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Free
Cinema,
mugen askatasuna.
Antton Iturbe
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Billy Childish-en esanetan, mugak
onartu eta beraien barnean lan egitea,
bizitza bera onartzea da, eta askatasun
osoz lan egiteko modu bakarra.
Teknologiak eskaintzen duen muga
eza eta askatasuna ez dira sinonimoak.
Mugek ezartzen diguten diziplina da
gure lanak (artezkoak eta bestelakoak)
modu egiazkoenen eta ederrenen aurrera
ateratzeko baliabidea.
Printzipio horiek aplikatu dituzten
artista ugari izan dira atzo eta gaur ere,
baina britainiar Free Cinema-ren filmak
ikustean, gutxitan bezain argi eta bizi
sumatu dut beraien esanahia. 1956an
sortutako zinemagintza korronte honi
hasiera eman zion manifestuak ondo
dioen bezala:
Pertsonalegia den filmik ez dago
Irudiek hitz egiten digute, eta soinuek
komentatzeko bozgorailuak ematen
dizkigute.
Tamainak ez du garrantzirik eta
perfekzioa ez da gure helburua.
Jarrerak estiloa dakar, eta estiloak jarrera.
Hitz horiek eman zioten hasiera Free
Cinemaren lehen emanaldiari National
Film Theatre-n, 1956-ko otsailean, eta
bertan eskaini ziren hiru filmen inspirazio
eta erakusgarri bilakatu ere: Lorenza
Mazetti-ren Together, Lindsay Andersonen O Dreamland eta Karel Reisz eta Tony
Richardson-en Momma Don’t Allow.
Horren ondoren, 1956 eta 1959 artean sei
emanaldi izan ziren guztira Free Cinemaren lelopean, eta bertan, bai Britainia
Handiko baita Polonia, Frantzia eta beste
herrialdeetako film berri eta “askeak” ere
eskaini ziren, nahiko eta sobera Britainiar
Zinemaren oinarri zaharkituak lehertu eta
60ko hamarkadan garatuko zen iraultza

sozial, politiko eta estetikoari bidea eman
ahal izateko. Bai, baina nola? eta zein da
filma aske horien berritasuna?
Ekarpen nagusia, beharbada, pertsona
arrunta protagonista bihurtzea da.
Film horien azken helburua eguneroko
ekintzei dagozkien, eta merezi duten,
garrantzia ematea da. Britainiar zinema
eta dramaturgia klasikoaren klasismoa
salatuz, eta Hollywood-eko gidoien
artifizialtasuna arbuiatuz, bizimodu
horren edukia begirune osoz eta zentzu
kritikoz azaltzen digute. Horretarako, Free
Cinema-ko egileek ingurune xumeak
ezartzen dizkieten mugak onartu, eta
espresiobide boteretsu bihurtzen dituzte.
Muga horien barnean, zuzendariaren
askatasun osoa aldarrikatzen dute, bai
lana garatu eta erakusteko moduan, baita
ikuspuntu pertsonalak emateko garaian
ere: “Pertsonalegia den filmik ez dago…”.
Baldintza ekonomiko ia amateurretan,
eskuzko 16 mm.ko kamerak erabiliz,
estudioko moldaketak eta soinu
manipulazioak egiteko baliabiderik
gabe, batzuetan zakarrontzira botatako
zeluloide pelikulan grabatuz…
“Ekonomiaren estetika” nagusitzen da.
Zuri-beltzeko film motzak, jarraitasun
narratiborik gabeko enkoadraketa
ezegonkorrak, soinuaren erabilera
eta edizio inpresionista… Etorkizun
komertzial eskaseko poesia hutsa. Hala,
50 urte baino gehiago igaro ondoren,
argitasun xarmagarriz bezain zorrotzez
astintzen zaituen dokumentu harrigarria.
Muga horien barnean, aipatutako lehen
hiru filmek ederki ematen dituzte aditzera
bere gaiak: Together-ek bi anaia gormutuen eguneroko joan etorriak jarraitzen
ditu. Sentimentaltasun errazerako
artifiziorik gabe, gordintasun osoz
azaltzen zaizkigu gaizki-ulertu, txantxa
eta irain guztiak (bereziki krudela da
inguruko umeen jarrera). Baina baita
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bien arteko adiskidantza eta elkartasun
zintzo eta sendoa ere. Hitzik ez izateak
kasu honetan, sentimenduen fisikotasuna
eta gertutasuna eta haienganako
identifikazioa areagotzen ditu. Ikusi eta
bizi egiten den filma da.
O Dreamland-en ordea, narrazio linealik
edo estrukturaturik ez dago. Inguruneko
soinuaz soilik baliaturik, mosaiko baten
moduan azaltzen zaizkigu barraka parke
bateko ikuskizunak, aurkezle berritsuen
jarioa eta ume zein nagusien aurpegi
txundituak. Filmak aurrera egin ahala,
ikuskizun horietako askoren ankerkeria,
indarkeria eta zekenkeria nabaritu, eta
gure aurpegiak dira orain txundituak
eta harrituak. Itxurazko irudi nahasketa
ganoragabeak helburu jakin bat duela
ulertzen dugu orduan, eta britainiar
burgesiaren nora ezaren aurkako kritika
zorrotza gorpuzten da gure aurrean.
Edozein erara, Momma Don’t Allow da
nire gustukoena, musika eta estetika
xarmagarriaz, jazz klub batean
gazte multzo batek pasatzen duen
arratsaldearen kontakizuna benetako
altxor txiki bat iruditzen baitzait. Teddy

Boy jazkera dotoreak eta dantza
frenetikoen askapenak nolabaiteko
working class harrotasuna eta duintasuna
ematen die neska-mutilei, eta hor datza
filmaren gakoa eta ikuspegi berritzailea.
Nerabe eta gazteen kezkak, nahiak eta
gustuak dira orain protagonistak, eta
60ko hamarkadan emango den pop
kultura asaldatzailearen kimu direla esan
genezake. Free Cinemaren parametroen
barnean, oso gomendagarriak dira ildo
berbera jarraitzen duten We Are The
Lambeth Boys, Paddy’s in the Carsey,
Westward Diary: Ton Up Boys filmak.
Gazte kultura, musika, janzkera, moto
lasterketak, kezka sozialak, eztabaidak,
indarkeria, sexu harremanak… Burgesia
helduaren bizimodu estrukturatu, eta
txepelak bereak egin du.
Free Cinema-ren hastapenean,
sormenean eta hedapenean Angry
Young Men kolektiboak izan zuen
garrantzia aipatu beharrekoa da, eta bien
artean izan zen harreman etengabea.
Artista talde horrek literatura eta antzerki
munduan eragin zuen bere iraultza.
John Osborne-ren Look Back in Anger
antzezlana Tony Richardson berak
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zuzendu izana da, elkarlan horren
adibide ezagunena.
1959tik aurrera, Tony Richardsonen,
Lindsay Andersonen eta Karel Reiszen ekoizpen filmikoa Free Cinema-ren
mugetatik kanpo garatzen joango da.
Iraupen luze eta baliabide handiagoko
filmak egiteko aurrekontuak kudeatzen
hasi, eta britainiar zinemagintzaren
historiako adibide indartsuenetako
batzuk eskaini zizkiguten: If, A Taste Of
Honey, Saturday Night, Sunday Morning.
The Loneliness of The Long Distance
Runner eta This Sporting Life, besteak
beste. Sakonki barneratutako errealismo,
konpromisoari eta askatasun formalari
elkarrizketak eta narrazioaren eraikuntza
dramatikoa gehitu zizkieten, emaitza

borobila lortzeko.
Free Cinema-ren funtsean zegoen,
seguruenik, bere iraupen mugatua ere.
Tximista baten moduan ailegatu eta joan
zen, eta bere bidean harrapatu zuen
guztia kitzikatu zuen, britainiar zinema
batik bat, baina azken finean, mundu
osoko zinemagintzaren historia aldatu
zuen. Frantziar Nouvelle Vague-aren edo
Italiar Neoerrealismoaren oihartzuna,
ospea eta dimentsioa ez dituen arren,
ez dago bere eragina ukatzerik. Are
gehiago, youtube eta bideo-grabaketako
baliabide merkeekin batera, langile
arrunten duintasuna minimo azpitik
dagoen garai honetan, zirrara eragiteko
gaitasun pittin bat ere galdu ez dutela
esango nuke.
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“Apaiza”,
halaxe
deitzen
zioten
Danele Sarriugarte

9

Jarraian irakurriko duzuen kontakizuna Danele Sarriugarte Mochalesek itzuli
eta argitaratu zuen, 2014ko otsailaren 12an, Elearazi blogean (elearazi.org),
William S. Burroughs idazle estatubatuarraren jaiotzaren 100. urteurrenaren
harira. Kontakizun hori Tim/Kerr diskoetxeak, 1993. urtean, argitaratutako hamar
hazbeteko batean errezitatu zuen Burroughsek, Kurt Cobainen gitarra hautsi eta
burrunbatsuekin hornituta; Youtuben entzun daiteke. “Apaiza” idazlearen obran
sarritan agertu den irudia da. Bestalde, azken oharra: irakur ezazue Danelek
idatzi duen Erraiak liburua.

