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Jamaikar jatorriko ska musika euskaraz egiten duen talde bakanetarikoa 
da Bilbomatiks Euskal Herrian. Duela gutxi aurkeztu dute aurreneko 
diskoa, musika estilo honen eszenan leku bat egiteko balio izan diena

Sustrai beltzeko  
euskal ska musika

AINHOA LORES

ZZ ORTZI urte egin behar 
dugu atzera Billbomatiks 
taldearen hastapenak eza-
gutzeko. Taldekide gehie-

nak koadrilakoak, ska zale amorra-
tuak eta rocksteady edo ska kon-
tzertuetara sekula huts egiten ez 
duten horietarikoak dira. Partaide 
batzuk, gainera, Bilbomatiks osatu 
aurretik, Irola irratiko Bilbo Goes 
Ska saioan ibilitakoak dira. “Eskola 
bat eta taldea sortzeko aurrerapau-
soa” izan zen hura beraientzat, tal-
dekideen hitzetan. 
 
Geroztik, Euskal Herriko txoko bate-
tik bestera zuzenekoak eskaintzen 
ibili dira, joan den urtearen honda-
rrean aurreneko diskoa argitaratu 
zuten arte. “Abesti egokiak izan eta 
euren burua prest ikusi zutenean” 
heldu zen erabaki hori hartzeko 
unea, Igor Uribe taldeko abeslaria-
ren esanetan. Izan ere, “estilo honek 
gauzak mimoz egitea eskatzen dizu” 
eta horixe egiten saiatu dira, “lana 
patxadaz hartu”. Erritmo edo har-
monia egokiak lortzeko taldeak lan 
asko egin duela onartu du Uribek, 
“ez baita erreza ska edo rocksteady 
musikek duten puntua harrapa-
tzea”, abeslariaren ustez. 
 
Behin hori lortuta, diskoa graba-
tzeko pausoa eman behar zutela 
erabaki zuten. Esan eta egin. Bede-
ratzi kantuk osatzen dute Bilboma-
tiks diskoa. “Zerbait adierazten 
duten abestiak dira denak, hitzez 
gehienek eta musika hutsez bes-
teek”, Uriberen esanetan. Euskaraz 
kantatzea “hautu politikoa” dela dio 
abeslariak, kantuen gaiak edo hi-
tzak bezala. Abesti instrumentalen 
kasuan, aldiz, “jarrera bat” dagoela 
dio abeslariak. “Jamaikako ska 
musikak jazz edo blues bezalako 

estiloetatik asko edan du eta uga-
riak dira Jamaikan ska instrumen-
tala soilik jotzen duten taldeak, The 
Skatalites taldea kasu. Guk, azken 
finean, haien jarraitzaile eta imita-
tzaile izanik, jarrera hori manten-
du nahi izan dugu, horrela, bide 
batez, diskoak airea hartu du”. Hala 
ere, beste ukitu bat duten abestiak 
ere badaudela argitu du Uribek. 
 
ERAGIN UGARI  Orain lantzen duten 
estiloa lortzeko, musika talde asko-
ren eragina jaso du bederatzikoteak. 
Gazteagoak zirenean, The Specials, 
Bad Manners edo Madness bezala-
ko taldeak entzuten zituzten. “Talde 
hauek oso ohikoak dira ska musika 
gogoko dutenen artean”, jakinarazi 

Taldearen izen bereko diskoa Pris-
cifunktoria estudioan grabatu dute, 
Xabi Urrutikoetxearen laguntza-
rekin, eta emaitzarekin pozik dira. 
“Pazientzia handia izan du gurekin 
eta ideia asko eman dizkigu. Bera 
gabe, ezinezkoa izango litzateke hau 
guztia egitea”, onartu du Uribek. 
Diskoa taldearen webgunean salgai 
dago dagoeneko. “Hasieratik oso 
garbi izan dugu diskoa sarean jarri 
behar genuela, denen eskura iza-
teko. Badakigu ez dugula dirua ira-
baziko honekin”, dio abeslariak. Hala 
ere, zenbait dendetan ere eskuratu 
daiteke, Brixton-en eta Power 
Records-en, adibidez. Horrez gain,  
kontzertuetan ere salgai izan ohi 
dute estreinako lana. 
 
“Musika beltza euskaraz egitea” du 
xede Bilbomatiks-ek. Taldeko par-
taideen iritziz, “jendearen belarriak 
ez daude ohituta musika estilo hone-
tara gure inguruan”, baina beraiek 
horretan sinesten dute eta horretan 
ari dira. Eta, diskoa kaleratzearekin 
batera, “ska musikaren eszenan leku 
bat” egin dutela uste du abeslariak.  
 
