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m
aria Mendizabalen ¡zenak bete ditu 

azkeneko urte honetan ku lturako titu - 

larrak eta irabazitako sari eta, eskeini- 

tako emanaldiekin, bere izena ezagu- 

nagoa zaigu orain. Errenterian ja io tako 

soprano gazte honek bakarlari profesionalaren 

bideari ekin zion duela urte batzuk eta, haserako 

pausoak nekezak eta mantsoak, ohi den bezala 

bestetik, izan baditu ere, aurrerantzean ederra eta 

ugaria ¡zango den uztaren lehen frituak  jasotzen 

hasia zaigu.

Arratsalde eguzkitsu batean egin dugu zita eta 

bien arteko e lkarrizketa era naturalean sortu da, 

Mariaren h itzetorria  erraza eta ugaria baita, bere 

dato b iogra fikoe i buruzko lehen galdera luzatzen 

diodanean...

Errenterian ja io  nintzen, José M ari M endizabal 

eta Maria Pilar Iturriaren lehen alaba. Bi urte  

nitue la  O iartzunera joan  ginen bizitzera eta ber- 

tan eman n ituen ondorengo urteak. Familia beste 

4 anai-arrebek osatzen dute. Musikarako zaleta- 

suna tx ik itand ik  datorkigu. Dudarik ez da, fa mi- 

liaren eraginak garrantzia handia izan zuela a lor 

honetan.

Gure aitaren fam ilian musikak leku inportantea  

izan du beti. Amaren aldetikoan, bere amona pia- 

noko irakaslea izan zen, eta solfeoko lehen ikas- 

ketak nere am onarekin egin nituen, kanpoko ira- 

kasleengana jo  gabe, eta atsegin zitzaidan, lan 

aztuna déla esaten bada ere.

Eskolak zein leku betetzen du zure oroimenean? 

Eragotsi ala lagundu egin zizun zaletasun horretan?

Haurtzaro ikastolan egin n ituen ñire lehen ikaske- 

tak, eskolaurrea eta oinarrizko hezkuntza. Bizitu 

egin zitzaidan musikarako zaletasuna. Baina ezsoi- 

lik musikarako, baita antzerkirako eta edozein 

m otako arte adierazpenerako ere.Alde sortzaileari 

leku handia egiten baitzitzaion garai hartako ikas- 

tola munduan. Gogoan d u t larunbat goizetan egi-

ten genituen antzespen lanak eta emankizunak.

Ikastolan nengoela Lartaun koroan parte  hartze- 

ko gogo izugarria nuen eta bertan hasi n intzen  

kantatzen lehenengoz.

Batxillerato ikastera Orereta ikastolara pasa zinen 

eta bertan musiko eta abeslarien belaunaldi eder 

bat aurkitu  zenuen.

Egia da. M aite Arruabarrena nere gelakoa zen. 

Baina kurtso bat edo biren d iferentziarekin ikaski- 

de asko ginen modu batean edo bestean musikare- 

kin harreman estuak gero izan ditugunak. Batzuk 

profesionalki mundu horretan m urgildu dira, inter- 

pretazioan edo konposaketan, eta besteak pauso 

hori eman ez badute ere, ez horretarako gaitasu- 

nik ez zutelako. A ipatutako M aitez aparte, beste 

izenak datozk it gogora: Patxi Larrahaga, Joxan 

Matxain, A intzane Intxausti, Jon Etxabe... e.a.

Askotan pentsatu dugu zergatik ho ri horrela ger- 

ta tu  den eta esplikazio bakarra eman ez badaite- 

ke ere, ikastolako hezkuntzaren berezitasuna, 

lehen esan dizudan bezala, izan daiteke faktore  

eragile nagusi bat.

B.B.B.-eko ikasketak bukatuta unibertsita terako 

pausoa eman zenuen eta baita karrera amaitu 

ere, kantuan hasi aurretik.

Donostian den Nafarroako Unibertsitateko Inge- 

niaritza fakultatean ikasketak egin nituen, nere 

ondorengo anaiak bezala, ingeniariak gara biak. 

Fakultatean bazen ikasleen koro bat eta kanturako  

dudan zaletasunak eraman ninduen bertan parte  

hartzera. Ez omen ginen oso onak, baina nik oso 

gustora kantatzen nuen eta gainera asko zor d io t 

bertako zuzendariari, Manuel Zendoiari. Asko ira- 

katsizidan eta kantua gehiago maitatzen ere bai.