“Laguntza txiki bat tuberkulosia
borrokatzeko!”. Gabon gaua, drogazale
zahar bat eguberrietako karitatezigilutxoak saltzen North Park kalean.
“Apaiza”, halaxe deitzen zioten.
«Laguntza txiki bat tuberkulosia
borrokatzeko!». Jendea presaka
pasatzen zen haren albotik, itzal grisak
urruneko paretetan. Berandutzen ari zen,
eta artean dirurik ez, lortzeko. Alboko
kaleskarantz abiatzean lakuko haizeak
jo zuen, labanaren ahoak bezala. Taxi
bat gelditu zen apur bat aurrerago,
farola baten azpian. Mutiko bat irten zen
bertatik, maleta batekin. Mutiko argala,
institutuko uniformearekin, “aurpegi
ezaguna», esan zuen Apaizak berekiko,
ataritik begira. «Aspaldiko zerbait
zekarrek gogora”. Mutikoa, hortxe, jakako
botoiak askatuta, praketako patrikan
txanpon bila taxi-gidariari ordaintzeko.
Taxiak alde egin zuen kale-kantoitik.
Mutikoa eraikinera sartu zen. “Mmm, bai,
agian bai”. Maleta han zegoen, atarian.
Mutikoa inondik ageri ez. Giltzak hartzera
joango zen, ziurrenik, azkar ibili behar.
Apaizak maleta hartu zuen eta kalekantoirantz abiatu zen. Eginda. Maletari
begiratu. Ez zirudien mutikoak zeukan
maleta berbera zenik, ezta ezein mutikok
edukiko lukeen maleta-mota ere. Apaizak
ezin zuen asmatu zergatik iruditzen
zitzaion hain zaharra maleta hura.
Zaharra eta zikina, kalitate eskaseko
larrua, eta astuna. Hobe litzateke barruan
zer duen begiratzea. Lincoln parkera
sartu zen, toki bakarti bat topatu eta

maleta ireki zuen. Moztutako bi hanka,
azal iluneko gizon gazte batenak. Hankaile beltz distiratsuek dir-dir egiten zuten
farolaren argi ahularen pean. Hankak
indarrez sartuak zituzten maletan, eta
Apaizak belaunarekin bultza egin behar
izan zion atzealdetik, behingoan atera
zitezen. “Hankak… ene”, esan zuen,
eta bizkor urrundu zen, maleta eskuan.
Baliteke dolar gutxi batzuk ateratzea,
lortzeko lain.
Erosleak susmo-aurpegiz usnatu zuen
maleta.
–Nolabaiteko usain bitxia dik.
–Larru mexikarra besterik ez duk.
–Ba morroiak ez zian behar bezala ondu.
Erosleak maletari begiratu zion,
gaitzespen hotzez.
–Ez zekiat behar bezala akabatu zian ere,
dena delako animalia. Hiru duk eskain
dezakedan onena, eta min ematen dik.
Baina Gabonak dituk, eta hi Apaiza
haiz…–, hiru billete ipini zituen Apaizaren
esku zikinean, mahaiaren azpitik.
Apaiza kaleko itzaletan galdu zen, narras
eta isil. Hiru zentimo ez ziren nahikoa
poltsa bat erosteko, gutxienez bostekoa
behar zen. “Esazak, akordatzen Addie
zahar haren karrankaz, hark esan
zianaz, ez berriz itzultzeko zor nizkian
3 zentimoak ordaindu ezean. Ez horixe,
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ez zuan ba azukre koxkor bat izan, hiru
zentimo miserablerengatik marruka”.
Sendagilea ez zen sobera poztu Apaiza
ikustean.
–Tira, zer NAHI duk? ESAN nian!
Apaizak hiru billete jarri zituen mahai
gainean. Sendagileak poltsikoan sartu
zuen dirua, eta garrasika hasi zen.
–ARAZOAK izan ditiat! JENDEA ibili duk
hemendik bueltaka! LIZENTZIA galdu
zezakeat!
Apaiza bertan geratu zen, besterik gabe,
zahar eta astun droga-urteen poderioz,
sendagilearen parean.
–Ezin diat errezetarik eman.
Sendagileak tiradera bat ireki zuen eta
botilatxo bat irristatu zuen mahaiaren
bestalderantz.
–Hori duk BULEGOAN zaukaadan guztia!
Sendagilea altxatu egin zen.
–Har ezak, eta ALDE HEMENDIK!– oihu
egin zuen, ero baten moduan.
Apaizaren aurpegiera ez zen aldatu.
Sendagileak zera gehitu zuen, apur bat
bareago:

–Azken batean, profesional bat nauk, eta
ez nindukek hi bezalako jendilajeagatik
kezkatu behar.
–Hori al duk niretzat zaukaaken guztia?
Gramo laurden miserable bat? Ez al
dizkidak bost zentimo lagako…?
–Alde hemendik, alde hemendik, poliziari
deituko zioat bestela, zin egiten diat.
–Ados, jauna, banoa.
Jakina, hotza egiten zuen eta tokia
urruti zegoen oinez joateko; pentsio bat,
kale zarpail bat, gela bat azkenengo
solairuan.
“Eskailera hauek…” egin zuen eztul
apaizak, bere burua pentsioko barandatik
gorantz bultzatuz.
Komunera joan zen, lauza horiak
hormetan, komunzuloa tantaka, eta
erremintak hartu zituen konketapetik.
Paper marroian bilduta, atzera bere
gelara, tanta-kontagailuko apur guztiguztiak hartu zituen.
Besoaren goialdean batu zuen mahuka.
Orduan, auhen bat aditu zuen ondoko
atetik, hemezortzigarren gela. Mutiko
mexikarra bizi zen han, Apaizak behin
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baino gehiagotan zuen ikusia eskaileretan eta bazekien
mutikoa drogatan zebilela, baina ez zion sekula ezer
esan, ez zuelako gazteekiko loturarik nahi; berri txarrak
dakartzate, munduko hizkuntza orotan. Apaizak dagoeneko
nahikoa berri txar jasoak zituen bere bizitzan. Auhena
entzun zuen berriro, senti zezakeen auhen bat. Ondotxo
ezagutzen zituen bai auhena bai horren esanahia.
«Agian istripuren bat-edo izan dik. Edonola ere, ezin diat
nire botika apaiztiarraz bakean gozatu, paretaz bestaldeko
soinu horrekin». Pareta finak, badakizu. Apaizak xiringa utzi
zuen, pasabide hotza, eta hamazortzigarren gelako atea jo
zuen.
–¿Quién es?
–Apaiza nauk, mutiko, alboan bizi nauk.
Norbait aterantz zetorren, herrenka. Morroiloa askatu zen.
Hantxe bertan zegoen mutikoa, barruko galtzak soinean,
begiak beltz, oinazearen oinazez. Erori egin zen. Apaizak
oheraino lagundu zion.
–Zer gertatzen duk, seme?
–Nire hankak dira, señor, arranpak ditut, eta botikarik gabe
nago.
Apaizak arranpak ikus zitzakeen, egurrezko korapiloak
balira bezala hanka gazte haietan; hanka-ile ilun, distiratsu,
beltzak.
–Duela urte batzuk min hartu nuen bizikleta-lasterketa
batean, eta orduan hasi zitzaizkidan arranpak.
Eta orain hanketako arranpak ditu, drogak kobratutako
interesekin batera. Apaiz zaharra bertan gelditu zen,
mutikoaren auhenak sentituz. Burua makurtu zuen,
errezatzen ariko balitz bezala, gelara itzuli eta tantakontagailua hartu zuen.
–Gramo-laurden bat besterik ez duk, mutiko.
–Ez dut asko behar, señor.
Mutikoa lo zegoen Apaizak hemezortzigarren gelatik alde
egin zuenean. Bere txokora itzuli eta ohean eseri zen. Eta
orduan kolpatu zuten, elur isil eta astuna balira bezala,
drogazko atzo gris haiek guztiek. Bertan eserita jaso zuen
azken argiune orbangabea. Eta Apaiza bera apaiz bat
zenez, ez zion inori deitu behar izan.
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Psikodelia
proletarioa
David C. Feck

(Psiko-langile-punk-pop hiztegia, Londres 1984-1987)
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Azken boladan, 80ko hamarkadan Ingalaterran eratutako hainbat talderen
lanak berrargitaratu dira: The Prisioners, A Taste of Pink (ACE); The StingRays, Cryptic and Coffe Time (Alehop!), edo The Dentists, Some People Are
On The Pitch... (Trouble in Mind), besteak beste. Horrekin batera, sasoi berean,
Ingalaterrako hego-ekialdean hedatutako Medway eszenari buruzko The Kids
Are All Square: Medway Punk (Countdown Books) liburua ere plazaratu da.
Pop Pilulak fantzinean, zoratuta gaude disko horiekin; beraz, artikulu bat
egitea bururatu zaigu. Era berean, gogoratu dugu banda horietako batzuk
aipatzen zituen artikulua plazaratu zutela Kiko eta Uri Amat anaiek Escuela
Moderna fantzinean, 2006an. Hori gutxi balitz bezala, Comet Gain taldeko buru
David C. Feck-ek idatzi zuen artikulu hori (talde ingeles hori eskuartean duzun
fantzinearen inspirazioetako bat da); bada, Amat anaiengana jo dugu, eta
artikulua itzultzeko baimena eskatu diegu.

