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WWW.CONCERTGEBOUW.BE

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

- 070 22 33 02

info & tickets

Het rookvrije CONCE RT G E B OUW CAF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

TTUKUNAK bestaat uit de tweeling
Maika en Sara Gómez, exponenten van
het succes van de Baskische volksmuziek
bij jonge musici. De zusjes Gómez halen
de diepste klanken uit de txalaparta, nu
eens in duo, dan weer samen met andere
instrumenten en ensembles. Telkens
kiezen ze voor een rijke diversiteit aan
ritmes en melodieën en maken ze het
instrument op hun manier uitermate
geschikt voor improvisatie.

IN DE KIJKER ZO 17.02.08 / 10.30 / CONCERTGEBOUW / CAGE HAPPENING
Het festival Bad Boys II eindigt krachtig met een Cage Happening. De beiaard luidt de dag in met muziek van Cage, in Imaginary
Landscape gaan studenten van het Gentse Conservatorium aan de slag met twaalf radio’s, en ’s middags wordt er gekookt met
Cage. In de namiddag is er een kort concert en een Cagewandeling in het gebouw. Na een inleiding door Maarten Beirens belanden we tot slot bij een concert waarin zelfs cactussen bron van muziek worden!

foto’s: Galilea Nin / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Ttukunak
Baskische volksmuziek
TWEE

txalaparta
MAIKA GÓMEZ
SARA GÓMEZ

Er is een pauze tijdens het concert.

080110_ttukunak.indd 2

Muziek uit het trotse
Baskenland
De Basken bewonen een aantal
provincies verdeeld over twee
landsgebieden: Noord-Oost-Spanje
en Zuid-Frankrijk. Hoewel er heel
wat onenigheid bestaat omtrent hun
etnische oorsprong (Iberisch, Keltisch ...) getuigt hun taal, muziek,
dans en theater van een rijk cultureel
verleden, dat tot de negentiende
eeuw uitsluitend mondeling werd
overgeleverd. De vroegste publicatie van volksliederen en -dansen
in de Baskische taal verscheen pas
in 1824 en dan nog enkel de tekst.
De melodieën van deze liederen en
dansen werden in 1826 uitgegeven
(Juan Ignacio de Iztueta, Gipuzakoa’ko dantzak). De eerste Franse
uitgave dateert van 1894 (C. Bordes,
Cent chansons populaires basques).
Deze melodieën zijn veelal opgebouwd volgens kerkmodi, vooral de
eolische, dorische en mixolydische,
alhoewel de meeste, zeker vanaf de
negentiende eeuw, in ofwel een grotetertstoonaard (48 %) ofwel in een
kleinetertstoonaard (29 %) staan.
Baskische dansen (tijdens dewelke
ook wordt gezongen) verdienen een
bijzondere aandacht, vooral omwille
van enkele curieuze ritmische aspecten zoals de ‘zortzico’ in de maat 5/8.
De zortzico is een onderdeel van de
‘aurresku’, de belangrijkste Baskische
dans die in zijn meest volledige moderne vorm uit acht secties bestaat:
entra, atzescu, zortzico, pasamano,
desafio, fandango, arin-arin en
galop. Het is in essentie een mannelijke dans (die zijn naam ontleent
aan de leider of de aurresku (‘voor’
in het Baskisch). Onder de talrijke