Oraintsu, Bilboko Stage Live aretoan 
eman du taldeak diskoaren aurkez-
pen kontzertua. “Oso berezia izan 
zen”, oroitu du abeslariak. “Gurekin 
batera parte hartu zuten musikari 
eta lagunez gain (Willy Calambres, 
Adrian Lauren eta Josu Santamaria), 
The Aggrolites taldearekin jotzea 
esperientzia polita izan zen. Mundu 
mailako reggae talderik ezaguneta-
rikoa da gaur egun, eta pertsonalki 
talde kuttuna izanda, egundoko 
esperientzia eta ohorea izan zen”, 
aitortu du Uribek. Hurrengo kon-
tzertua Bilboko Aste Nagusian eskai-
niko dute, abuztuaren 21ean, Alga-
ra konpartsaren oholtzan.

du Uribek. “Two Tone deituriko 
musika estiloa da hauena, baina 
musika zuria da, nolabait europei-
zatua”,  zehaztu du. Baina gorputzak 
musika beltza eskatzen zien bilbo-
tar hauei, hots, ska, rocksteady eta 
reggae musika, batez ere talde 
jamaikarren eskutik zetorrena: The 
Maytals, Desmond Decker, Alton 
Ellis... “Ideia hori taldera ekarrita, 
eboluzio bat izan dugu. Oraingo 
errepertorioaren estiloa, hasierakoa-
rekin konparatuta, oso desberdina 
da”, agertu du Uribek. Hala, talde bil-
botarrak orain egiten duen musika  
Jamaikari eta musika beltzari askoz 
ere lotuagoa dago, “hori da batez ere 
gure erronka eta obsesioa”, gehitu 
du abeslariak. Hala ere, euskal tal-

deetatik ere edan du Bilbomatiks-
ek, Akats edo Ttak! taldeetatik, bes-
teak beste. 
 
Urteak pasatu behar izan dira, beraz, 
bizkaitar gazte hauek beraien esti-
loa ondo definitu eta aurreneko 
diskoa osatzeko erabakia hartu arte. 
Ez zaie  erreza izan, adibidez, konpo-
sizio lana, “taldean asko gara eta iri-
tzi desberdinak daude”, dio Uribek. 
Gainera, estilo honek “detaileak asko 
mimatzea” eskatzen duela uste du: 
“Erritmoak, harmoniak... Gakoa gus-
tuko dugun musika imitatzen saia-
tzea da, entzun izan ditugun estiloe-
tan oinarritzea eta lokalera ekarri 
ditugun ideiak asko lantzea”, konta-
tu du abeslariak.  

Bilbomatiks taldea osatzen duten bederatzi kideak.  SERGIO LOPEZ

BILBO
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saski-naski

O
 

KRITIKA

Ohe hotzetan bada zerbait
EDORTA JIMENEZ

O
HE hotzak izenekoaren 
atarikoan egileak, Jon 
Ariza De Miguelek, Pio 
Barojaren Los amores 

tardios (Maitasun berantiarrak) 
liburuko esaldi bat jarri du, elebe-
rriaren izaera beste ezerk baino 
hobeto ulertarazten diguna, nik 
uste. “Zer egingo diogu, bada? –dio 
Joek–; nik ez hasierarik ez amaiera-
rik ez duten liburuak ditut gustuko”. 
Bada, Barojaren Joe horrek, bizirik 
balitz, Ohe hotzak eleberria gogoko 
lukeela esango nuke. 
 
Zazpi ataletan egituratua, sarrera-
tzat atal guztiek aipu bana dakarte 
eta nago aipuon bidez eleberria 
laburbildu ahal izango genukeela, 
horretara jarriz gero. Guztien 
artean, ostera, laugarren atalari jarri 
dionari iritzi diot argigarrien. “Bi 
lagunen artean bata beti da bestea-
ren morroi, nahiz eta maiz ez batak 
ez besteak hau onartu ez”, dio 
aipuak. Aipuak liburuaren gaia eta 
konfliktoa zertan diren diosku; hain 
zuzen ere, lagun biren arteko harre-
mana eta harreman horretan bata 
besteari gailentzea, bien oharka-
bean bada ere. Aipua M.I. Lermon-
toven Gure garaiko heroia izeneko-

TITULUA: ‘OHE HOTZAK’                                      EGILEA: JON ARIZA DE MIGUEL                                    ARGITALETXEA: ELKAR

tik hartua dela esateak Ariza De 
Miguelek idazle erresurriekin era-
kusten duen miraz hitz egiteko balio 
lezake, bestela aipuak dioena arrunt 
ezagun egingo baitzaio harremana 
eta haustura binomioa inoiz bizi 
izan duen irakurleari, niri neuri egin 
zaidan moduan.  
 
Eleberrira itzuliz, Ohe hotzak hone-
tan, lagun biak narratzailea bera 
eta haren aspaldiko lagun Tzertxok 
dira. Bada, aspaldiko lagunak elka-
rrengandik aspaldi aldenduak, 
berriro elkartu dira, iraganean bien 
artean ukan zutena berreskuratze-
rik badutenetz jakitearren. Horre-
tan saiatu ondoren antzeman duten 
erantzunak ixten du kontaera. Hori 
zein den, seigarren atalari ezarri 
dion aipuak laguntzen digu igar-
tzen. “Denok dugu bizitzako hotze-
tik eta saminduratik babesteko 
balio digun gezur-sorta bana; dena 
dela Yurremendik berokia pittin bat 
esajeratzen zuen”. Halaxe dio 
aipuak, Pio Barojaren Xanti Andia-
ren kezkak izeneko eleberritik har-
tu dena bera. 
 