Iritzi nagusien arabera, musika
psikodelikoa dirdiratsua da, ortzadarraren
antzekoa. Bere estetika amets
kaleidoskopioa da, non Kaliforniako
itsasoaren olatuak eta eguzkiaren dir-dir
itsugarria uztartzen diren; etengabe
kolorez aldatzen den optical-art eztanda
aldakorren eraso baten antzera. Bere
musika (Country Joe & The Fish, West
Coast Pop Art Experimental Band,
Seeds, Electric Prunes...) irudi ederren
euri gozoa da, amets hori handitzeko
erabili dena, eguzkiak estali duen mendi
baten tontorretik botatako begirada
distortsionatuaren antzera. Gazte freak
bat nintzenean, nire nerabe-logelan
etzaten nintzen: begiak itxita, eguzkiak
biltzen ninduela irudikatzen nuen, Beatles
azido zaleenak eta Syd Barrett-en Pink
Floyd-ak entzuten nituen bitartean; eta
leihoaren beste aldean, berriz, council
flats-en alfabeto grisa. Udaberriaren
lehen bristadak iristean, The Piper at the
Gates of Dawn jartzen nuen, eta horrek
kaosa eragiten zuen, ortzadarrak berriki
okupatutako logelan.
Eta, bat-batean, 1985ean, Londres
hotz, mingots eta bi kolorekoaren
erdian, Thatcher-en Ingalaterra aurrefaxistaren testuinguruaren baitan,

eszena psikodeliko berri bat loratu zen;
autoktonoa, inolako ortzadarrik gabekoa,
langile-klasekoa, punk-ak indartua, eta
mod kutsu zorrotzarekin. Inguru eta
historia galdu bat. Burmuina kiskalita
duzuen nire dudes eta dudettes, historia
horretan murgil zaitezen nahiko nuke.
Ez da beharrezkoa esatea, garai
hartan, panorama orokorra nahikoa
itzaltsua zela. Drogek nahastutako nire
memoriatik ateratako eszena zahar bat
irudikatuko dizuet: autobuseko bidaiak
gogoratzen ditut, bakarrik, beti ilun
zeuden kaleetan barrena, euria leihateen
gainean, indarkeriazko bulkadak
begirada guztietan, publizitate-panel
urratuak, zaborra kaleetan barreiatuta,
ile koipetsua eta atzamar izoztuak.
Baina logela txikietan, eta metro-geltoki
ezagun guztietatik urrun zeuden pub eta
tabernetako goiko solairuetan, kabroi
txiki batzuek distortsioak eta haserre
gorriak urratutako punk-pop-psikodeliko
berria entzuten zuten. Izan ere, hori da
C86 aferaren hazia; alde hau, baina,
zeina Psikodelia Proletarioa izenarekin
bataiatuko dudan, edo, are zehatzago,
Psikodelia Punk-Pop Proletarioa (PPPP),
C86 fenomenoaren alde iluna izan zen:
orraztu gabeko mutilak, hautsitako
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kristalezko adatsak, Elevators-en eta Syd
Barretten diskoak kopiatzeko gaitasunik
ez zuten mutilak, haserrearekin eta
anfetaminarekin beteak. Arima ustelduko
amets lisergikoak. Hondatutako beheauzoen kaleidoskopioa.
Creation: Hasieran, Creation Records
psych/mod zigilu ingeles bat baino ez
zen. Television Personalities taldeko Joe
Foster-ek ekoitzi zituen lehenengo lanak,
bere ikuspegi pertsonalari jarraiki; alegia,
66ko Byrds-Gary Usher soinu klasikoaren
alde anfetaminiko eta perfektua.
Distortsioa eta feedbacka, gau osoan
esnatuta eta estimulatzailez goraino
zauden seinale; Jackson Pollock-ek
margotuko lituzkeen kolore psikodelikoak.
Aipatuko ditudan diskoetan, eta beste
batzuetan, bidaia, trip-a, garagardo eta
speed merkeak astindutako toki iluna
da, kale izoztuekin eta langile-klasearen
trumoiekin josia. Gorri eta beltz zorrotzak
dira bere koloreak. Ez dago kultu
erlijiosoko keinu atseginik, hondatzear
dauden Byrds-en erako raga gitarrek
bultzatutako bi minutuko pop-eztandak
baizik.
Drogak: Orduan, erraza zen LSDa
eskuratzea, speed-arekin nahastuta
etortzen zen arren. Mutil gehienek
anfetamina-sulfatoa hartzen zuten;
speed merkea, garagardo txarra. Ez
zegoen bake eta maitasunik Londresko
metroetan.
Historia: 13th Floor Elevators-en
erokeriatik eta Syd Barrettek gidatutako
Pink Floyd-en gitarra akasdunek
eragindako leherketa mod-psych-etik
behera dator zuzen-zuzen soinua, baina
Julian Cope biblia psikodelikoaren
predikadorearen begirada galduak
ere erakusten ditu, zeinak zaldi troiar
gisa erabili zuen pop-a: The Jam
taldearen Sound Effects diskoa (In the
crowd kantua eta Start freakbeat single

perfektua), Soft Boys-en eta Robyn
Hitchcock-en psych-punk estilo Syd
Barrett zaleena, eta 60ko urteetako
berrargitalpenen zoramenaren hasiera;
diseinu dotoredun psikodelia eta
freakbeat bildumak, Bam Caruso buru
zutela.
Era berean, 1982an, “revival psikodeliko”
beldurgarri bat ere izan zen, hedabideek
sustatua eta mod-revival-ean sortua:
pop-fosforeszenteko talde zatarrak,
alkandora hanpatu eta alaiekin, eta
ustez viktoriarrak ziren Mabel izebaren
te-dendari buruzko hitzekin. Zorionez,
Los Angelesen kalitate handiagoko
Paisley Underground-a agertu zen;
eszena horretan, Rain Parade eta Dream
Syndicate bezalako talde handiak izan
ziren.
Talde haluzinagarri haiek:
Biff Bang Pow!: mod-jarrera, punk
jenio txarra eta Byrds kutsuko gitarrak;
hori guztia Joe Foster-en ekoizpen
zoroak tirokatua. Taldearen LP gehienek
aldrebes grabatutako gitarrekin egindako
freakout bat gordetzen dute; esaterako,
lehenengo diskoan jasotako Chocolate
Elephant Man doinua. Eskura ezazue
The Girl Who Runs Beat Hotel; Pass the
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paintbrush, honey (aipatutako estreinako
lana), edo Debasement Tapes, azken
horrek raga kantu zoragarriak biltzen ditu:
Inside the mushroom, Death to England
eta In the afternoon.
Revolving Paint Dream: Biff Bang Pow!
eta Primal Scream taldeetako musikari
batzuen banda paraleloa da. Estreinako
singlea Creation diskoetxearekin grabatu
zuten: Flowers in the sky, psychpop kantu perfektua da, ametsetako
emakumezko ahostuna. Bi album grabatu
zituzten; lehenengoa, Off to heaven,
mod-pop-aren eta low-fi-aren uztarketa

izugarria da, inprobisazio azido luze eta
zoroekin hornituta.
Spacemen 3: Sound of Confusion LPa
krautrock burrunba azidoa da, Elevatorsen bertsioak ditu, bai eta azaleko diseinu
haluzinagarria ere. Mantra psikodeliko
horrekin jarraitu zuten zenbait urtetan.
Television Personalities: Mummy
your not watching me taldearen disko
psych-pop-punk zaleena da, ezbairik
gabe: Day in Heaven, Brian’s Magic Car,
eta abar biltzen ditu. Toxikomaniaren
erromantikoak. Bandaren disko gehienek
psikodelia ukitua dute.
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Hangman’s Beautiful Daughters:
Television Personalities-ekin lotura
zuzena duen taldea da (Dan Treacy-k
taldearen kantu
onenetariko
batzuk idatzi
zituen); folkrock kutsuko
disko bikain
bat eta single
batzuk argitaratu
zituzten: Love
is blue doinua,
Shadows of
Knight bandaren
Dark side kantua
eta bestelakoak.
Jefferson
Airplanen
erako ahots
femeninoak
eta hamabi
sokako gitarra
lisergikoak.
The Shamen:
Eskoziako
errege sozialistapsikodelikoak.
Zuzenean
ikaragarriak

ziren: beltzez jantzita; ile motza, ondoondotik moztuta; taldearen atzean
lightshow psikodelikoa eta pilulen
argazkiekin egindako diapositibak; 68ko
Maiatza, kale-erreboltak… Taldearen
musika ekialdeko amalgama exotikoa
zen: Electric Prunes, Love, Barrett…
baina letra politikoekin eta punk
dunbotsarekin jantzita. Taldearen lehen
diskoa, Drop, behin betikoa da. Single
ikaragarri batzuk ere grabatu zituzten;
tartean, Christopher Mayhew says: 60ko
urteetan, LSDaren efektuak aztertzeko,
zuzeneko telebista-saio batean droga
hori hartu zuen Labour politikariari
buruzkoa. Gero, dance-a egiten hasi
ziren. Aipatutako diskoa ez da aintzat
hartzen, maisulana izan arren.
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Satin doll, Pink Frost, Rolling moon...
disko biribila.