Sasoi horre tan Donostiako O rfeoiarekin kanta-

tzen hasi nintzen, urte bete iraun nuen bertan. 

Baina ezinezkoa gerta tu  zitzaidan batera erama- 

tea ikasketak eta entsaioak eta Orfeoian kanta- 

tzeari u tz i behar izan nion.

Handik denbora batera, Joxan M atxainek anima- 

tu ta  Andra M ari Abesbatzan kantatzen hasi n in -

tzen eta berriro  ere, nere b izitzaren hainbatetan  

bezala, ez nuen h iru  herriak (Oiartzun, Errenteria 

eta Donostia) pasa gabeko egunik izaten. Eta 

hemen, kantatzen genuen obrengatik edo, oso 

gustora kantatzen nuela a ito rtu  behar dut.

Zure ahotsa bakarka lantzen hemen hasi zinen, 

Juan Erasorekin. Nolakoa da zure oroimena eta 

zein berak zugan izan duen eragina?

Juan Erasorekin kantu eta emisio klaseak hartzen  

hasi n intzen eta haseratik interesa handia ja r r i 

zuen nigan, baina be ti ere errealismo gordin
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batez, inongo txorakeririk  gabe. Asko irakatsi 

zi dan. Dakidan guztia  ez zidan berak irakatsi, 

baina bere irakaspen guztiak oso garrantzitsuak  

izan dira età egun dira neretzat. Bere errealismo- 

aren adierazpen gisa, kanturako nere posib ilita te - 

az h itzeg iterakoan esaten zidana konta tuko  

dizu t: "Zu segi zure plastiko eta erresistentziekin. 

Ez u tz i ikasketak: Zu izango zara eta, ondoen kan- 

tatzen duen ingeniaría".

Harekin hasi n intzen opera errepertorioa lantzen  

eta karakter desberdineko obrak ¡nterpretatzen. 

Oso positiboa gerta tu  za it berarekin egindako  

lana eta askotan esan bada ere, tra tuan oso zaka- 

rra zela, n i ez ninduen ino iz míndu bere izaerak 

edota esa na k.

Emisio klaseez h itzeg iten ari garela,ez al zaitu 

arritzen Andra Mari kora letik eta Juan Erasorekin 

a ritu takoeta tik , hainbeste jende izatea profesio- 

nalki kanturako bidea hartu dueña? Ba al du 

honek esplikaziorik zure ustetan?

Bai, ez da dudarik horretan. Errepaso tx ik i ba te g i- 

ten badugu bidé ho ri hartu takoen artean aurki- 

tzen d itugu : Itz ia r Martínez, M aite Arruabarrena, 

Izaskun A rruabarrena,Itz iar Lesaka, Yolanda 

Sagarzazu, A inhoa López, Joxan M atxain eta n i 

neu. Ez d u t uste honelako emaitza eskain dezake- 

en beste koro ba t dagoeník.

Nik, nere esperientziz, esan dezaket, koro horre- 

tan kantatzeak ez didala kalte egin emísiorako. Ez 

da ahotsa naturala sakrifika tu  sasi emisioa eginez, 

enpastea lortzeko. Eta horre tan d iferentzia  

nabarmena izan du Andra M ari abesbatzak beste 

zenba it korukin. Ahotsaren presentzia nabaria- 

goa da. Eta Juan Erasoren eragina antzeman dai- 

teke horre tan ere.

Koruetan egindako zure ib ilb idea azaldu didazu; 

baina noia eta noiz izan zenuen kantu profesio- 

nalerako tentazioa eta noiz erabaki zenuen salto 

hori egitea?

Karreran sartua nengoen iadanik, eta buru belarri 

sartua ere. Bestetik koroa inportan tea zen nere-

tzat, eta ez nuen inolaz ere pentsatzen profesio- 

na lk i kantura dedikatzea. Baina konturatzen  

n intzen atsegin zitzaidala kantatzea eta baita  

in terpreta tzea ere; beste m odu berri batez kan-

tatzea obra bat; era desberdinean; nere aporta- 

zioa egitea. Gogoratzen d u t koroan abestutako  

lehenengo "soloa". Urduritasuna zeridan baina 

gustora halaz guztiz  ere, ze rba it pertsonala eman 

nahi n ion in terpre taz ioari eta hori kom unikatzea- 

ren beharra sentitzen nuen.

