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Olatz Salvador “Aho Uhal” 
diskoarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak: 
 
 Musikan ibilbide luzea egin duen 

arren, ez dira 10 urte bete 
bakarkako proiektuari ekin zionetik  

 
 Salvadorrek 70 kontzertu baino 

gehiago eskaini ditu bere azken 
biran, Euskal Herriko eta kanpoko 
antzoki eta eszenatoki 
esanguratsuenetan. 

 
 Clara Peya, Judit Neddermann, La 

Mare edo LADAMA bezalako 
musika-proiektuetan parte hartu du 
eta aurten Alemanian eta Japonian 
jotzea du aurreikusita.  

 
 

Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Pablo Novoa musikariak ekoitzi eta 

Haritz Harreguyk grabatu eta 
nahastu duen lana da.  

 
 12 abestiko proposamen landua da, 

zenbait artisten ekarpenekin, Alaia 
Martin edo Ane Labaka letretan eta 
Rozalen edo Ivan Ferreiro 
ahotsetan.  

 Kontzeptuzko lana da, eta bi urte 
daramatza horretan murgilduta, eta 
berriro ere kolokan jartzen da soken 
dardararen gainean, lotura berriak 
askatzen saiatzeko.  

 
 
 

 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Ekoizpen zaindua, kantu biribilak, 

ahots ederra... azken diskoarekin 
2021eko euskal poparen munduan 
ahots garrantzitsua dela erakusten 
digu”.  
 

 “Bere diskoan melodiarekiko 
sentsibilitate handia erakusten du. 
Hari Hari lanean oso nabaria da, 
letrak eta musikak bat egiten dute 
modu organikoan, aho-korapiloa 
erakusten duen testuari esker. 
Erregistro samur hori oso erosoa 
izan daiteke Olatzentzat, baina bere 
musika gogorragoa ere izan 
daiteke. Konposizioa eta ekoizpena 
oso aipagarriak dira, baita Ivan 
Ferreiro, Rozalén edo Elvira Sastre 
eta beste artista batzuekin izandako 
lankidetza ere.”   

 
 “Eszena une oro gozo eta gertuko 

agertzen da, indar poetikoa, teknika 
ona, interpretazio bikaina, arima 
laztantzen duten abestiak. 
“Korapilatzen” baltsamoa da, 
izarretan barrena egindako 
ibilaldia”.   
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Ether Ensemble taldeari, 
“Etherheim” 
bideokliparengatik  
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 2019an Euskal Herrian jaiotako 

musika-proiektua, hainbat mota eta 
jatorritako musikari eta artistek 
osatua. Hiru ildo nagusi ditu, 
interpretazioak, bertsioak edo 
transkripzioak konposizioarekin 
lotuz eta inprobisazioa motor 
sortzailetzat hartuz.  

 
 Ildo horri esker, estilo guztietako 

musika egin dezakete: musika 
klasikoa, abangoardiako musika 
garaikidea, jazza, flamenkoa, musika 
afrokubatarra, euskal musika, herri-
musikak, popa, rocka, metala, 
teknoa eta musika elektronikoak, 
besteak beste. 

 
 Musika-tresnen aldetik librea da, 

pianoak, akordeoiak eta saxofoiak 
osatzen duten oinarrizko hirukotetik 
hasita. Proiektuaren arduradunak 
Jose Angel Babiano, Garazi Navas 
eta Pau Torres dira. 

 
 

Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 “Etherheim" Eskandinaviar 

mitologian oinarritutako suitea da. 
Musikari dagokionez, ganbera-
musikaren ikuspegitik adierazitako 
black eta death metal estetikaren 
berezko elementuak hartuta 
eraikitzen da. Estilo horiez gain, 
rockaren, inprobisazio librearen eta 

musika akademiko-sinfonikoaren 
eragin zuzenak ditu. 

 

 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Oso musika elektroniko eta 

akustiko proposamen pertsonala. 
Une batzuetan kaosa nagusi izan 
eta entzutea zaila egiten den arren, 
musika klasikoenari bira ematen 
dioten atalek eta une melodiko 
jakin batzuek ematen duten 
lasaitasunak orekatu egiten dute 
proiektua”. 
 

 “Proposamen poliedrikoa da, 
musikarekin eta irudiarekin 
esperimentatzen dute eta ezin dira 
aurreikusi. Euskal Herrian parekorik 
ez duen proposamena da, ausarta 
eta arriskutsua, eta hori eskertu 
egiten da”.  
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AMAK taldeari “Amak”  
diskarengatik   
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 AMAKen lehen txinpartaren aztarna 

Oñatiko Trikiti jaialdian ikusi zen. Lau 
amak, banaka, jaialdiaren 
antolatzaileen gonbidapena jaso 
zuten 2018an, erronka onartu eta 
lau pieza prestatzeko elkartu ziren.  