The Stingrays: Londresko talde
garage-rockabilly-a zen, low-fi-folkrock-garage estilora erabat gerturatu
ziren arren, Joe Foster-ek zuzendutako
Kaleidoscope Sound diskoetxe punkpsikodelikoak argitaratutako Coffee &
Cryptic time azken lanaren bitartez.
Taldeko konpositore nagusi Alec Palao
Kaliforniara joan zen, eta bertan, Nuggets
eta bestelako garage-rock bildumak
egiten jardun zuen.
The Dentists: Billy Childish-en
herrikideak. Hemen ere Byrds kutsuko
gitarra kiribilak daude. Some people are
on the pitch they think it’s all over it is
now disko ezin hobea da. Strawberries
are growing in my Garden taldearen
estreinako singlea ere egundoko psychpop-a.
The Chills: Ados, ez dira ingelesak,
baina hastapeneko Creation zigiluarekin
grabatu zuten, eta aipatutako talde
askoren balio bertsuak partekatu
zituzten, hau da, pop-psikodeliko merke
eta arraskatua. Kaleidoscope sound
diskoak hasierako singleak biltzen ditu:
Seeds-en kutsuko organoaren soinu
zoragarria, bai eta klasiko batzuk ere:

Slaughter Joe & Modern Folk Quartet:
All around my hobby horses head
Joe Foster-en bakarkako diskoa da,
Stingrays (Alec Palao) eta Biff Bang Pow!
taldeetako musikarien laguntzarekin
egina. Diskoaren azala Pollock punk zale
batek egingo lukeen zipriztin berdea da.
13th Floor Elevators, Love, Suicide, Julian
Cope-ren LPak eta sitar bat! uztartu
zituen Foster-ek, eta emaitza folk-rock
entxufatuaren eta punk azido eta erabat
zoroaren artekoa da; genero honetan,
klasiko.

Beste batzuk:
Direct Hits:
Who killed Alesteir Crowley
Green Telescopes:
Singleak
The Jesus & Mary Chain:
Vegetable man
The Razorcuts:
Mary day eta Sad kaleidoscope
Primal Scream:
Silent Spring, The Orchard,
Spire X, eta abar.
The Prisoners:
The last fourfathers
Baby Daisy:
Dead trend eta Cold afternoon
Len Bright Combo:
Presents
The Jasmine Minks:
Somers Town eta Mr. Magic
The Pastels:
Baby Honey
Loop:
Lehenengo singlea
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La Pop
Fermin Etxegoien
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Garai bat izan zen gure bizitzan, aro
oso bat, berbena bukatu aurretik, etxera
joan behar izaten genuena, eta asko
iraun zuen garai edo aro luze hartan beti
beti beti, hau da, bitan?, hirutan asko
jota?, berbenaren atsedenaldian, orduan
deskantsuan esango genuen, rock talde
bat aritzen zen zuzenean, beste herri
batetik gure herrira etorritako rock talde
gazte bat, artean tabernetara sartzen ez
ginen ume eta gaztetxoen aurrean, eta
jotzen zituen bizpahiru kantuetatik bat
bertsioa izaten zen beti beti beti, 70eko
hamarkadako Free ingeles taldearen All
Right Now kantuarena, blues elektriko
pisutsua, swing-a galdu aurreko rock
gogorra, musikari zurien modura eginda
noski, orduan modan genuen Bon Scott
galdu aurreko ACDCren antzera, edo
handik hogei urtera, 90eko hamarkadan,
sarraskijale aritu arren baita modara
etorritako Bele Beltzen antzera ere,
gainera jakinekoa da 90etan 70ak egon
zirela modan, 80etan 60ak egon ziren
moduan, modan, nahiz eta hemen,
gurean, atzerapenez ibili izan garenez
rock eta pop kontuetan, hamar bat
urteko atzerapena bai, behintzat, ba
orduan dena nahastu egiten zaigu, izan
ere, Jotakie taldea 81ean sortu zen,
hasieran 70eko hamarkadako musika
egiten bazuen ere, baina, era berean,
82an grabatu zuen lehen kantuari
La Pop izena jarri zioten, izendapen
otxenteroa espainolez, bai, taldea
osatzen zuten gehienak, seguruenik
guztiak, ezin euskaldunagoak izan
arren, eta zer deabru ote da ezin
euskaldunago izatea?, ba, adibidez, herri
musika modernoa egitea demagogia
estilistikorik gabe, hau da, pop estiloan,
baina ezin euskaldunagoa izan ezean,
nor ausartuko zen eguneroko gauza
txikien inguruan bere buruaz abestera
demagogia estilistikorik gabe, garai
hartan heavy-aren eta punk-aren bitartez
erabat gailendu zen joera, eta badu
bere logika: edo zure eguneroko bizitzari

buruzko egiak euskaraz azaltzeko gauza
zara, eta prest zaude, edo bestela hevya
edo punkya egiten zara, hemen askotan,
gehiegitan -ia beti- sorkuntza artistikoan
modu erabat okerrean ulertu izan baita
konpromiso politikoaren kontzeptua, nork
bere buruaz hitz egitea anti-engagé balitz
bezala, guztiz kontrakoa denean noski,
sorkuntza artistikoan dagoen aukera
engagé bakarra, eta gainerako guztia
demagogia da.
Ezin euskaldunagoa esan dut, nahiz eta,
egia-egia esan, ez baitut gogoan nola
abesten zituen kantu propioak Jotakiek,
gogoratzen dudan bakarra Free-ren
bertsioa delako, Elortxa kantariak
aurkeztu egiten zuelako beti beti beti eta
aurkeztu bezala abesten zuelako gero,
ool-rrait-nau!, baina ez dut gogoan nola
egiten zuen aurkezpena, erdararaz ala
euskaraz, nahiz orain erabat ezinezkoa
iruditzen baitzait Elortxa espainolez
mintzatzea noski, erabat ezinezkoa, urte
haietan ni neu askotan joaten nintzelako,
batez ere Gabonetan, rock talde gazte
horren sorterrira gure aitonamonak
bertan bizi zirelako, misterio moduko
zerbait bilobontzat, gurasoek guri
azaldu arren aitonamonak lan kontuek
eraman zituztela hara, alegia, gure
amaren gurasoek herria aldatu zutela
eta gure amak ez, baina horri esker
ongi asko nekien rock talde gaztearen
herrian ia gazte guztiak, gure herrian ez
bezala, euskaraz mintzatzen zirela bai
munduaren aurrean bai eta, harrigarriena
guretzat, haien artean ere.
Baziren, halere, zenbait parekotasun
handi xamar bi herrien artekoak, adibidez
jende zenbaiten aldarte isil-barnerakoia,
bat zetorrena, oso, horren luze joan
zitzaigun nerabezaro glazial baino,
pluvial harekin, orduan ur eternalen
gainean bizi baikinen eta badatozkit
gogora baldosetako lurzoru beti bustiak,
bai parrokiara sartu aurreko arkupekoa
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bai eta arkupean bertan kristautasunaren
hastapenetatik berdindutako frontoi
txikiko jokagune labaina, ainubi eternal
bateko eremuak bata eta bestea.
Esandakoarekin, beraz, bazen harrigarria
eta ez, hamarkada berriarekin batera
argitaratu zen Nacha Pop talde
madrildarraren lehen diskoa hain
estimatua izatea herri hartan bizi zen
nire lehengusu baten kuadrila arrunt
euskaldunean, mundu osoko nerabe
sentiberatsuen antzera lehengusuaren
kuadrilakideek ere bazuten-eta
malenkoniatsu eta oroiminzale izateko
eskubidea, noski, nor bere logelan aldi
berean babestu eta isolaturik sentitzearen
eskubidea, hain zuzen ere sentipen
intimoak pilatzeko, kanpoan zabaltzen
zaigun mundu arrotz eta beldurgarri,
nahiz erakargarri, horretaz, edo bestela
esanda, pop musika euskaraz egiteko
aukera ia bakarrenetarikoa, bururatu
behar zitzaidan handik urte askotara,
demagun oraintxe bertan bururatzen
ari zaidala, ba gure amaren gurasoak
bizitzera joan ziren herri hartako gazte