Horretaz gain, behin baino gehiagotan jendeak  

nere ahotsaren laudoria egiten zidan: "zein ahots 

po lita  duzun "esanez, eta horrek sortu zidan nere 

posib ilita teaz jak itearen  irrika. Ez za it ahazten, 

behin José Luis Ansorenak berak galdetu  zidala ea 

ez ote nuen ino iz pentsatu kantura dedikatzea. 

Eta harritu ta  u tz i ninduen.

Garai horretan, Bilbon Kantuko kurtsiloak anto la- 

tu ziren Coscarelli fundazioaren eskutik eta Erren- 

te ria tik  m om entu desberdinetan gazte batzuk 

joa ten  hasi g inen: Jon Etxabe, Izaskun Arruaba- 

rren, Joxan M atxain eta n i ere bai. Irakasleak oso 

gogokoa izan zuen bereziki Jon Etxaberen aho t-

sa, baina Jonek beste bidea hartzea erabaki zuen. 

Irakasle honek nere posib ilita teak onartu  zizki- 

dan eta lanarekin bidea egin nezakeela esan ere 

bai. Onarpen hori, n ik o ra ind ik abeslari profesio- 

nalaren bidea p lanteatua ez nuenean, oso inpor-

tantea izan zen neretzat.

Baina nigan aldaketa izugarria 

gertatu zen aitaren heriotzare- 

kin. Nere etorkizunari buruz 

pentsatzen jarriaz, ez nuen nere 

burua ingeniari bezala lanean 

ikusten. Ez behintzat lan egin 

nezakeen moduan, fabrika 

batean eta produkziorako bide- 

ratua. Harek ez zidan betetzen, 

ezzen nik bilatzen nuena. Musi- 

kak beste era bateko satisfazioa 

ematen zidan, zoriontsuagoa 

sentitzen nintzen, eta nere 

buruari b i urteko epea ematea 

erabaki nuen, aproba egitea ea 

musikako mundu honetan 

egiazko aukerarik nuen ala ez.

Ameriketara joateko erabakia 

hartu zenuen orduan, baina 

R igoletto. Sevillako "La M aestranza-n". Fotografía: Rodríguez A paric io ulertuko didazu galdera asko
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sortzen zaizkidala aldaketa eta erabaki hohen 

aurrean. Batetik, arakatu dituzun bi munduak, 

ingeniaritza eta musika, oso desberdinak iruditzen 

zaizkidala eta nekez uztar daitezkeenak. Eta beste- 

tik, zergatik Ameriketara eta ez Italiara kantura 

dedikatzeko asmotan izanez gero?

Ez pentsa hain m undu desberdinak direnik. Pen- 

tsatu d u t askotan biak berdinak direla eta anaiare- 

kin h itzegiterakoan berak ere gauza bera esaten 

dit. Baditugu beste lagun batzuk ere, ingeniariak  

eta musikoak direnak eta sentipen bera dute.

Eta Am eriketara jo a te a ri buruz, berriz, garb i da 

neretzat, m undu honetan ze rba it egin nahi bada, 

Am erikara joan  behar dela. Hör duzu, urru tira  

joan  gäbe eta adibide gisa, A inhoa A rte taren  

kasua, bere form azioa guztiz  Am erikan du egina. 

Badakit, beste bideak ere hartuak izan direla, 

baina nik horrela ikusten nuen.

Aukera sortu zitzaigun, Bizkaiko D iputazioak for- 

maziozko bekak ematen zituelako. Kurtsoko ira- 

kasleak interesa handia ja r r i zuen Joxan Matxai- 

nengan eta nigan bekak eman ziezazkiguten, 

baina gipuzkoarrak ginenez ukatu egin zizkigu- 

ten.Baina irakaslearen aholkuz eta ahaleginaren  

ondorioz, Estatu Batuetako Indianako unibertsi- 

tateak eman zigun b i urteetarako beka.

Bertan ikasketa mundua lasaiagoa zen hemengoa  

baino, eta ez nik pentsatzen nuen bezain inten- 

tsoa. Baina asko ikasi nuen, eta aukera eman 

zidan uniberts ita te  am erikarretan eratua dagoen  

m undu errealaren bizitza paraleloa ezagutzeko, 

bere audizioekin, orkestrekin, t itu lo  desberdinen  

estrenaldiekin...eta inb id iak eta eta zankadilak...