Baskische dansen zoals de erregelak,
de mutil dantza (streek van Navarra)
en de dantza reverencia, is nog vermeldenswaard de ezpata dantza of de
zwaarddans, vooral sinds die in 1660
te San Sebastian tijdens het feest
van Christus-Koning door honderd
man werd gedanst in aanwezigheid
van Philips IV. Nog altijd is deze
dans verboden voor vrouwen, die
trouwens enkel mogen deelnemen
aan rondedansen op marktpleinen!
Interessant zijn ook nog de vele ‘pastorales’ die, zoals onze middeleeuwse
mysteriespelen, gereciteerde dialogen
in verzen vermengen met muziek en
dans. Bijbelse verhalen, legenden en
de oorlogen tussen de Turken en de
Christenen leveren nog steeds het
materiaal tot volksverheffing.
Voor de ritmische en melodische
ondersteuning van al die liederen
en dansen, en uiteraard ook om een
solistische virtuositeit te demonstreren, gebruikt men een vrij beperkt
doch kleurrijk instrumentarium dat
vooral bestaat uit blaasinstrumenten
en slagwerk, zoals de vandaag bespeelde populaire txalaparta. Deze in
Baskenland zéér populaire txalaparta
bestaat heel eenvoudig uit een of
meerdere houten balken die traditioneel geplaatst werden op een zak
gevuld met maïsbladeren. Door twee
spelers wordt er ritmisch op geklapt,
gekletterd, geslagen of gestampt. Dit
gebeurt niet willekeurig: de ritmische
patronen van de ene speler worden
als het ware tussen het regelmatige
ritmische patroon van de andere
speler geschoven (zie voorbeeld).

Een ander merkwaardig slaginstrument is de burdinbarra, palanka of
satai: een ijzeren staaf van één meter
lang die bespeeld wordt met smalle
ijzeren of houten kloppers. Het
tempo gaat van langzaam tot uiterst
snel en de klank is nogal bel-achtig.
Als membrafoon wordt vooral de
‘atabal’ gebruikt, een cylindrische
basdrum. Deze laatste vormt samen
met twee ‘txistu’ (soort conische
fluit met cylindrische boring) en een
‘txistu aundi’ (grote of alt-txistu, een
kwint lager dus) het typische Baskische ensemble voor de begeleiding
van de dansen.
Veel gebruikte instrumenten zijn
nog de ‘bolingozo’ (of dulzaina), een
luid geïntoneerde schalmei en de
‘alboka’, een dubbele horlepijp die in
de ‘trikitixa’ (een genrestuk) begeleid
wordt door een vrouw die een ‘pandereta’ (tamboerijn) bespeelt, soms
enkele verzen zingt en af en toe een
‘irintzi’ (gejank) uitstoot. Ook de ‘xirularru’ (doedelzak), de muxukitarra’
(joodse harp) en de ‘salteri’ (psalter)
of ‘tambourin à cordes’ komen voor
in de Baskische regio’s.
Naast de typische volksmuziek
bestaat er in Baskenland ook een
‘klassieke’ muziek die aansluit bij de
meer internationale stijlevoluties.
Het hoeft niet te verwonderen dat
de Basken die in hun onafhankelijkheidsstreven niet hoeven onder te
doen voor de Catalanen, ook over
een nationale held van de Baskische
muziek beschikken. Hun muzikale
held is Juan Crisostomo de Arriaga
y Balzola (1806-1826), naar wie het

theater van Bilbao werd genoemd.
Dit veel te jong gestorven wonderkind componeerde reeds op dertienjarige leeftijd een opera (Los Esclavos
Felices) die met succes te Bilbao werd
opgevoerd. Een andere beroemde
Baskische componist, internationaal
echter een grote onbekende, is José
Maria Usandizaga (1887-1915),
geboren in San Sebastian waar te
zijner ere een monument werd opgericht op de Plaza de Guipuzcoa. Hij
componeerde onder meer een echte
Baskische opera (Mendy-Mendiyan)
die in 1910 in Bilbao werd gecreeerd. Hij schreef ook een Baskische
Rhapsody voor piano en zijn laatste
opera (La Llama / De Vlam) werd in
Madrid voor het voetlicht gebracht
in 1915, het jaar waarin hij op
28-jarige leeftijd aan tuberculose
overleed. Een componist die enkele
succesvolle Baskische opera’s (Mirentxu in 1910 en Amaya in 1920)
schreef, alsook een enorm populaire
zarzuela (El Caserio uit 1926), is
Jesus Guridi (1886-1961) die onder
meer in Brussel bij Jozef Jongen
studeerde. Sinds 1950 zoeken meer
en meer Spaanse componisten hun
heil in het buitenland en verdwijnen
langzamerhand allerlei folklorische
invloeden uit hun werk. Door alle
perikelen heen blijft het Baskische
volk echter zijn muziek trouw ...
alhoewel, ook tradities veranderen
en passen zich aan.
Johan Huys
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