ezin euskaldunagoen esku baino ez zen
egongo urte haietan, esan bezala punkak lehertu aurreko gure nerabezaroko
Euskal Herri pluvial hartan.
Berbenetako atsedenaldietan hiruzpalau
kantu jotzeko gure herrira etortzen
zen rock talde gazteak Gipuzkoa Star
82 disko bildumarako grabatu zuen
aipatutako La Pop lehen kantu hura.
Euskaraz nahi zuten, baina gaztelaniaz
grabatu behar izan zuten, Gipuzkoako
Aldundiak kontratatutako ingeles
teknikariak behartuta nonbait.
Gipuzkoa Star 82, fundazionala izan nahi
zuen diskoa.
Bazituen pop kantu nuevaolero peto
petoak, a la donostiarré, noski!
Los Aristogatos, Voz En Off, Males
Parkinson, Mogollón, Patos, Iguales Y Tú,
eta nire gogokoena, Casino…
Disko hartan euskaraz den kantu
bakarra, erabat setenteroa, hasieran
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pianoz lagundutako balada bat da, baina
berehala sasi-disco bilakatzen zaigu
Gau Hotza abesti nolabait dantzagarria,
mutil lazkaotar batek –Kaki Arkarazoeta neska beratar batek -Irantzu Silvaabiaturiko Laket taldeak sinatua.
Punkien saldoan, No donostiarrak
nabarmendu behar, ondorengo
bi kantu ezin laburrago eta ezin
eraginkorragoengatik: Jimi Jimi eta Soy
Paralítico.
82an gaude, hortik aurrera,
salbuespenak salbu, pop ikuspegi batetik
laurogeiak bukatzen dira Euskal Herrian
eta hirurogeita hamarrak berrasten dira,
nahiz eta gutxienez, oraingoan bai,
modu modernoago batean, punkaren
bitartez, berrasi, eta ez, salbuespenak
salbu, hirurogeita hamarretan gertatu zen
moduan, orduan bai baitzirudien 50eko
hamarkadako eszena edo, erdi Moustaki
erdi Seeger, berbizitzitzen ari zirela.
Denboraren Izerdia, Montoiak esango
lukeen bezala.
Gipuzkoa Star 82 bildumarako Jotakiek
grabatu zuen La Pop hura ere,
españolezko izendapen ochenteroa
eraman arren, oso kantu setenteroa zen
estilistikoki. Gero punkari aurre egin
behar izango zioten azkoitiarrazpetiarrek.
Euskaraz argitaratu zituzten lehen
lau kantuak, uff, Kortatu eta Cicatriz
taldekoen estreinakoekin batera ageri
ziren 85ean, Kontuz Hi laugarren talde
bat ere, Iruñekoa, binilo berean zela.
Ukaezina da diskoan ziren eta
diren ska eta punk kantu haien
energia anti-nuklearra, Kortaturen
Nicaragua Sandinista, El Ultimo Ska
de Manolo Rastamán eta Mierda de
Ciudad, Cicatrizen Escupe, Cuidado
Burócratas eta Aprieta el Gatillo. Kantu
fundazionalak oraingoan bai! Iruñeko
Kontuz Hi taldea ez da aurreko bi horien

eraginkortasun maila berera ailegatzen,
baina ederra da duen estilo hibridoa,
punk-rock-soul irakurri izan dut nonbait,
eta bai, berriki entzunda, A Través del
Silencio kantuaren bidez ailegatu zait
Dexys-Tijuana-ren urrutiko oihartzun bat,
oso ederra.
Jotakie.
Hasteko, ez dira Jotake deitzen. Detaile
bat.
Burrundaie, Bi Mamu Puta Hoiek,
Kataklismoa, Neu Onena.
Norberaren logelan egosten diren
paranoiak, gero, ahal dela, beste norbaiti
egozteko.
Punk-aren eraginpeko pop zorroztua
ditugu euskaraz lehendabizi grabatutako
lau kantu haiek.
Ma non troppo.
Abiapuntu baitute lehen aipatutako
barnerakoitasun hauskor moduko hori,
ohikoa zena, bai, hainbat jenderen
aldartean haien herrian eta gurean, non
eta nahiko beranduagora arte, aitortu
behar, ez zen ganorazko pop talderik
–Saz Le Bolo- sortu euskaraz, denbora
tarte bat, bide batez esanda, bertako
gehienok behar izan genuena gure burua
ganoraz euskaratzen hasteko, kontrakoa
gertatu zitzaien moduan, aldiz, Jotakie
taldekoen herrira bizitzera joandako gure
aitonamon ezin oñatiarragoei, garaiz alde
egin zutelako sekula ez zirela espainolez
ganoraz hitz egitera ailegatu, hain
zuzen euskarazako pop musika posible
zatekeen herri bakarrenetako batera
bizitzera joateagatik.
Juan Luis Zabalari eskainia
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Emakume
haiek
Goizalde Landabaso
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Historiak ez du emakume askorik urrezko orrialdeetan. Askorik idatzi dut, baina
beharbada egokiagoa zatekeen, “gutxi batzuk”. Horixe da eskolan ikasi genuena,
esan zigutena, idatzi zutena. Hizki txikietan, baina, zenbat emakume ez diren
ostenduta geratu? Zer gertatu zen emakume haiekin eta euren lanekin? Nork
erabaki zuen ikusezinen zerrendara pasatu behar zirela? Zerrenda luze-luzea den
arren ondorengo lerrootan beraietako batzuk ekarriko ditugu. Nonbaiten izan
ditzaten argi eta leku.
Burura datorkidan lehenengoa Nannerl
Mozart (Salzburg 1751-1829) da.
Wolfgang Mozart musika egilearen
arreba nagusiena. Zazpi urte zituela Aitak
bultzatuta teklatu musika tresnak jotzen
hasi zen. Diotenez oso-oso ona zen,
batez ere piano eta klabean. Hamazortzi
urte bete zituenean, baina, ezkongarri
zenez eta sasoi hartan emakumeen
talentua ez zenez bultzatzen, bere
sormen lanak uztera derrigortu zuten.
Aitaren aginduak jarraituaz maite zuen
gizonari ezezkoa eman, eta Aitak nahi
zuen aberats batekin ezkondu zen.
Idatzi ei zituen musika konposizioak,
eta, nebak doinu zenbait idatzi omen
zizkion. Historiak, ordea, ahaztu egin
du. Edozelan ere bada 2010ean
egindako film bat, Nannerl, la soeur de
Mozart, René Féret zuzendariak egina.
Francesca Cacciniz (Firenze 15871640) ere ahantzi egin du hizki larriak.
Bera izan zen opera bat idatzi zuen
lehenengo emakumea. Aita kantaria zuen
(Giulio Caccini, Medicitarren gortean
zegoen kantari esanguratsuenetakoa)
eta seguruen bere eraginpean kantatzen
hasi zen. Jende aurrean egin zuen
lehendabiziko kantaldia hamahiru
urterekin egin zuen, Frantziako Henri IV.
eta Maria Di Mediciren ezteietan. Erregea
liluratuta utzi zuen Francesca Caccinik,
eta gortean gera zedin nahi zuen, baina
Firenzeko langile publikoek eragozpenak
jarri zituzten, eta Francesca Italiara itzuli
zen. Bost opera idatzi zituen. Denak
galduta daude La liberazione di Ruggiero
izan ezik. Opera hau izan zen Italiatik
kanpo eskaini zuten lehenengo opera
(Varsovian eskaini zuen).

Isabella Colbran (1785 Madrid- 1845
Bolonia) bere garaiko sopranorik
onena izan zen. Hamasei urterekin
Parisen kantatu zuen lehenengoz, eta
hamazazpirekin Milanen. Gioachino
Rossini musika egilea ezagutu zuen, eta
bere emazte bihurtu zen. Emaztearentzat
beren beregi idatzi zituen; Otello operako
Desdémona papera, La gazzetta-ren
Lisetta edota La donna del lago-ko Elena.
Lerrootara Clara Wieck (Leipzig 18191896 Frankfurt) ekarri behar dugu.
Ezkondu ostean Clara Schumman
bilakatu zen. Bai, Robert Schumman
musika-egilearen emaztea izan zen. XIX.
mendeko piano-jotzaile eta musika-egile
garrantzitsua izan zen, bere sasoian
Lizst musika-egilearen mailan zegoela
zioten Europan. Aitak alabaren talentua
ikusita piano jotzaile izan zedin heziketa
berezia eman zion Clara alabari. Hau
ere sasoi hartan, bitxia zen. Johannes
Brahmsen lagun mina izan zen. Goethek
izugarri estimatzen zuen, eta harremana
izan zuen; Mendelssohn, Chopin edota
Paganini musikariekin. Berak, baina, ez
zuen asko maite bere burua. Ez zuen
uste garaiko musika-egileen maila zuenik.
“Inoiz uste izan dut sormenerako talentua
izan dudala, baina baztertu egin dut
ideia hori. Emakume batek ez du buruan
izan behar musika sortzearena. Ez da
emakumerik musika sortu duenik, hortaz,
zergatik egin behar nuen nik?”. Clara
Wieck-en berbak dira. Zortzi seme-alaba
izan zituen, eta bizitzako une batzuetan
familiaren bizi irautea bere esku egon
zen. 40 bira baino gehiago eman zituen
musikari profesional modura, eta ondo
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ordaindua izan zen, alegia, garai hartako
soldata ona izan zuela. Bere lan asko
desagertuta daude, baina bildumazaleen
esku gelditzen da bateren bat.
Musikatik at ere izan da emakume
garrantzitsurik. Maria de la O Lejarraga
(San Millan de la Cogolla 1874 – 1974
Buenos Aires) espainiarraren kasua
latza da. Irakaslea zen ofizioz baina
idaztea maite zuen. Garai hartako
beste emakumeen gisara, idaztea ez
zen emakumeen kontua. Hogeita sei
urterekin Gregorio Martinez Sierrarekin
ezkondu zen. Hura ere idazlea zen.
Emaztea baino txarragoa, ordea.
Antzerkigintzan utzi zituen lan asko.
Maria Lejarragak idatzi zituen horietako
asko (edo denak), txaloak senarrak
eraman bazituen ere. Esaten da, garaiko
beste zenbait idazleen lanak ere Maria
Lejarragak idatzitakoak direla. Idazlea,
politikagintzan aritutakoa, feminista, ez
zen erreza izan Maria Lejarragarentzat
senarraren lanak berak idatzitakoak izan
zirela erakustea. Are gehiago, senarra
bere maitalearekin zegoela (orduko
kantari bat, Catalina Bárcena) Maria
Lejarragak jarraitzen zuen berarentzat
idazten. Latza, benetan.
Literaturarekin jarraituz, Aurore
Dupin-engana heldu gara. Ezin
emakumezkoaren izenarekin idatzi eta
George Sand (Paris, 1804-NohantVic 1876) gaitzienarekin egin zuen.
Eleberriak idazten zituen eta gizonezkoz
janzten zen, honi esker, Parisen
emakumeentzat galazota zeuden
lekuak ezagutu zituen. Alfred de
Musset idazlearen bikotekidea izan zen,
Chopin musika-egilearena ere izan ei
zen. Eleberri ederrak idatzi zituen, eta
beharbada bera aurreko emakumeek
baino izpi gehiago izan zituen. Dora Maar
(Tours, 1907-1997 Paris) ere ezagunagoa
izan zen Picassoren bikotekide moduan
argazkilari eta margolari moduan baino.
Argazkilari eta margolari bikaina izateaz
gain, Man Rayren modelo ere izan zen.