Jon Ariza De Miguelek aspaldiko 
lagun bien berrelkarretaratzea kon-

tatu digun bitartean, egunerokotik 
hartuak diruditen testu laburrak, 
oroitzapenak, paradoxen kontae-
rak, hitz jokoak, postal-testuak eta 
beste eskaintzen dizkigu liburu 
honen balio nagusia. Horien bitar-
tez halako tonu bat erdiesten bai-
tu, niri neuri zinez ez-ohikoa eta 
zintzoa begitandu zaidana. Artez-
artez, trikimailurik gabe zuzen-
tzen zaio idazlea balizko irakurlea-
ri. Halako naif-tasun edo lainota-
sun kasik sinestezin batez. Kasik, 
diot, zeren eta azkenean liburuak 
bere alde paratu nau. Onartu egin 
dut Ariza De Miguelen proposame-
na, jolasean sartu naiz, jolasa ere 
bada eta liburu hau, eta aurreiri-
tziak alde batera utzita dibertitu 
egin naiz. Horrek SPrako tranbia 
lehenengoz irakurtzean izan nue-
naren antzeko sentsazioa eragin 
dit, alegia, nire buruari zer da hau? 
behin eta berriro galdetu eta eran-
tzunik etorri ez arren, azkenean 
bada zerbait, bada zerbait aitortu 
beharra.  
 
Jon Ariza De Miguelen ohe hotze-
tan bada zerbait. Zer den esatea 
zaila izanik, eman dezagun litera-
tura dela.

Trikimailurik gabe 
zuzentzen zaio 
idazlea balizko  

irakurleari. Halako 
‘naif’-tasun edo  
lainotasun kasik 
sinestesin batez

ZALDI EROAERAKUSLEIHOA

LITERATURA 

‘Mrs. 
Hemingway’ 
Naomi Wood, itz.: Garazi 
Goia. Txalaparta.            
384 orr. 19 euro. 

Hemingway 
andreak 

Ernest Hemingwayk emakumeekin izan 
zituen harremanak gatazkatsuak izan 
ziren; ezkontza ordenatua desiratzen zuen 
arren, bikotez bikote ibili zen idazle entzu-
tetsua. Bere bizitzan izan zituen lau emaz-
teak agertzen dira Naomi Wooden eleberri 
koral honetan: idazlearekin Parisen bizi izan 
zen eta bere lehen semearen ama izan zen 
Hadley Richardson; hasieran amorante eta 
gero emazte izan zen Pauline Pfeiffer Fife; 
Espainiako guda zibilean harekin batera 
gerra berriemaile izan zen Martha Gellhorn 
eta ezkondutakoan kazetari lanbidea utzi 
zuen Mary Welsh.

LITERATURA 

‘Ispilu biluziak’ 
Edu Zelaieta. Pamiela.     
80  orr. 11 euro. 
 
 

Ispilu jolasa 

Edu Zelaietak (Gasteiz, 1973) aitaren herio-
tza eta hura eraman zuen gaitzaren proze-
sua izan ditu bere laugarren poesia lana 
idazteko ernamuina. Idazlea, ordea, ez da 
liburuko protagonista. Beste pertsonaia 
batzuk ageri dira poemotan, haien bitartez 
egileak bere ‘ni’-az hitz egiten duelarik, ‘ni’-
az idazten duenean besteez ere ari dela 
jakitun. Horrela ba, eta denok elkarren ispi-
lu garen neurrian, pertsonaiak elkar guru-
tzatu egiten dira hainbat poematan, ispilu-
jolas bat planteatuz, izenburuak iradoki-
tzen duen haritik tiraka. Gainera, “inoizko 
liburu narratiboena” idatzi duela adierazi 
du egileak, ahozkotasunetik gertu.

SALDUENAK

ITURRIA: Elkar.

1. Zu 
Anjel Lertxundi. Erein. 

2. Hauts haietatik  
Unai Villena. Elkar. 

3. Arrotz eta eder 
Pako Aristi. Susa. 

4. Bizi baratzea 
Jakoba Errekondo. Argia. 

5. Kearen fiordoa 
Iñaki Petxarroman. Elkar. 

6. Txistu eta biok 
Juan Luis Zabala. Algaida. 

Fikzioa

Ez Fikzioa

1. Lapur banden etika... 
Joseba Sarrionandia. Pamiela.   

2. Txanton Garrote 
Iñigo Aranbarri. Pamiela. 

3. Euskaldunak eta 
karolingiar iraultza 
Iñaki Lopez de Uzuriaga. UEU. 

4. Txillardegiren borroka... 
Pako Sudupe. Elkar. 

5. Periko gazteekin  
solasean 
Eneko Barberena. Txalaparta.
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dantza

Larunbata, 2016ko uztailaren 23a

ASKOA ETXEBARRIETA ‘LA PULGA’
FLAMENKO DANTZARIA

“Flamenkoa eta 
txalaparta bikain 
ezkontzen dira”
Hainbat musikari eta txalapartarirekin taldea osatu du Askoa 
Etxebarrieta ‘La Pulga’ dantzariak. Flamenkoa eta euskal  
doinuak uztartzen dituen ‘Berriketan’ ikuskizunarekin herriz-herri  
ari dira orain eta abuztuan diskoa grabatuko dute

KATTALIN BARBER

TT XIKITATIK dantzatu izan du Askoa 
Etxebarrietak (Gasteiz, 1976), baina 
flamenkoa ezagutu zuenean kontu-
ratu zen diziplina honek bere bi 

pasioak –dantza eta perkusioa– uztartzen 
zituela. Maletak hartu eta Andaluziara joatea 
erabaki zuen, flamenkoaren sustraien bila. 
Ordutik 15 urte pasa dira eta egun, Euskal 
Herrian flamenko eskolak emateaz gain, hain-
bat ikuskizun egiten ditu han eta hemen. Fla-
menkoa eta txalaparta uztartzen dituen bere 
proiektu berriena da Berriketan. Emanaldi 
honetan Etxebarrietak aho zabalik uzten ditu 
ikus-entzuleak bere jauzi, takoi jotze eta kei-
nuekin. Bere izaera, indar eta pasioaren lekuko 
izango da bihar Arrasateko herriko plaza, ber-
tan emanaldia eskainiko baitu. 
 
