

ospat zen ari gara aurten, eta herri osoa urteu-

rren honetako partaide izatea nahi dugu, Musika 

Bandarena ez ezik, herri osoaren urteurrena baita. 

Herri baten nortasuna bere kulturan dat za eta 150 

urteurren hau, nortasun eta aipatu kulturaren adie-

razle bat besterik ez da. Zorionak herriko Musika 

Bandari!!