George Bataille idazlearen maitalea
eta harreman estua izan zuen; Henri
Cartier-Bresson argazkilariarekin, Paul
Éluard eta André Breton idazleekin edo
Jacques Lacan psikiatrarekin. Guernica
margolanaren gauzatzearen argazki
ederrak atera zituen. Berari esker
ezagutu dugu Guernica margolanaren
lan-prozesua. Picassok beste emakume
bategatik utzi zuenean izugarri sufritu
zuen. “Hain zen eguerdi iluna, izarrak
ikus zitezkeela” idatzi zion Picasso
maitagarriak.
Man Ray aipatu eta Lee Miller (New York
1907-New York 1977) gogora datorkit.
New Yorkeko modelo oso ezaguna
izan zen, Parisera joan zen arte. Bertan
argazkigintza ikasi nahi zuen Man
Rayrekin. Hasieran onartu ez bazuen ere,
ondoren, onartu eta maitale bihurtu ziren.
Argazki estudioa izan zuen Lee Millerrek,
eta Man Rayri egotzitako argazki asko
egin zituen, izan ere, enkarguak Man
Rayrentzat baziren ere, astirik ez eta
Lee Millerrek atera zituen argazki
horiek. Bigarren mundu gerran Europan
argazki asko atera zituen, besteak
beste, kontzentrazio eremuetako argazki
bikainak.
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Historiak ostendu duen beste emakume
bat Camille Claudel (1864, Fère-enTardenois – 1943, Montfavet) izan da.
Eskultore frantsesa izan zen bera. Paul
Claudel idazlearen arreba, Auguste
Rodin-en bikotea eta ostean, Claude
Debussy musikariaren bikotekidea.
Hemeretzi urterekin Parisera joan
zen eta Paul Duboisek oniritzia eman
ondoren, arte eskolan sartu zen. Parisera
ailegatu eta urte horretan ezagutu
zuen Rodin. Bere tailerrean lanera
sartu zen. Elkarrekin aritu ziren lanean,
Camille izan zen Rodinen modeloa,
inspirazioa, eta laguntzailea. Esaten dute
Camille Claudelen eskultura Rodinen
oso antzekoa zela, baina bazuen
bere-berea zen ukitua. Bikoteak krisi
sakonak bizi izan zituen. Rodin beste
emakume batekin zegoen, eta ez zuen
hura utzi nahi. Camille Caludel-ek min
horren eraginez eskultura eder bat
egin zuen: L’Age mû. Haustura etorri
zen. Claude Debussyrekin hasi zuen
ondoren harreman sentimentala, baina
honek ere, bazuen beste bikotekide
bat. Arrakasta txikia lortu zuen Camille
Claudel-ek. 1905ean egin zuen bere
azken erakusketa. Krisi sakonak bizi
izan zituen. Bere artelan zenbait
suntsitu zituen. Familiaren babesik
ez zuen, aitarena soilik, baina aitaren
heriotzaren ostean Camille Claudel
erietxe psikiatrikoan sartu zuten.
Bizitzaren azken 30 urtean giltzapetuta
eman zituen, familiak aginduta, inoren
bisitarik gabe. Hil eta gero izenik ez
duen hilobian sartu zuten erietxean
(1943 n-392 zenbakiak daramatza bere
hilobiak). Paul Claudel neba hil ostean,
bizirik zeuden senitartekoak ahalegindu
ziren ganorazko hilobia ematen, baina
ordurako lurperatuta dagoen tokian
eraikia zegoen erietxearen beste eraikin
bat. Bada film bat bere bizitzaz: “Camille
Claudel”. Bruno Nuytten-ek zuzendu
zuen eta antzezleak Isabelle Adjani eta
Gerard Depardieu izan ziren.
Arte munduan jarraituta Wassily
Kandinskyren bikotekide izan zena

aipatu behar da. Gabrielle Münter (1877,
Berlin-1962, Murnau am Staffelsee).
Alemaniar margolari espresionista eta
argazkilaria izan zen. Guraso aberatsek
arte ikasketetarako bidea zabaldu zioten.
Düseldorf eta Munichen ikasi zuen
artea.Azken honetako arte ederretako
eskolan emakumeek ezin zutenez ikasi,
eskola pribatuetan egin zuen. Baina
nekatu egin zen, eta Phalanx arte
eskolan sartu zen. Hantxe ezagutu zuen
Kandinsky. Ezkondu arte urte asko egon
ziren elkarrekin (Kandinsky ezkonduta
baitzegoen). Münich-eko artista
elkartearen (Neue Künstlervereinigung
München) sortzailetarikoa izan zen.
Mundu gerra piztu zen, eta bere
ardurapean gelditu ziren Blaue Reiter
mugimenduko artista askoren lanak
(80 bat ezkutatu zituen, besteak beste,
Wassily Kandinsky eta Paul Kleerenak).
Kandinskyk ihes egin zuen Alemaniatik,
eta hor apurtu zen harremana. Urte
askoz geroago Gabrielle Münterrek jakin
zuen beste emakume batekin ezkondu
zela. Krisiak krisi, margolaritza utzi zuen
baina berriz ekin zion naziek erakusketak
egitea debekatu zioten arte.
Amaitzeko, Natalia Goncharova (1881,
Ladýzhino- 1962, Paris) ere aipatu behar
dugu. Margolari futurista handia izan zen,
eta Mikhail Larionov artistaren emaztea.
Alexander Pushkin idazle errusiar
handiaren loba txikia ere bai, bere izekoamama idazlearekin ezkonduta egon
baitzen. Moskun egin zen lehenengo
abangoardiazko arte erakusketa
berea izan zen. Ballet askorentzat
eskenografiak egin zituen Paris eta
Londresen, baina sekula ez zuen
margolaritza utzi. Askorentzat Errusiako
lehenengo margolari kubista da.
Asko dira, asko, historiak ezkutatu
dituen emakume artista handiak. Fanny
Mendelssohn, Artemisa Gentileschi,
María de Maeztu, María Teresa León,
Anne Evans... luzeagoa izan zitekeen
zerrenda, baina tamalez, ez dugu leku
gehiagorik.
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Vladimirrek
itzaletan
sinesten
zuen
Iñigo Bidetxea

(Val Lewton Vs RKO)
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«But black sin hath betrayed to endless night / my world, both parts, and both parts
must die.»
John Donne (Holy Sonnets)

Alla Nazimovak (The Red Lantern , A
Doll´s house, Salomé…) zinean bukatu
zuen; Amerikako Estatu Batuetako
etorkin-aktoreek bukatzen zuten zine
mutuan. Europa zaharreko antzokietako
arrakasta utzi zuen atzean, eta
hastapenetako Hollywood-eko pertsonaia
bitxi horietakoa bilakatu zen.

“B” unitatea

Nazimova izebak hartu zuen bere etxean
Vladimir, Ukrainatik iritsi berria, bere ama
eta arrebaren konpainian.Vladimir Ivan
Leventon zuen izena bere ilobak. Baina
Vladimir ez zen gehiago Vladimir izango
yankee-en lurra zapaltzean. Ameriketako
lurzoru emankorrean Val izango zen… Val
Lewton.

30eko hamarkadan, Hollywoodland-eko
estudio handienen artean txikiena zen
RKO-Radio Pictures. Orson Wellesek
estudioarekin zuzendu zituen zintak
(Citizen Kane eta The Magnificent
Ambersons) bikainak ziren, baina ez
zituzten inolako arrakastarik erdietsi.
Estudioak arazo ekonomikoak bizi zituen,
eta Charles Koerner negozio gizonak
hartu zuen etxeko agintea.

New York-en, kazetari, kontakizun
laburren idazle eta eleberrigile gisa
aritu zen. Garai hartan zortzi nobela
idatzi zituen gutxienez eta guztietan
erabili zituen ezizenak. Ezkutatzeak
halako erosotasun azalezina eragiten
zion. Une hartantxe, ohartu gabe,
geroago itzalenganako erakutsiko
zuen halabeharrezko erakargarritasuna
gauzatzen hasia zen.
MGM-k New Yorken zituen bulegoetan
pelikulak telesail bihurtzeko lan astunetan
zebilela dei bat jaso zuen, Nikolai Gogolen Taras Bulba eleberria zienamara
moldatzeko. Goizetik gauera David
O. Selznik ekoizle handiaren gidoien
aholkulari bilakatu zen.

Berehala moldatu zen 1934ko
mendebalde basatira, baina erakutsi
nahi zituen gaitasun artistikoak Selznicken itzalpean galtzen ziren. Zortzi urte
horrela eman ondoren, RKO zinemaestudioetako “B” unitateko ekoizpena
zuzentzeko eskaintza jaso zuen.