‘Berriketan’ ikuskizuna aurkezten ari zarete 
udan eta Euskal Herriko hainbat herritan egon 
zarete. Nola sortu zen ikuskizuna? 
Flamenkoaren munduan sartu nintzenetik 
gogoa nuen txalapartarekin zerbait egiteko. 
Nire flamenko ikasle baten bidez ezagutu 
nituen txalapartariak eta kolaborazio batzuk 
egitea erabaki genuen. Horrela sortu zen 
dena, orain dela bi urte. Izan ere, bi urteko 
lana egin dugu ikuskizuna aurrera erama-
teko. Zerbait serioa eta landua egin nahi 
genuen eta horrek lana eskatzen du. Hasie-
ran bakarrik perkusio-jotzaileak, txalaparta-
riak eta hirurok osatzen genuen taldea. Geroa-
go, konturatu ginen oso perkusiboa zela eta 
gitarra eta ahotsa sartu genituen. Talde indar-
tsua sortu dugu, dudarik gabe. Ez da ohiko 
flamenko koadroa bezalakoa. Emanaldiak 
ematez gain, abesti berriak sortzen ere ari 
gara orain, eta abuztuan diskoa grabatuko 
dugu.  
 
Ongi ezkontzen dira txalaparta eta flamenkoa? 
Bai, ezin hobeto. Zuraren soinua oso berezia 
da. Badirudi txalaparta eta flamenkoa oso des-
berdinak direla, baina biek jatorri herrikoia 
dute. Bi herriren doinuak dira. 

Bihar Arrasaten arituko zarete. Zer ikusiko dute 
bertaratzen direnek? 
Euskal sustraiak eta flamenkoa uztartzen 
dituen proiektua da gurea. Perkusio, gitarra 
eta kejioen artean, dantza eta txalapartaren 
arteko elkarrizketak ikus eta entzun daitezke. 
Alegria, buleria, tangoa, fandangoa eta beste 
hainbat erritmo  harturik, goxotasun eta ener-
gia handiko ikuskizun berezia eskaintzen 
dugu. Gainera, taldean sekulako energia sor-
tzen da eta uste dut hori somatzen dela gure 
ikuskizunetan. Indarra duen ikuskizuna da 
Berriketan. 
 
Gasteizko lokal okupatu batean izan omen 
zenuen flamenkoarekin lehenengo kontaktua… 
Bai. 1998an ezagutu nuen flamenkoa, Zara-
mazulon. Bertan egin zen 
konpaseko tailer batean parte 
hartu nuen eta nire burua oso 
eroso ikusi nuen. Zegoen energia 
asko gustatu zitzaidan. Gero, dan-
tza klaseetan izena eman nuen. 
Betidanik egin dut dantza; balle-
tean, adibidez, urte asko eman 
nituen. Baina flamenko klaseeta-
ra joan eta gero konturatu nintzen 
hori niretzako zela. Uda horretan 
bertan Granadara joan nintzen 
ikastaro trinko bat egitera, eta gero 
hara bizitzera joatea erabaki nuen. 
Izan ere, argi ikusi nuen honetara 
dedikatu nahi banuen jatorrizko 
herrira joan behar nuela. 2001ean 
joan nintzen Granadara eta lau urte 
eman nituen bertan. Gero Sevillara 
joan nintzen bost urtez, eta Euskal 
Herrira itzuli nintzen ondoren. Anda-
luziara joatea benetan esperientzia 
aberasgarria izan zen. Hor aurkitu 
nuen jendea oso profesionala zen, 
benetan dantzari onak. 
 
Izan ere, Euskal Herria ez da izango fla-
menkoan trebatzeko lekurik onena, ezta? 

Ez. Dena den, orain eskola gehiago daude, bai-
na nire garaian oso gutxi zeuden. Gainera, 
hemen flamenko klaseetan izena ematen due-
nak zaletasun bezala hartzen du, ongi pasa-
tzeko. Baina nik honetaz bizi nahi nuen, eta 
horretarako banekien hemendik alde egin 
behar nuela. Granadan hainbat urte eman eta 
gero, hiria txikia geratu zitzaidala konturatu 
nintzen eta handik Sevillara joan nintzen. 
Hango eskola desberdina zen, gorputza eta 
besoak lantzen zituzten batik bat. Nik hori 
nahi nuen momentu horretan. 
 
Zer zioten garai hartan zure lagunek eta fami-
liak zure flamenko zaletasunari buruz? 
Hasieran, nire familia zur eta lur gelditu kontaktua…

nkoa, Zara-

n
o 
n. 
a 
o 

an
te 
ra 

kal 
da-
zia
itu
en,

fla-
zta?

