
 

OSKORRI 
Hauxe da despedidia 

 
 El C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius i l’Euskal Etxea s’uneixen per 

programar l’únic concert de comiat d’OSKORRI fora del País Basc 

 

 Després de 45 anys d’història, més de 3.000 concerts, 500 cançons 

enregistrades i 26 publicacions, Oskorri diu adéu amb una petita gira 

de concerts pel País Basc i Barcelona 

 

Divendres 30 d’octubre a les 22 h al C.A.T. 
La gent d’Oskorri vol acomiadar-se dels seus fidels seguidors amb una gira de concerts aquesta 
tardor. El grup tanca així el capítol de la seva activitat musical, després de gairebé 45 anys de treball 
ininterromput. Amb un munt de bells records i de nous i vells amics, Oskorri s'acomiada i ho fa amb 
un concert únic i irrepetible fora del País Basc, una oportunitat per veure’ls per última vegada al 
Centre Artesà Tradicionàrius en el marc del Festival EHSona de l’Euskal Etxea.  
 
Des dels seus començaments cantant gairebé d'amagat, desafiant a la Dictadura, amb l'alè del poeta 
Gabriel Aresti ple de compromís i exigència, Oskorri ha acumulat milions de quilòmetres, hores i 
hores de viatge, cerques i assajos que es concreten en més de 3.000 concerts i gairebé 500 cançons 
gravades. Un treball musical intens i extens. Compromès amb el bon criteri, la finura i la modernitat 
per bussejar al món sonor i literari tradicional. Creat i recreat sense prejudicis i amb tot tipus de 
contaminacions del Pop, del Rock, del Jazz… un treball honest, defensat en directe, laborables i 
festius, de plaça en plaça. Oskorri construeix part de la banda sonora de diverses generacions 
basques. Des de les velles glòries del franquisme tardà fins als nens d'ara, que creixen amb les seves 
cançons infantils… 

 
Escolta'ls aquí 
 
@tradicionarius @Euskaletxeabcn  
#gràciesOskorri #Oskorrikasco 
www.tradicionarius.cat / www.ehsona.com  

https://www.youtube.com/watch?v=FWgCAqPtjco
https://twitter.com/tradicionarius?lang=es
https://twitter.com/Euskaletxeabcn?lang=es
http://www.tradicionarius.cat/
http://www.ehsona.com/


HISTÒRIA D’OSKORRI  

Oskorri, en eusquera “capvespre vermell”, van néixer durant l’època de la Dictadura a Bilbao. Van 
començar fusionant el jazz amb instruments tradicionals bascos, fins que van trobar el seu estil propi 
que els defineix dins de l’escena del folk Europeu. Les seves primeres cançons van ser poemes de 
Gabriel Aresti, un provocador cultural, amb un important contingut reivindicatiu que amb els anys es 
va temperant. Un cop va morir Aresti, Oskorri va buscar poetes i bertsolaris perquè els 
confeccionessin les lletres a mida. Com a músics, els Oskorri van aprendre molt de la cançó protesta 
dels Estats Units, les mogudes psicodèliques, la Nova cançó... El seu primer concert va tenir lloc el 
març del 71 a la Universidad de Deusto.  
 
En aquests 45 anys, la banda ha posat a disposició de tothom la tradició literària i musical i s’ha 
convertit en banda sonora de moltes generacions. Van publicar el seu primer LP l’any 1975 i a partir 
del segon disc es va perfilar el nom que se li dóna a la música que fan: el “so Oskorri”. Han publicat 
26 discos de diferents temàtiques com ara recopilatoris amb artistes de l’escena folk d’arreu 
d’Europa, discos de dansa, infantils, de concerts en directe... Algunes de les seves cançons com 
“Euskal Herria Euskaraz” o “Gora ta gora beti”, s’han convertit en tradicionals del País Basc.  
 

Components actuals:  

Natxo de Felipe, Anton Latxa, Bixente Martinez, Xabier Zeberio, José Urrejola, Gorka Escauriza, Iker 
Goenaga, Iñigo Egia 

 

 
 

DISCOGRAFIA 
 

 Gabriel Arestiren Oroimenez (1975) 
 Mosen Bernat Etxepare (1977) 
 Oskorri (1979) 
 Plazarik plaza (1980) 
 ...eta Oskorri sortu zen (1981, publicado bajo la autoría de Natxo de Felipe) 
 Adio Kattalina (1982) 
 Alemanian euskaraz (1984) 
 Hau hermosurie (1984) 
 In fraganti (1986) 
 Hamabost urte... eta gero hau (1987) 
 Datorrena datorrela (1989) 
 Hi ere dantzari (1991) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Natxo_de_Felipe


 Badok hamairu (1992) 
 Landalan (1992) 
 25 kantu-urte (1996) 
 Ura (2000) 
 Vizcayatik... Bizkaiara (2001) 
 Desertore (2003) 
 Banda Band (2007) 
 Dantza kontra dantza (2011) 

 
Música infantil 

 Katuen testamentue 
 Marijane kanta zan 
 Doktor Do Re Mi 

 
Cançons tradicionals amb la participación del públic 

 The pub Ibiltaria (13 discos) 
 Iparragirre 

 
Artistes varis 

 13. Festival des politischen Liedes (1983) 
 
 

FONTS 
Revista de Bat a Bat. Entrevista a Natxo de Felipe: “El veterà grup Basc acaba de fer 25 anys” 
1995 
 

 
 
ORGANITZA 

 
 

CONTACTES DE PREMSA 
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS  
Premsa i comunicació 
Andrea Moliner – 680304248 / 932184485 
comunicacio@tradicionarius.cat  
 
FESTIVAL EHSONA  
Komunikazioa/Comunicació 
Laia Alsina Garrido - 654147015 
kulturabcn@euskaletxeak.org  

https://es.wikipedia.org/wiki/13._Festival_des_politischen_Liedes
mailto:comunicacio@tradicionarius.cat
mailto:kulturabcn@euskaletxeak.org