 
 Horren ondoren, lau amek taldea 

sortu zuten. Ustekabean, euren 
gogoa eta gorputza AMAK 
proiektuari jarraipena emateko 
konbentzituta sentitu zituzten 
erabat. 

 
 

Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Lehen diskoak euskal folkarekiko eta 

ahots polifonikoekiko zaletasunak 
batzen ditu.  

 
 Hartu duen musika ibilbidearekin 

taldeak erabat atzean utzi ditu triki-
pop eginez ezagutzera eman zen 
ingurunea.  

 
 Kalejirek, arin-arinek, balsek, 

baladek, trikitixek eta zortzikoek 
alaitzen dute diskoa. Horri guztiari, 
era xarmagarrian, eskarmentu 
handiko hainbat folk musikariren 
ekarpenak gehitu zaizkio. 

 
 

 
 
 
 
 

 
©Arri Studio 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Oso proposamen bisual dinamikoa 

egiten dute, aurreiritzi sexistarik 
gabea, musika positiboarekin eta 
folk ukitu argiekin, arte plastikoen 
eta koreografikoen presentzia 
bateratuz”.  

 
 “Disko honetan, denboraz kanpoko 

doinuak sortu dituzte musika-tresna 
tradizionalen bitartez, eta, hala ere, 
gaurkotasuneko gaiak jorratu 
dituzte euren abestietan. Ahotsekin 
ere lan polita egin dute, melodia eta 
harmonia gozoak elkartuz”. 

 
 “90eko hamarkadatik emakumeen 

eskuetan egon den trikiaren 
erreferentzia. Emakume beteranoak 
sasoi betean. Nortasuna, irudia eta 
interpretazio-teknika”. 
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Chill Mafia taldeari 
“Ezorregatik x Berpizkundea” 
diskarengatik  
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Ekoizleak, abeslariak, DJak, Mc-ak, 

diseinatzaileak eta graffitigileak 
biltzen dituen eta euskal panorama 
hankaz gora jarri duen Iruñeko lagun 
koadrila dira. 

 
 80ko hamarkadako punketik reggae, 

dub, reggaeton, hip hop eta, jakina, 
euskal kantu tradizionalera doazen 
eraginak biltzen ditu taldeak. 

 
 

 
Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Euskal Herri osoaren ahotan ibili dira 

urte honetan daramatzagun 
hilabete apurretan, euren lehen 
Mixtapeari esker: Spotifyn 
dagoeneko 600.000 stream baino 
gehiago dituen EZORREGATIK X 
BERPIZKUNDEA. 

 
 Datozen hilabeteetan zuzenean 

aurkeztuko dute, single berriekin 
batera, Euskal Herrian eta Madrilen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
©Jaime Asua 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Musika-generoak lotsarik gabe 

nahasten dituen proposamena eta 
asmo probokatzaile eta artistiko 
originala. Euskal kanta herrikoiaren 
tradizioa entzuten da atzean, eta 
reggaea, rapa, reggaetona, Manu 
Chao, Euskara, Gaztelera eta 
bururatzen zaien guztia nahasten 
dute, baina dena ondo, beren 
mezuekin politikoki zuzena dena 
jotzeko, inor baztertu gabe”. 
 

 “Gaur egungo musika urbanoaren 
oso ikuspegi pertsonala adierazten 
dute Ezorregaitik x Berpizkundea 
lanen. Hainbat genero jorratu 
dituzte, letretan harrokeria eta 
umorea erabiltzen dituzte. Beren 
belaunaldiaren frustrazioei buruz 
hitz egiten dute, eta elementu 
horiekin guztiekin ikus-entzuleen 
arreta erakartzea lortu dute.” 
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Gaur taldeari “Gaur” 
diskarengatik  
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Taldea Noa Lur, Ander García, David 

Sancho eta Davis Fernández jazz 
musikari ezagunek osatzen dute. 

 
 Gaur, euskal musika gaur egungo 

ikuspegi jazzista eta garaikidetik 
jorratzen duen eta berezko 
sonoritatea duen proiektua da. 

 
 

 
Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Diskoak euskal kantu 

tradizionaletan, Oskorri bezalako 
artisten kantu modernoetan eta 
jatorrizko konposizioetan 
oinarritutako errepertorioa du. 

 
 Euskal musikaren solemnitatea 

errespetatzen duen eta, aldi berean, 
mugimendua esploratzen eta 
sortzen duen lan sakona da. 