Hasieran, nire familia zur eta lur gelditu 

Flamenko eta txalapartarekin batera
perkusio, gitarra, kaxoi eta ahotsak  
osatzen dute ‘Berriketan’. DEIA
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dantza

zen. Nire etxean ez da inoiz flamenkoa en-
tzun eta arraroa iruditzen zitzaien. Nire 
eroaldi bat zela pentsatu zuten hasieran, bai-
na gero konturatu ziren ezetz, benetakoa zela 
sentitzen nuena. Gaur egun ikuspegi irekia-
goa dute eta asko laguntzen didate. Hasieran, 
arazoa zen ez zekitela flamenkoa zer zen. Fla-
menkoa dantza herrikoia da, marjinala. Fla-
menkoaren barruan badaude letra aldarri-
katzaileak, protesta letrak. Izan ere, ijitoak 
oso jende umila dira, beti egon dira zapal-
duak. Orduan konturatu ziren flamenkoa ez 
zela haiek uste zutena, eta flamenkoa izan 
daitekeela protesta ere. 
 
Zuk ere flamenkoaren bidez protesta egiten 
duzu? 
Flamenkoaren barruan letra herrikoiak ere 
badaude, inorenak ez direnak eta herriak har-
tu eta bere egin dituenak. Letra horiek gau-
za asko esaten dituzte. Guk ere gure ikuskizu-

nean sartu ditugu protesta letrak. Zerbait era-
giten duten letrak, alegia.  
 
Aurreiritzi asko daude oraindik flamenkoaren 
inguruan?  
Bai, eta uste dut Francoren errua izan dela 
hori. Izan ere, berak zezenak eta flamenkoa 
hartu eta Espainiaren sinbolo bihurtu zituen. 
Kalte handia egin zion horrek flamenkoari. 
Gainera, hori ez da horrela, ez dute zerikusi-
rik. Flamenkoa kultura bat da, artea. Zorio-
nez, gero eta aurreiritzi gutxiago daude. Ora-
in gehiago entzuten da flamenkoa Andaluzia-
tik kanpo, eta aurrerapausoak ere eman dira. 
Adibidez, ni bertara bizitzera joan nintzenean 
hemengo lagunek galdetzen zidaten sevilla-
nen inguruan, eta behin eta berriro esan 
behar izaten nien sevillanak eta flamenkoa 
ez zirela gauza bera. Zaku berean sartzen 
zuten dena. Orain ez da horrela eta jendeak 
desberdintzen du gauza bat eta bestea. 

Zein izan dira zure flamenko dantzari ereduak? 
Niretzat eredua Carmen Amaya izan da beti. 
Onena izan zen, onena da eta onena izaten 
jarraituko du. Izan ere, oinak egiten hasi zen 
lehenengo emakumea izan zen Amaya. Zapa-
teatua irauli zuen, eta dantzatzeko prakak 
jarri zituen lehenengo emakumea ere bera 
izan zen. Beti izan da onena. Makina bat. 
Horrez gain, Antonio Gales eta El Farruco ere 
gustuko ditut. Eta gaur egungo dantzarien 
artean Los Farrucos, La Moneta eta Alfonso 
Loza, adibidez.  
  
Zer aurkitu duzu flamenkoan hainbeste liluratu 
zaituena? 
Flamenkoa oso berezia da, baina perkusioa 
ere asko gustatzen zait. Flamenkoarekin 
perkusioa eta dantza uztartzen ditut, hau da, 
nire bi pasioak. Oinen soinua eta erritmo-jokoa 
ere asko gustatzen zaizkit. Baina batez ere tau-
la gainean sortzen den pasioak harrapatu nin-

duen hasieratik. Droga osasuntsu bat bezala-
koa da niretzat flamenkoa. Ezin dut utzi. 
 
Teknikoki zer da lantzen duzuena? 
Gorputz osoa lantzen dugu. Kirol on bat ere 
bada, dudarik gabe, sasoi betean jartzen naiz 
flamenkoa dantzatzen. Gainera, ongi dantza-
tzeko egunero lan egin behar duzu, bestela 
bide bazterrean gelditzen zara. Ez da inoiz 
bukatzen ikasketa prozesua. Horrez gain, 
garrantzi handia ematen diogu estetikari eta 
jarrerari ere. 
 
Non eta nola jarraitzen duzu zuk ikasketa pro-
zesu hori? 
Gasteizen ikastaroak ematen ditut, baina ikas-
taroak jaso ere egiten ditut. Bi hilabetero 
Madrilera  joaten naiz eta bertan flamenkoa 
ikasten dut. Oso aberasgarria da niretzat, eta 
behar dudala ere sentitzen dut. Izan ere, gero 
Euskal Herrira itzultzen naizenean energia 
berriztuta izaten dut, gauza berriak egiteko 
gogoa, oso motibatuta sentitzen naiz. Beti dago 
zerbait berria ikasteko, oso garrantzitsua da 
formazioa, etengabe ikasten jarraitzea. 
   
Nor da ‘La Pulga’ eta nor Askoa? 
Taula gainean dantzatzen dudanean, duda-
rik gabe, La Pulga naiz, harrokeria puntu bat 
duen dantzaria. Oholtzan nagoenean nire 
momentua dela sentitzen dut, eta inork ezin 
dit momentu hori lapurtu. Oso berezia da sen-
titzen dudana. Trantze momentuak bizi izan 
ditut taula gainean. Noski, Askoa ni naiz bai-
ta ere, bizitza normala egiten duen pertsona, 
bere borrokak dituena, une onak eta txarrak… 
Guztiok bezala. 
 
Eta zergatik ‘La Pulga’? 
Betidanik oso mugitua izan naiz, urduria eta, 
gainera, txikia. Lagun batek jarri zidan aspaldi 
ezizen hori eta ordutik nirekin daramat. Gai-
nera, lagun hori orain ez dago gure artean eta 
berari eginiko omenaldi moduko bat ere bada. 
Egia esan, ezizenaz oso harro nago.

