
Nortzuk gara? 
  

Capella de Mvsica alta  ministril taldea Escola Superior de Música de Catalunya-

ko (ESMuC) Antzinako Musika Departamentuaren inguruan sortzen da, 

Bartzelonan, 2007. urtean. 

Capella de Mvsica alta  XVII. mendeko musika instrumentalean espezializatua 

dago, “musica alta” deituriko musika-tresnentzako idatzia zegoena. Talde hauek 

ministriles izena zuten, eta taldeko musika-tresnek normalean koruen ahotsak 

bikoizten zituzten. Musika-tresnaren paper hau taldeari magultasun nahikoa 

ematen dio musika eta errepertorio mota desberdinak aukeratzeko orduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 José Antonio Martínez Guil 

José Antonio Martínez Guil Almerian jaiotzen da 1985. urtean. 

Almeriako Kontserbatorioan tronpetako erdi mailako titulua lortzen 

du. Cornetto bere kabuz ikasi ondoren, 2007. urtetik musika-tresna 

hau Jean Pierre Canihac eta Francisco Rubio maisuekin ikasten du, 

ESMuC-eko Antzinako Musika Departamentuan. Lau denboraldiz 

Orquesta Joven de Almería-ko partaide izan da, Anónimo IV taldearekin jo du eta 

Ciudad de Almería abesbatzarekin ere kontzertu aunitz eskaini ditu. 

 

Izar Martinez Amezketa 

Izar Martinez Amezketa Estella-Lizarran (Nafarroa) jaiotzen da 

1984. urtean. Oboe modernoa 11 urte dituela jotzen hasten da, 

eta Francisco Javier Lekunberri, Peio Ruiz eta Juan Mari Ruizekin 

ikasten du. Musika-tresna honi buruzko ikastaroak burutu ditu F.J. 

Lekunberri, Carlos Martínez eta Thomas Indermühle-rekin. 2003an 

ESMuC-era (Bartzelona) dator etnomusikologia ikastera, eta aldi 

berean oboe barrokoa jotzen hasten da, eskola berean, Alfredo 

Bernardini irakasle duela. Gainera, Paolo Grazzi eta Xavier Blanch 

izan ditu irakasle; Alfredo Bernardini eta Bruce Haynes-ekin 

ikastaro eta master class-ak egin ditu. Egun antzinako oboeak 

espezialitatea ari da ikasten, ESMuC-eko Antzinako Musika 

Departamentuan. Coro de los Sesenta de Santiago 

abesbatzarekin, Ars Iberica eta Cobla de ministrers taldearekin jo du txirimia. 

 

Eduard Mañé i Becerro 

Eduard Mañé i Becerro Vilafranca del Penedès-en (Bartzelona) 

jaiotzen da 1962. urtean. Tronboiko erdi mailako ikasketak 

Terrassako Kontserbatorioan amaitzen ditu eta egun sakabutxeko 

klaseak jasotzen ditu Daniel Lasalle eta J.P. Mathieu-ren eskutik 

ESMuC-en. Gainera fliskornoa ere jotzen du. Sardana “cobla” 

ezberdinen partaide da, eta baita Capella de ministrers de Tarragona eta 

Ministrers de la Ciutat de Barcelona taldeen partaide ere. 

 

 



Efrem Sebastià Ortigosa 

Efrem Sebastià Ortigosa Badalona-n (Bartzelona) jaiotzen da 

1979. urtean. Gralla musika-tresnan “Mestre instrumentista” 

titulua lortu ondoren, Aula de Música Tradicional i Popular-ean, 

fagoteko ikasketak hasten ditu Badalonako Kontserbatorioan 

Josep Borras maixuarekin. Egun irakasle berdinaren ikasle da 

ESMuC-eko Antzinako Musika Departamentuan. Antzinako Musikarekin 

erlazionaturiko ikastaroak egin ditu Basbaste-n (Frantzia) eta Daroca-n (Aragoi) 

eta baxoia Ministrers del camp de Tarragona eta Capella de música de 

Tarragona taldeekin jo du. 

 

Maria José Carrasco García 

María José Carrasco García Murtzian jaiotzen da 1987. urtean. 

Zortzi urterekin hasten da klabea jotzen Sílvia Márquez Chulilla 

irakasle duela, eta 2006an erdi mailako ikasketak amaitzen ditu 

Ohorezko Matrikula batekin. Urte honetan bertan goi mailako 

ikasketak hasten ditu Murtziako Goi Mailako Kontserbatorioan 

eta bi urtez Javier Artigas ospetsuarekin ikasten du. Egun 

klabeko goi mailako ikasketak amaitzen ari da, ESMuC-en, Beatrice Martin 

irakasle duela. 

 

Pere Olivé Aymerich 

Oso gaztea zelarik hasi zen perkusioa jotzen musika herrikoiaren munduan, eta 

herrialdeko jai garrantzitsuenetan jo du. Gralla eta timbal-ak errepertorio berria 

izan dezaten proiektu ugari burutu ditu, baita musika-tresnek interpretazio 

teknika berriak bilatu ditzaten. Timbal-jole bezala grabaketa askotan parte hartu 

du. Beranduago Pedro Estevan ezagutzen du; aintzinako musikaren munduan 

ezagutu dezan animatzen du eta egun bere ikaslea da ESMuC-en. Aintzinako 

musikako musikari bezala Hisperion XXI, Le Concert des Nations, Les 

Sacqueboutiers de Tolousse eta Al ayre español taldeekin jo du. 

 

 

 