 
 Proposamen bakarra da, eta Jorge 

Oteizaren pentsamenduan 
oinarrituta, taldeak errealitate 
estetiko garaikidea erabiltzen du 
kultura tradizionalari ekarpena 
egiteko. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Proposamen musikal bikainarekin, 

euskal musikaren kantu herrikoiekin 
modu ezin hobean jolasten duen 
Jazz-banda da, ikus-entzule 
guztientzat oso eskuragarriak diren 
interpretazio zoragarriekin. Berria 
bezain zaharra”. 
 

 “Euskal musika berrinterpretatzeko 
oso proposamen interesgarria, 
instrumentista onekin eta oso ahots 
pertsonalarekin. Musika-tresnen eta 
ahotsaren arteko enpastea oso 
egokia iruditzen zait.” 

 
 “Klasikoen berreraikuntza fin eta 

dotorea. Konponketa ilunak”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



musika 
bulegoa 

sariak  
2022 

Ramon Lazkano 
konpositoreari, “Préludes” 
musika-lanarengatik  
 
Saritutako musikagileari buruzko 
datuak: 
 
 Donostian Francisco Escuderorekin, 

Parisen eta Montrealen ikasi zuen 
konposizioa; Parisko Goi Mailako 
Musika Kontserbatorio Nazionaleko 
Konposizioko Lehen Saria eskuratu 
zuen, eta XX. mendeko Musika eta 
Musikologiako Doktoretza Ikasketen 
Diploma École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales izenekoan. 

 
 Erromako egonaldi bikoitzak 

(Espainiako Errege Akademian eta 
Frantziako Villa Médicis Akademian) 
konposizioaren helburuari eta 
esanahiari buruzko hausnarketan 
sakontzea ahalbidetu zion.  

 
 Musikeneko, Euskal Herriko Goi 

Mailako Musika Ikastegiko, 
konposizio eta orkestrazio irakaslea 
da. 

 
 

Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Konpositoreak gogoeta 

instrumentalean arakatu nahi izan 
du, Debussyren koadernoen 
dinamikekin hibridatutako Chopinen 
azpiko aipamenetatik abiatuta. 

 
 Obra, Chopinen preludioetatik 

datozen profilak besteen unibertso 
instrumental batean proiektatzen 
dituzten tarteek osatzen dute: soinu 

aldatua, heterogeneoa eta gastatua 
ahalbidetzen duen mihiztadura  

 
 

 
© Marco Giugliarelli for Civitella Ranieri 
Foundation, 2018 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Ramonen ibilbidea luzea da eta 

gaur egungo konpositore 
garrantzitsuenetakoa da, bai gure 
herrialdean, bai atzerrian.” 
 

 Chopinen pianorako preludioetatik 
abiatuta, lan berri honen bitartez 
Ramon Lazkanok maisutasunez 
barneratzen gaitu bere munduan.  
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Verde Prato musikagileari 
“Kondaira eder hura” 
diskarengatik 
 
Saritutako musikagileari buruzko 
datuak: 
 
 Verde Pratok euskaraz abesten du 

eta bere abestietan ahozko euskal 
tradizioa berreskuratzen du, iragana 
etorkizunera eramanez. Kantu 
herrikoiak eta liturgia-kantuak ahots 
eta elektronika formatuan, Mazzy 
Star edo Nico eta Mikel Laboaren 
arteko gurutzaketa (in)posiblea.  

 
 Euskal tradizioa berreskuratzen eta 

ustekabeko leku harrigarri eta 
zirraragarrietara eramaten ari diren 
artista gazteen belaunaldi berriaren 
erakusle da. 

 
 

Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Hau da artistaren lehenengo diskoa, 

2021ean argitaratua, Jon 
Aguirrezabalagak (We Are Standard) 
grabatu eta ekoitzia eta Plan B rec-
ek argitaratua. 

 
 Diskoan, hirira joateko bere herria 

uzten duen mutil bati buruz hitz 
egiten du. Hizkera sinple, baina 
hitzetan indarrez betearekin, 
abestien hitzek, mutila herritik 
joaten ikusten duen pertsonaia 
bakoitzaren ikuspegia islatzen dute. 
Istorio herrikoia da, eta maitasunaz, 
familiaz eta adiskidetasunaz hitz 
egiten du, baita beldurrez, 
absentziaz eta desiraz ere. 

 

 

 
© María Muriedas 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Bere musikaren interpretazioari eta 

estiloari dagokionez euskal musikan 
aurrekaririk ez duen artista guztiz 
berezia”. 
 

 “Soiltasunetik abiatuta, benetako 
proposamen berezia egin du, bere 
lehen disko luzean musika herrikoia, 
elektronikoa eta misterioa 
uztartuz”. 