Bihar, Arrasaten

L a Pulgarekin batera, Mikel 

Aveiro (perkusioa), Adrian 

Larrañaga (perkusioa), Jose Gil 

Giliyo (kaxoia), Aitor Escobar 

(gitarra) eta Angel Lopez de Toro 

(ahotsa) daude ‘Berriketan’ egi-

tasmoaren atzean. La Pulga eta 

konpainia herriz-herri ari dira, 

ikuskizun honekin plazak bete-

tzen. Berrizen, Antzuolan eta 

Tolosan aritu ostean, bihar Arra-

sateko plazan arituko dira, 

20:00etan, doakoa izango den  

emanaldian. Proiektu honekin 

bidea egiteaz gain, bere talde 

propioarekin lan egiten du egun 

Etxebarrietak: La Pulga y Com-

pañia, Adabegi y La Patro Tea-

tro. Tailerrak, ikastaro intentsi-

boak eta dantza eta flamenko-

ko erritmoak lantzeko tailerrak 

ematen ditu gasteiztarrak.

a, 

GASTEIZ
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literatura

‘Gauzak ez ziren sekula berdinak izango’ helduentzako eleberri laburra  
kaleratu du Iñaki Irasizabalek. Pederastia kasu gordin bat oinarri hartuta,  
kezka moralez jositako abentura kontakizuna osatu du idazle bizkaitarrak

Esker onaren zama

NN IRI batez ere mugako 
gaiak interesatzen zaizkit, 
eta zalantza etikoak plan-
teatzea dut gustuko. Kasu 

honetan, esker onari buruz idatzi 
nahi nuen”. Hitz horiekin azaltzen 
du Iñaki Irasizabalek (Zornotza, 
1969) bere azken eleberria lantzeko 
izan duen intentzioa. Hala, gibelean 
kezka moral eta etikoak dituen 
narrazioa ondu du idazle bizkaita-
rrak, esker onaren inguruan gogoe-
ta planteatzeko. “Esker onekoa iza-
tea sentimentu ona da berez, baina 
sekula ezin daiteke izan egin behar 
den zerbait ez egiteko aitzakia. Esker 
onak noraino lotzen duen bat, hori 
landu nahi izan dut eleberri hone-
tan”, jakinarazi du Irasizabalek.  
 
Hain justu, ataka horretan ikusiko 
dugu eleberri honetako pertsonaie-
tako bat. Pederastia kasu batzuk 
asaldatu dute nobela girotzen den 
herria, eta protagonistaren familia-

ko aita gertakarien lekuko zuzena 
izango da. Esker ona zor dio, ordea, 
delituen egileari, eta horrek sekula-
ko zama ekarriko dio. Atzerriko lan 
eskaintza bat onartu eta ihes egingo 
du herritik. Ama, pilulak hartzen 
hasi eta depresioan eroriko da, eta 
bien artean harrapatuta geratuko 
dira seme-alabak, erabakiak beren 
kabuz hartzera behartuak, herrian 
familiarekiko giro txarra zabaltzen 
ari den bitartean. “Une jakin batean, 
eleberriko protagonista diren nera-
beak umezurtz sentituko dira eta 
beren burua defendatu beharko 
dute. Beste erremediorik ez dute 
izango”, azaldu du egileak.  
 
Eleberriak aurrera egin ahala, 
pertsonaiengan “bilakaera bat” ema-
ten dela ere gehitu du Irasizabalek. 
“Izenburua ere hortik dator. Gazte 
batzuk nerabe izateari utziko diote 
eta heldu bihurtzen dira. Helduen 
munduaren garraztasuna ezagutuko 

dute eta hor bukatuko zaie nerabe-
zaroa, hots, dagoeneko ezer ez da 
berdina izango”. 
 
GIZA PAISAIAK  Nobelaren abiapun-
tua den pederastia kasu horrek pro-
tagonistaren familian eragin zuze-
na izango du. Eta horixe, familia eta 
familiakideen arteko harremana 
izango da narrazioaren muina gero-
ra. Familiako enpresa batean koka-
tu zuen Irasizabalek bere aurreko 
nobela ere (Aita Gurea, Elkar, 2014). 
“Niretzat familia oso gauza litera-
rioa da –onartu du egileak–, eta kasu 
honetan ere familia giroan kokatzen 
da trama”, agertu du. Istorioaren 
hariak josterakoan, egileak arreta 
gehiago jarri du pertsonaiengan, 
gizakiaren portaeraren argi-ilune-
tan, nobelaren abiapuntua den ger-
taera lazgarri horretan baino. “Ez 
dut pederastiaz hitz egiten liburuan. 
Ekintza-soka bat martxan jartzeko 
aitzakia gisa baliatu dut pederastia 

kasua; Mcguffin bat baino ez da, isto-
rioa martxan jartzen duen kataliza-
dorea. Pertsonen arteko harrema-
nek osatzen dute obraren muina, 
giza paisaiak dira garrantzitsuenak”. 
 
Zaila egiten zaio egileari bere azken 
obra genero literario bakarraren bai-
tan  sailkatzea. “Etika moduko bat 
badagoen arren, abenturazko nobe-
la moduan irakur daiteke”, uste du 
autoreak. Baina, horrez gain, nobe-
la beltzaren zantzuak ere baditu ele-
berriak: badira delituak, biolentzia, 
kontu ilunak... Baina, horiek guztiak, 
umore dosi, hitz joko eta txisteekin 
tartekatuta. “Nobela beltzetako isto-
rioak gordinak izaten dira eta umo-
re ukituek ñabardurak ematen 
dizkie istorio ilun horiei. Pertsonai 
ilunen beste aldeak erakusteko balio 
izaten du umoreak halakoetan, 
samurtasun pixka batekin gordinta-
sun hori arindu egiten delako”, azal-
du du Irasizabalek. 