Urtea bete nuen Indianan eta sentitzen nuen teni- 

ka lantzeari ekin behar n iola eta han ikastekoa 

nuena egina nuela. Honela bada, Ind ianatik itzu li 

nintzen, eta tenika lantzeko asmotan Italiara  

bidaiak egiten hasi n intzen Coscarelli fundazioko  

irakaslearengana,baina bertan erresidentzia fin - 

katu gäbe.

A m erika tik itzu litakoan, ordurarte  probatu gabe- 

ko b idetik  abiatuz, konkurtsotan parte hartzen 

hasi zinen.Etxetik gertu gainera, honek berarekin 

duen arriskuarekin, batez ere emaitzak laguntzen 

ez badute. Ez al zizun horrek beldurrik ematen? 

Eta bestetik, konkurtso horietan izan d ituzun 

arrakasta eta garaipenak lagundu al d izute zure 

profesioan bidea irekitzeko momentuan?

Leihaketetan parte  hartzea, besteen maila eta 

nerea ikusteko m odu ba t bezala hartzen d u t nik. 

Aide horre ta tik  interesatzen zaizkit. Eta inguruko  

konkurtsoetan presentatzeari buruz, berriz, ez 

d io t hain arriskugarria denik erizten. Ondo geldi-

tuz gero, lagungarria gerta daiteke eta alderan- 

tzizko kasutan berehala ahaztuko da.

India n a ti k itzu li nintzenean, 1.994. urtean, Bilbo 

Hiriko konkurtsoaren finalera irits i n in tzen eta 

kontu ra tu  nintzen Am eriketan igarotako denbo- 

ra ez nuela alperrikan galdu.

Baina ondoren, oso denbora berezi eta gogorra  

bizitzea gerta tu  zitzaidan.

Ordurarteko nere irakasle guztiek, Juan Eraso eta 

Amerikakoa izan ezik, ahotsa ez lod itzeko esaten 

zidaten, pisutsua zelako età gora egiteko; ez 

nituen notak edo nekez lortzen nituenak nerega- 

natzeko. Ondorioz, nere ahotsaren erdiarekin  

kantatzen nuen, ahots betea ino iz atera gabe. 

Bada, Txekoslobakian kurtso bat egiten ari nin- 

tzela, irakasle batek mezzosopranoa nintzela esan 

zidan età oker nengoela. Nere kantatzeko modua 

eta errepertorioa guztiz a ldatu behar nuela eta 

ahotsa bere osotasunean atera behar nuela.

Beheko notak lantzen hasi n intzen berarekin eta 

errepertoria  guztiz a ldatu  nuen. Bai na n i ez n in -

tzen gustora. Erosoago sentitzen nintzen soprano 

bezala, bai eta ahots horre tan tesitura baxuagoko  

notak kanta tu  behar nituenean ere. Erabat norae- 

zean nenbilen. Oso m om entu larriak igaro nituen. 

Zalantza horretan nengoela egokitu  zitzaidan  

Logroño h iriko  konkurtsoa. Eta hartan egitarau  

mistoa aurkeztea erabaki nuen, soprano eta mez- 

zosopranoaren obrak tartekatuz; b igarren egune- 

ko obrak epaimahaikoek erabaki zitzaten. Horre- 

la egiten baita, eta epaimahaikoek aukeratu  

behar izaten dute bigarren egunerako zer kanta-

tu behar dugun, aurkeztutako egitarautik. Sopra-

no aukera egin zuten eta horrela kanta tu  nuen. 

Eta irabazi egin nuen.

Gero, Logroñon hartu tako erabaki berbera hartu  

nuen Irungo Luis M ariano konkurtsoan, erreper- 

to rio  mistoa aurkeztuz. Eta hemen ere, b igarren  

egunerako, epai-mahaikoek soprano aukera egin 

zuten. Konkurtsoa hau garrantzitsuagoa da, 

batez ere epai-mahaikoen garrantziarengatik. 

Zeren bestetik, internazionala izanagatik ere, 

gehienak estatukoak ba it ginen aurkeztu gine- 

nak. Hemen ere irabazle gerta tu  nintzen eta 

horrek aukera eman zidan Donostian aurkezpen 

kontzertu  ba t egin a hai izateko, Euskadiko Orkes- 

tra S infonikoaren egoitzan.

Irakasleak, orduan, onartu zidan sopranoa nintzela, 

baina beste modu batean, soprano fuertea, eta dra- 

matikoa esan ez badaiteke ere, Puccini età Verdi ren 

estiloko musika interpretatzera jo  behar nuela.