 
 “Ederra da euskal kulturarekiko 

miresmena abangoardiako 
kontzeptuekin nola uztartzen duen 
ikustea. Bere ahotsa leuna da eta 
sintetizadore soil batekin eta 
abilezia bereziarekin entzulearekin 
konektatzeko ahalmena du, beti oso 
konposizio sinple eta 
minimalistekin. Euskal Herriko 
mugetatik harago doan artista da, 
bere proposamena hizkuntza baino 
harago doalako”. 
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Maite Larburu musikagileari 
“Krak” diskarengatik 
 
Saritutako musikagileari buruzko 
datuak: 
 Artista polifazetikoa da. Biolina 

musika klasikoaren ildotik ikasi 
ondoren, antzinako musikan edo 
mugimendu historizistan 
espezializatu zen Amsterdameko 
kontserbatorioan, “Nicanor Zabaleta” 
sariaren laguntzarekin. 

 
 Azken 15 urteetan arlo horretako 

erdialdeko Europako talderik 
esanguratsuenekin egin du lan. 
Besteak beste, Amsterdam Baroque 
Orchestra, B 'rock, Anima Eterna 
Brugge, Holland Baroque, Ricercar 
Consort, Les Timbres, Capriccio 
Stravagante, Solamente Naturali, Vox 
Luminis Daily. 

 
Saritutako lanari buruzko datuak: 
 
 Bakarkako bigarren diskoa du eta 

helburu ugarirekin sortutako doinuak 
eta Axut! Antzerki kolektiboaren 
Amua obrarako idatzitako musika 
biltzen ditu. 

 
 Musikagileak berak idatzi du oso-

osorik. Gainera, hainbat abestiren 
hitzak ere Larbururenak dira, baina 
badira Harkaitz Canok idatzitakoak, 
Raymond Carverren poema bat eta 
Amua obraren gidoitik hartutako 
esaldiak batzen dituen abestia ere. 

 
 Instrumentazioaren atalean, 

Larbururen ahotsaz gain, biolina, 
biola, gitarra klasikoa eta elektrikoa, 
Carlos Taroncherren klarinete baxua, 
Karlos Aranceguiren bateria eta 

Garazi Navasen akordeoia entzun 
daitezke. 

 
 

 
 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Abesti biribilen zerbitzura dagoen 

ahots nabarmena, kantautore 
kutsuarekin. Bertan kantuek 
konplexutasun musikala irabazten 
dute entzulea berenganatzeko.” 
 

 “Folk eta pop estiloak ukitu 
garaikide eta etnikoekin uztartzen 
dituen oinarri instrumentala duten 
ahots-sonoritate berriak bilatzen 
dituen estilo pertsonaleko 
proposamena”. 

 
 “Lana benetan aberatsa da. 

Esperimentala eta, aldi berean, 
ulergarria. Trebetasun handiz erabili 
ditu hainbat musika-generotako 
elementuak: elektronika, jazza, folka 
edo klasikoa”. 
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Musikaren 2022 Etxepare 
Euskal Institutua saria Zukan 
Hirukoteari 
 
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Jon Ansorenak, Maria Zubimendik 

eta Gorka Catedianok osatutako 
Zukan Hirukotea 2014an sortu zen. 
 

 Ohikoak ez diren hiru musika-tresna 
batzen dituzte: perkusioa, akordeoia 
eta txistua. 

 
 Taldekideek, hainbat 

konpositorerekin elkarlanean 
proiektu bat sustatzea erabaki 
zuten, musika-tresna horiek 
konbinatzeko errepertorio berria 
sortzeko asmoz. 

 
 Gaur egun, Zukan Hirukotea Euskal 

Herriko musika garaikideko talderik 
sendoenetakoa da.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Epaimahaiak aitortutako merituak: 
 
 “Euskal musika, kultura eta 

nortasuna mundu osoan 
zabaltzeagatik”.  
 

 “Azken urteetan musika 
garaikidearen esparruan 
erreferente bihurtu direlako”.  
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EHMBE Ohorezko saria 
Motxila 21 
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 

 
 Oso rock talde berezia. Musikaz 

gain, ezaugarri genetiko bera dute: 
21 kromosoma hirukoiztuta zutela 
jaio ziren, eta “gainean daramate” 
leku guztietara. Motxila bat gainean 
eramaten den bezala. Hortik dator 
izena. 500 kontzertu baino gehiago 
eman dituzte, horietako asko artista 
ospetsuekin. 

 
 
EHMBEko Zuzendaritza Taldeak 
aitortutako merituak: 
 
 
 Bultzatzen duten musikarien arteko 

elkartasuna eta lankidetza 
eredugarria iruditzen zaizkigu.  

 
 Rock musikaren bitartez gizarte-

kontzientzia pizten du.  
 
 Musikatik harago doan proiektu 

baten aintzatespena da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