Umorearen presentzia ugariak, bai-
na, badu bere azalpena. Izan ere, 
istorio honekin gazteei zuzenduri-
ko eleberri bat egitea zen hasieran 
Irasizabalen asmoa. “Liburu hau 
gazteentzat pentsatu nuelako dau-
de hainbeste hitz-joko eta txiste ber-
tan”, dio egileak. Hala ere, azkenean, 
eta landu dituen gaien ondorioz, hel-
duen literaturan sailkatu dute. “Argi-
taletxean gordinegia zela esan zida-
ten”, jakinarazi du autoreak.  
 
Hasierako asmo horren zantzuak 
bistan geratzen dira halere, besteak 
beste, protagonista gazteak aukera-
tu dituelako Irasizabalek. Hala, 15 
urteko nerabe batena da eleberriko 
ahots nagusia eta nerabeak dira bere 
inguruko pertsonaiak ere. “Anai-
arreben arteko harremana da nobe-
laren oinarrietako bat. Eta inguru-
mari horretan badaude eskola giroa-
ren deskribapena, lagun arteko kon-
tuak... Gaztetxoen mundua, finean”.

JULENE LARRAÑAGA

Nobela beltzetik, 
eleberri politikora

I dazle emankor bihurtu da 

Iñaki Irasizabal azken bola-

dan. Izan ere, sei liburu kalera-

tu ditu azken sei urteotan, urte 

bakoitzeko bat. “Egunero ordu 

laurden inguru idazten ahale-

gintzen naiz. Dena den, oso 

liburu meheak dira nireak”, aitor-

tu du. Nobela beltzak bereziki 

gustuko dituen arren, denboraldi 

batez behintzat genero honeta-

ko lanak idazteari utziko diola 

jakinarazi du zornotzarrak, eta,  

orain, nobela politiko batean 

lanean ari dela ere kontatu du: 

“Euskal Herriko hiri imajinario 

batean, alderdi barruko prima-

riak direla eta PSEren barruan 

sortzen den liskar bat izango du 

hizpide eleberriak. Ea datorren 

urterako prest dagoen”.

Nobela beltzetan ohikoak diren elementuak baliatu ditu Irasizabalek istorioa osatzeko. RUBEN PLAZA

ZORNOTZA
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musika

Musika ekoizteko modua aldatuz doan heinean, 
garapenerako eta teknologia berrien aldeko apustua 
egin du Jagoba Ormaetxeak gidatzen duen TAOM 
musika eta ikus-entzunezko estudioak

Etorkizunera 
begira dagoen 
estudioa

OO RAIN dela hiru urte abia-
tu zen TAOM estudioaren 
proiektua eta gaur egun 
hainbat diziplina ezber-

dinen elkargunea da: ikus-entzu-
nezko ekoiztetxea, musika estudioa 
eta publizitate agentzia ere bada. 
Guzti honen koordinatzailea da 
Jagoba Ormaetxea musikari eta 
ekoizlea. “Ni konbentzituta nengoen. 
Banekien arlo hauen guztien fusioa 
zela biderik onena. Niri, estudioan 
lan egiteak guztiz motibatzen nau, 
dela grabatzen, konposatzen edo 
ekoizten”, jakinarazi du. 
 
Musika eta audioaren inguruko kon-
tu guztiak kudeatzeaz arduratzen da 
Ormaetxea eta baita TAOM-en koor-
dinazioaz ere. Izan ere, musika mun-
duari lotuta egon da bere bizitza gaz-
te-gaztetatik. Umetan hasi zituen 
gitarra eta piano ikasketak Bilboko 
kontserbatorioan, eta erdi mailako 
gradua atera eta gero, jazz-a, musi-
ka garaikidea eta ekoizpen musika-
la ikasi zituen Londres eta Bartzelo-
na artean. 18 urterekin lehen soinu 
banda konposatu zuen Madrileko 
produkzio-etxe batentzat. Ondoren, 
irakaskuntzara egin zuen salto, eta 
gitarra, pianoa eta musika ikasgaien 
klaseak ematen hasi zen hainbat 
eskolatan. 24 urte zituela, musika 
ekoizpenean bere lehen pausoak 
eman zituen J.O. Studios sortuz, eta 
pare bat urte beranduago, bere gaur 
egungo estudioari ekin zionean, 
musika klaseak alde batera uztea 
erabaki zuen.  
 
Urte guzti horietan hainbat talde, 
artista eta proiektu pasa dira 
Ormaetxearen eskuetatik: Manuel 
Carrasco, Ainhoa Cantalapiedra, 
Rosana... Euskal Herriko hainbat 
talderekin ere lan egin izan du, 
Enkore, Hesian eta Vendettarekin, 
besteak beste. Hainbat bideoklip ere 
egin ditu: Gatibu, Enkore, John 
Berkhout, Rural Zombies, Grises, 
Andres Suarez, Eraso edo Skasti 
bezalako taldeentzat, beste batzuen 
artean. 
 