Koerner-ek hainbat baldintza jarri zizkion
Lewton-i “B” unitateko pelikulak zuzendu
ahal izateko… nolabaiteko askatasun
artistikoa eskaintzen zion terrorezko
zintetan, baina ez erabatekoa, filmetako
aurrekontuek ez zuten 150.000 dolarreko
kopurua gainditu behar, merkatu ikerketa
bidez aukeratutako tituluak onartu
behar zituen, eta 250 dolarreko soldata
astean. Koerner-en asmoa, Universal
estudioek utzitako munstro klasikoen
arrakastari probetxua ateratzea zen, film
errentagarriak kalitateari erreparatu gabe;
baina Lewton-ek bestelako asmoak
zituen.
Besta bateko gonbidatu batek eman zion
ideia Koerner-i Lewtonen lehenbiziko
filmaren titulurako… Cat People. Lewton-
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ek ez zuen gustuko, baina berehala
ekin zion gidoia idazteari, katuei zien
beldurra argudioaren ardatz gisa hartuz.
Terrorezko generoaren klixeetatik aldendu
zen.
Ezezaguna denari diogun beldurra
maneiatzea erabaki zuen Lewtonek,
Universaleko zintetatik guztiz aldenduz.
Sugestioa bera, RKO estudioetako
aurrekontu baxuko pelikuletako giltza
bilakatu zen, eta hori behar bezala
plazaratzeko, sekuentzia ospel eta
ilunak egiteko erraztasuna zuen Jacques
Tourneur zuzendaria konbentzitu zuen.
Koerner-ek filmaren lehenbiziko
emanaldia ikusi zuenean susmo onik
hartu ez zion arren (pantera beltzaren
sekuentzia gutxi agertzen zirela zioen),
filmak hiru milioi dolar baino gehiago
bildu zituen, horrela, RKO-k begibistan
zuen porrota saihestu zuen.

Voodoo haitiarra eta beste
kontakizun ilun batzuk

Hurrengo filmerako ere Jacques Tourneur
zuzendaria izan zuen lagun, eta formula
bera erabili zuen I Walked with a Zombie
(1943) zintan: Maitasun istorio bat,
terrorezko hiru eszena eta indarkeria
esplizitua, guzti hori Haitiko agertoki
moderno nahasgarri batean plazaratua
(Curt Siodmak izan zen gidoilaria),
argudioaren izaera lirikoari uko egin
gabe; askoren ustez Lewton-en lanik
onena.
Hirugarren lana ere sugestioan oinarritu
zuen Lewtonek bere lagun Tournerrekin
batera, eta arrakasta lortu ere The
Leopard Man pelikularekin. Bi urteren
ondoren, Lewtonek RKO eta Universal
estudioak muturretan jarri zituen,
teknika eta kritika aldetik. Hiru zinta
horiekin lortutako arrakastak estudioko
exekutiboen diruzaletasuna piztu zuen,
eta Lewton/Tourneur bikotea banatzea
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Karloff Lewton-en
esanetara jarri zen
berehala, Isle of the
Dead eta The body
Snatcher filmetan.
Robson berreskuratu
zuen bere hurrengo
proiekturako: Chamber
of Horrors, geroago
Bedlam izango zena.
Eta berriro arrakasta.

erabaki zuten, gehiago irabazteko
asmoz.
Horrela, Lewton A mailako pelikulen
sailera igaro zutenean, bere editorea
izandako Mark Robson jarri nahi
izan zuen bere hurrengo pelikularen
zuzendari. Bazekien estudioko
exekutiboek ez zutela A mailako pelikula
bat zuzendari hasiberri baten ardurapean
utziko; beraz, lehengo tokira itzuli zen,
askatasun artistikoa berreskuratzeko
xedearekin.

Karloffek Los Angeles
Times egunkariari
eskainitako elkarrizketa
batean zera esan zuen:
“Lewtoni errespetu
handia diot… berak
atera ninduen bizi nintzen hildakoen
lurraldetik, eta nire arimari ahotsa eman
zion”.
Bedlam-en arrakastaren ostean, bere
azkena etorri zen. Estudioko buruek
“A” unitatean lan egiteko proposamen
serioa egin zioten, Renoir deitura zuen
tipo batekin… baina hori, beste istorio
nouvelle bat da.

RKO Filmografia

Eta bere film berriaren titulua jaso zuen:
The Seventh Victim. Horren ondoren, The
Ghost Ship etorriko zen; harrera ona izan
zuten biek aa biek, errentagarriak izan
ziren exekutiboen poltsikoetarako. Izan
ere, Lewtonek film errentagarriak egiten
jarraitu zuen, terrorezko generotik at
zeuden bi proiektu eskaini zioten arte.

• Cat People (1942)

Karloffen berpiztea

• The Curse of the Cat People (1944)

Youth Runs Wild gazte-dramak espero
baino arazo gehiago ekarri zizkion
Lewtoni zentsurarekin, eta horren
ondorioz baita estudioko exekutiboekin
ere, eta bat-batean, RKO-k Boris Karloff
fitxatu zuen. Universal estudioetan egiten
zituen munstro antzezpenekin nazkatuta,

• I Walked With a Zombie (1943)
• The Leopard Man (1943)
• The Seventh Victim (1943)
• The Ghost Ship (1943)
• Mademoiselle Fifi (1944)
• Youth Runs Wild (1944)
• The Body Snatcher (1945)
• Isle of the Dead (1945),
• Bedlam (1946)

pop pilulak

Putain
de guerre!
Xabier Sagardia

Erantzun artistikoa
Lehen Mundu
Gerraren hezurtegiari
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Lehen Mundu Gerra ez da inoiz “pop gerra” bat izan. Ez behintzat XX. mendean
etorriko ziren beste gerra batzuekin alderatzen badugu. Pop-aren magalean jaio
zen kulturarentzat, akaso, urrunegi zegoen. Gertuago zituen beste astinaldi beliko
batzuk, bai eta beste urgentzia batzuk ere, zuzenean eragin ziotenak: Bigarren
Mundu Gerra, Vietnamgoa, Gerra Hotza... Roy Lichtensteinen Whaam! koadrotik,
heroiez betetako AEBetako komikigintza belikoraino, askotariko adibideak
ditugu: Ramonesen Biltzkrieg Bop, Lale Andersen-ek 1939 grabatu, eta Bigarren
Mundu Gerraren kanturik famatuena bihurtuko zen Interterror taldearen Lili
Marleen-en punk bertsioa; 60etako bakezaletasun kantuak (Creedence Clearwater
Revival, Donovan, Dylan, Lennon); The Dead Keenedys-en Holyday in Cambodia;
MCDren Popatik hartzera, edota eztanda nuklear bati lotutako beldurra (Polanski
y el Ardor taldearen Ataque preventivo de la URSS)... Fanzine osoa bete arte
jarrai genezake.
Lehen Mundu Gerrari buruz ordea, askoz erreferentzia gutxiago topatuko ditugu,
lubakietako triskantza antibelizismoaren paradigma erraz bihurtzen ahal zuten
arren. Hala ere, Gerra Handiaren gordintasunak erantzun estetiko, zein artistiko
paregabeak utzi dizkigu. Horietako batzuk aztertuko ditugu hemen, gatazka
horren ehungarren urteurrenean.
“Uste dut gertakari hauek oso onuragarriak direla, duela 40 urte espero nituen.
Frantzia berregiten ari da, eta nire ustez, gerraren bitartez baino ezin zitekeen
berregin. Gerra Frantzia purifikatzen ari da”
Alfred Baudrillart artzapezpikua, Le Matin (1914ko abuztuaren 16an)
Ernst Jünger gaztea boluntario aurkeztu
zen, 1914an, haragia birrintzeko
makina bihurtuko zen Lehen Munduko
Gerran Alemaniaren alde borrokatzeko.
Nazionalismoak eta belizismoak hordituta,
milaka gaztek kaoserako bide bera hartu
zuten. Burgesiaren gainbeheraren eta
zurruntasunaren aurrean, eta aurrerapen
teknologikoarekiko konfiantza sutsuarekin
batera, gerrak Europako nazioak
garbituko zituen ideia oso zabalduta
zegoen.
Korronte artistikoak ez zeuden
mentalitate honetatik salbu. Marinetti buru
zuen Futurismoak, urte batzuk lehenago

aldarrikatu zuen gerra munduaren
“higiene bakarra” zela, militarismoa eta
abertzaletasuna loriatzen zituen bitartean.
Gutxik oso gutxik –tartean
espresionismoari lotutako Conrad
Felixmüller margolariak– susmo
txarra hartu zioten zetorrenari, eta
zentzugabekeria erraldoi hori arbuiatu
zuten. Izan ere, gazte belaunaldi osoak,
milioika arima, desagertuko ziren
lokatzaren azpian, gerrak iraun zuen lau
urteetan.
Jünger pentsalari eta idazlea lau
urtez borrokatu zen Frantziako fronte