Garaipen hauek ezagunagoa izaten lagundu  

didate eta aukera gehiago e to rri zaizkit. Eta lehe- 

nago Sevillako Maestranzan, Gayarren eta Bilbo-



ko Arriagan kanta tu  banuen ere, orain paper 

garrantzitsuagoak eskeini dizkidate. Arriagan  

Turandot, eta M adrileko Zarzuelan ora ingoz era- 

bat itx i gabe dudan zerba it onaren eskeintza egin 

didate, baita Sevillako La M aestranzatik ere.

Oraingo soprano estiloan konpetentzia  gutxiago  

dago, soprano liggeroetan baino gutxiago, eta 

gainera n i erosoago sentitzen naiz. Orain abesten 

ditudan pertsonaiak, gehiengo b a ti zailagoak iru- 

dituagatik , xam urragoak gertatzen za izk it neri.

Dena den, sari horiek irabazi n ituenetik , gauza 

gehiago atera za izk it a lo r guztie tan. Koronazio  

Meza abestu nuen, Rossiniren Stabat Mater, Saint

- Saëns-en Noëleko Oratorioa...e.a.

N orbaitek edota sari baten emaitzak ka lita te  

maila ba t duzula esaten duenean, aukerak etor- 

tzen dira; baina inork  ez du lehenengo pausorik 

eman nahi. Inork ez du arriskatu nahi berri bate- 

kin eta ez d u t uste hórrela behar lukeenik. Gaine-

ra orain hasten ari d irenen tzat gauzak zailtzen ari 

direla esango nuke. A urten  Musika Hamabostal- 

diaren barruan emanaldia d u t Deban. Aukera ona 

da neretzat.

Ikusten dudanez, jenero desberdinak egiten d itu- 

zu. Zeinetan aurkitzen zara gustoen, eta aldake- 

ta rik  izan al duzu honetan?.

Denetik egitea gustatzen zait. Baina bereziki gus-

terà sentitzen naiz opera egiten; Ian egiteko  

m oduarengatik edo. Gainera espresatzeko auke-

ra gehiago dúdala irud itzen za it eta libreago sen-

titzen  naiz. Disfrazatzea ere asko gustatzu izan 

za it beti.

Dena den, eta egia esanez, azkeneko garaian izu- 

garri gustora sentitzen naiz Abestien emanaldiak 

eginez: Fauré, Puccini, Debussy-ren obrak eskei- 

niaz. Bide ho rre ta tik  irits i naiz poesia eta poesia 

tra tatzeko m odu desberdinak bereiztera eta mai- 

tatzera.

M ota horre tako kon tze rtu tan  bestetik, abangoar- 

diako musika obraren ba t eskeintzen ahalegin- 

tzen naiz. Ihazko Musikasten horre lako em analdi 

batean parte  hartzeko aukera eman zidaten eta 

bertan Josetxo Silguero eta beste zenbaitekin  

harrem anetan ja r r i nintzen. Musiko gazte on asko 

dagoela irud itzen  za it eta egiten duten musika

in terpreta tzen ez bada, alperrikakoa gerta daite- 

ke egiten duten lana. Gainera, gure tza t aukerak 

eskatzen baditugu, guk ere, gure mailan eskeini 

behar d itugu la  pentsatzen dut.

Musiko oso onak baitira eta merezi dituzte. Gauza 

bera esan diezazuket, kontzertu  hauetan lagundu  

didaten piano-jo le zenbaitetaz. Azkeneko kon- 

tzertuan Im anol Elizasuk lagundu zidan eta izuga- 

rr i gustora a ritu  nintzen, oso ondo hartu  genuen 

elkar. Zergatik ez d iogu e lkarri aukerak eman 

behar, ka lita te  musikala soberan dagoenean.

Luze jarra itzen du gure elkarrizketak eta emaku- 

me eder honen e torkizun artistikoari buruz nere 

iritz i baikorra inongo lotsarik gabe azaltzen du t

hemen. Eta Euskadiko Orkestra S infonikoaren 

egoitzan entzundako emanaldian izugarri gozatu 

nuela a itortzen d iot.

Gustora aritu  gara eta denbora azkar joan zaigu. 

Elkarri eskua ematerakoan soprano handi batekin 

a ritu  izanaren sentipenak hartzen nau, agur egi-

ten diodan b itartean.

Eskerrik asko, Maria, eta zorte on.

Sevillan. Nazio-arteko Erakusketan 1992-ean.
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