ALDAKETA KONSTANTEAN Musi-
ka ekoizpenaren gaur egungo egoe-
rari buruz galdetuta, “denetarik” 
dagoela dio Ormaetxeak, baina gau-
za bat argi badu, hori musikaren 
mundua arlo guztietan aldatzen ari 
dela da: grabazioak, ekoizteko 
moduak, mundu digitala, auto-
ekoizpenak... “Egun, gauza gutxi-
rekin asko lortu dezakezu. Ia dena 
gure esku dago, baliabideak nola 
erabili ikasi beharra dago, besterik 
ez”. Musika ekoizpenaren etorkizu-
nari buruz baikorra da Ormaetxea. 
“Etorkizun ona ikusten dut; gazteak 
oso prestatuta datoz eta, gainera, 
talentu askorekin lagunduta. Uste 
dut gaur egun ezagutzen ditugun 
musika estudio handi eta garran-
tzitsuak gutxika desagertzen joan-
go direla, oraingo lan egiteko erara 
moldatzen ez badira behintzat”.  

 Oso tarte laburrean hiru kide izate-
tik zortzi laguneko lantaldea izate-
ra pasatu dira TAOM estudioan. 
“Gauzak bide egokian” doazen sei-
nale dela hori dio Ormaetxeak. Dena 
den, bere esanetan, besteengandik 
ezberdintzea izaten da erronka han-

diena lan esparru askotan, eta sekto-
re honetan ere gauza bera gertatzen 
dela uste du. “Arlo ezberdin askotan 
ondo prestatuta gaude eta musika 
proiektu bat hasieratik amaierara 
koordinatzeko gai gara”, azaldu du. 
Izan ere, ekoizpen, konponketa eta 

grabaketa lanetan esperientzia luzea 
du Ormaetxeak, eta baita zuzeneko 
eta estudioko musikari gisa ere. 
Horrez gain, amaierako produktua 
merkatuan kokatzen jakiteak ere 
garrantzia duela azpimarratu du. 
Baina, funtsean, “garrantzitsuena 

pertsona” dela uste du, hau da, 
“bakoitzak dituen baliabideak era-
biltzeko duen modua eta artea trans-
mititzeko era. Euskal Herrian kali-
tatezko hainbat estudio eta musika-
ri daude, baina ezberdintzen gaitue-
na da nola irudikatzen dugun bar-
nean daukagun ezagutza. Gure 
lanak ikustea besterik ez dago horre-
taz ohartzeko”, gaineratu du ekoiz-
le gazteak. 
 
MUSIKAN, AINTZINDARI Mundu 
mailan oraingoz oso gutxi landu den 
360 graduko musika konposatzen 
hasi da Ormaetxea. Zineman edota 
6.1 soinu sistema batekin entzun dai-
tekeen soinua musikari aplikatzean 
datza hau, baina bozgorailuetatik 
izan beharrean, aurikularrekin. 
“Imajinatu musika tresna bakoitzak 
bere tokia duela, eta, horrez gain, 
aurretik atzera zein goitik behera 
mugitu daitekeela. Estereo sentsa-
zio batekin ezin daiteke hori lortu 
eta horretarako teknika konkretu 
batzuk erabili behar dira graba-
zioan, soinu tratamenduan zein 
nahasketan”, azaldu du Ormaetxeak. 

“Momentuz, nik dakidanez, ez da 
merkatura atera 360 gradu-

tan egindako musika 
diskorik. Muse tal-

deak zuzeneko bat 
grabatu du orain 
dela gutxi, baina 
gehiagorik ez”, 
gehitu du. 
 
Berrikuntza eta 

g a r a p e n a r e n  
aldeko apustua-

rekin jarraituz, 3D 
360 graduko bideoak 

lantzen ere hasiko da 
TAOM, hau da, hiru 

dimentsioko perspektiba duten 
bideoak ekoizten. Teknika honek 
urte gutxi batzuk baino ez darama-
tza merkatuan, eta teknologia 
horiek aplikatzeko era ezberdinak 
ezagutzeke daudela dio 
Ormaetxeak. “3D betaurrekoak era-
biliz errealitate berri batean sartu 
zaitezke eta esperientzia berri bat 
bizi. Nahi duzun guztia sortu deza-
kezu. Guk turismora bideratuko 
dugun arren, medikuntza edota 
arkitektura arloetan ere erabiltzen 
da”, jakinarazi du. “Azken batean, 
esperientzia berrien mundua sor-
tzear dago eta bertan lekutxo bat 
topatu ahal badugu, ezin hobeto”, 
adierazi du Ormaetxeak. 
 
Etorkizuna teknologia berriak dire-
la dirudien momentu honetan, kon-
trako irakurketak ere badaudela 
kontatu du ekoizleak. “Badirudi 
musikan teknologia erabiltzeak 
alfertu egiten gaituela, baina tekno-
logia gure alde erabili behar dugu-
lakoan nago ni, horri esker azkarra-
go egiten baitugu lan, emaitza 
hobeak lortuz eta ekipamendurako 
inbertsio txikiagoa eginez”, nabar-
mendu du Ormaetxeak.

JONEBATI ZABALA

“Gauza 
gutxirekin asko 

lor dezakezu egun. 
Ia dena gure esku 

dago, baliabideak nola 
erabili ikasi beharra 
baino ez dago”, dio 

Ormaetxeak

Grabazio, konposizio eta ekoizpen lanak burutzen ditu Ormaetxeak TAOM estudioan. DAVID GANDARA
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