“Borrokaren momentu kitzikagarri guztien artean, ez dago kitzikagarriagorik bi asalto
unitateetako buruak konbate posizioetako lokatzezko ezponda meharretan aurkitzean
direnean baino, hor ez dago atzera egiterik ez gupidarik. Gizon horiek bere erreinuan
ikusi dituenak ongi daki nolakoak diren: lubakietako printzeak, begitarte gogorreko
gizonak, irmoak (...), erne, odol egarri, momentuak eskatzen duen moduan aritzen
direnak”
Ernst Jünger, Staghlgewittern liburuan
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desberdinetan, eta bizirik irten ere,
zorionez. Izan ere, lubakien gerizpean
jaso zituen ohar azkar, testu eta
apunteekin osatu zuen gero Lehen
Mundu Gerrari buruz idatzi den lan
gorena segur aski: In Staghlgewittern
(Tempestades de acero, gaztelaniazko
edizioan). Kaosari eta heriotzari aurre
egin behar dion gizakiaren naturaren
gaineko gogoeta interesgarriak jaso
zituen, baina, ororen gainetik, ez dago
liburu hoberik lubakietako gerra nola
izan zen ulertzeko, edo hobe, sikiera
imajinatzen hasteko. Baina Jüngerrek ez
du gerra zalantzan jarriko, eta pasioaren
geruza gainetik kenduta, ekintza beliko
eta pasarte gogoangarriak kontatuko ditu
xehetasun ikusgarriaz. Berak “material
gerra” deituko zion, erabateko gerra,

non aurkaria hiltzeko gaitasuna inoiz
ez ikusitakoa eta ez sinistekoa gertatu
zen. Azken finean, Futuristek arrazoia
zeukaten, gerra garbitzailea izan zen,
milioika pertsona eta belaunaldi osoak
garbitu zituenik ezin uka.
Jünger behatzaile zorrotza izan bazen,
Robert Graves idazle ingelesak
Goodbye to All That autobiografia
mingotsean gerraren zentzugabekeriaren
testigantza jaso zuen. Georges Blonden Verdun liburua edota Txalapartak
argitaratutako John Reed-en La guerra
en Europa Oriental (The War in Eastern
Europe) aipatuko ditugu ere interesa
duenarentzat.
Gizadia suak erreta eta odolak itota sartu
zen XX. mendean, Marneko, Sommeko,

“Gerrak badu zerbait basakeria eragiten duena: gosea, zorriak, lokatza, zarata
zoratzaileak. Dena da desberdina. Koadro zaharragoak begiratzean, errealitatearen
parte bat adieraztea falta den inpresioa dut: higuingarria den hori. Gerra higuingarria
izan zen, eta hala ere, egundokoa”
Otto Dix, 1961ean egin zioten elkarrizketa batean
Cambraiko, Verduneko... hezurtegietan.
Kalibre guztietako jaurtigaiak, shrapnel
metraila granadak, artilleriaren danbor
sua, bengalak zerua argiztatzen, gas
erasoak, lehen tankeak, hegazkinak, lur
azpiko minak, euria, hotza, gosea...
Lehen Mundu gerrari buruzko testigantza
edota salaketa gogorrenak, baita
hunkigarrienak ere, pinturan eta zehazki
espresionismo alemaniarraren barruan
edo ertzetan mugitu ziren margolarien
eskutik helduko ziren ordea. Hala, Otto
Dix-en edo George Grosz-en koadroen
indar bisuala eta poetika lazgarria
gainditzerik ez dago: gerrako zaurituak,
benetakoak ez diruditen lubakietako
ikuspegiak, hildakoak, elbarriak...
Grosz-ek ekintzaile politikotzat zuen
bere burua, eta bere artea agitaziorako

bitarteko gisara ulertzen zuen.
Gizartearen biktimei erreparatzen
zienean, aldi berean, borreroak
salatzen ari zen: militarrak, industria
handia, alderdi nazionalistak eta
prentsa. Groszen koadroak salaketa
politikoak dira; Dix-ek ordea, biktimak
erakusten dizkigu, euren oinazea
eta desesperazioa, baina kronista
baten gisara. Bere anbizio artistikoa
humanista da, ez politikoa; izan ere,
haren ustez, artistek lekuko izan behar
zuten. Hala ere, margotzeko aukeratu
zituen motiboak bere jarrera politiko
eta posizionamenduaren isla bihurtu
ziren, aukeraketa egin zuen unetik. Bere
margoek eragin politikoa izan zuten,
berak nahi hori beti ukatu zuen arren.
Otto Dix –hori ere boluntario joan zen
gerrara – eta Jünger oso antzekoak
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ziren zentzu horretan, biak ala biak
beren begiek ikusitakoa jasotzearekin
tematuta baitzeuden. Asmoa edozein
zela ere, garbi dagoena da Dixen eta
Groszen koadroek gerraren eta gizarte
guillerminoaren biktimak erakusten
zituztela: soldaduen gorpu desfiguratuak,
gerrako elbarriak, eskaleak, prostitutak...
“Nik aurka egiteko margotzen nuen, eta
nire lanarekin munduaren itsuskeriaz,

gaixotasunaz eta gezurraz konbentzitzen
saiatzen nintzen”, zioen Groszek.
Conrad Felixmüller margolari
alemaniarra hasieratik gerra arbuiatu
zuen gutxienetakoa izan zen. Gerraren
esperientziak bere jarrera artistikoa
markatuko zuen, eta bere aburuz, artea
konpromiso politikoa bihurtuko zen.
Stanley Kubrick-en Paths of glory (1957)
maisulanak ikuslearengan sorrarazten

“Berlinera heroiak itzultzen dira (...) Lorez betetzen zaituzte, triskantzara irten
zinen bezala. Itzuli zara eta etorkizunaren espiritu berria ordezkatzen duzu... Orain
indarberritu beharra dago. Porrotak garaipen bihurtu, ez da iruzur horrek funtzionatzen
duen lehen aldia (...) Eta laster, zure patua herrikide batengan jarriko duzu, zu bezala
lubakietako infernua ezagutu duenarengan. Eta gertatutakoak ez du ezertarako balio
izango”
Jacques Tardi-ren Putain de guerre! komiki liburutik hartua
duen haserrea eta inpotentzia Jacques
Tardi komikigile frantziarraren lanetan
ere aurkituko ditugu. Ezinbestekoak dira
Lehen Mundu Gerrari buruz osatu dituen
komikiak: Putain de guerre! (¡Puta guerra!
gaztelaniazko edizioan) eta C’était la
guerre des tranchées (La guerra de las
trincheras). Lehendabiziko tituluan, urtez
urte, 1914tik 1919ra arte, lubakietako
gerra samintasunez eta ironiaz
kontatzen du, militarismoa eta milaka
eta milaka soldadu heriotzara eraman
zituzten erabaki ulergaitzak gupidarik
gabe kritikatuz. Bigarrenean, berriz,
manipulatutako soldadu anonimoek
lubakietan bizitako egoera desberdinak
kontatzen ditu, modu ez kronologiko
batean.
Militar baten seme den Tardik gizakian
jartzen du begirada, gizakiaren
sufrimenduan, hain zuzen. “Nire
sumindura handia da. Gure historiari
buruz hitz egiten da, Europako historiari
buruz; Sarajevon XX. mendea hasi
zela esaten da, bai eta heriotzaren
industrializazioa ere”, dio Tardik C’était
la guerre des tranchées komikiaren

hitzaurrean. Lan ederrak bezain gordinak
dira biak ala biak.
Komikigintza garaikideko izen
nabarmenetako Joe Sacco
estatubatuarrak, Palestina eta Gorazde
komiki liburu ezinbestekoen egileak,
Gerra Handia jorratu du bere lan berrian:
The Big War, July 1, 1916: The First
Day of the Battle of The Somme. Zazpi
metroko marrazki tolestua da, eta Adam
Hochschild historialariaren entsegua
dakar.
Euskaraz apenas dago literatura gairi
buruz. Xabier Montoiaren Hezur gabeko
hilak (Susa) dugu salbuespenetako bat,
non Frantziako armadan erroldatutako
Jean Etxegoien eta David Mandel
euskaldunak ditugun protagonistak:
“Nora garamatzaten jakin nahiko nikek”,
dio lehenengoak, “Festa batera ez,
seguru”, bigarrenak.
* Oharra: Artikulu honetan, liburuen,
komikien zein pelikulen jatorrizko
izenburuak hobetsi dira. Aipatu lan
gehienak itzulita daude gaztelaniara eta
frantsesera
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Poparen
arintasun
jasanezina
Yurre Ugarte

Nora eta Ninbe unibertsitateko kafetegian
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Ninbe: Erabakita daukat.
Nora: Deitu egingo diozu Gaizkari? Edo
beste uatsap bat bidaliko diozu?
Ninbe: Gaizka iragana da jada. Iragana,
ulertu duzu?... Tesiari buruzko erabakia
hartu dut, badakizu, tesiaren gaia
erabakitzekotan nengoen... Eta kitto.
Erabakita. Popari buruzko tesia egingo
dut.
Nora: Tesi bat poparen inguruan?...
Oximoron bat da hori-eta, neska!
Ninbe: ...Mmm, behinola, ni neu oximoron
bat nintzela esan zidan Gaizkak, txinatar
jatorriko euskalduna naizelako. Piropo
bat iruditu zitzaidan, edo hark inoiz
esan zidan gauzarik ederrena. Agian
oximoronak bizi nau.
Nora: Gaizkak euskal filologo
aspergarriena hezurmamitzen duela
kontutan izanik: bai, piropo bat izan
zen. Eta, tenore honetan, egia esateko,
euskaldun eta piropo ere ia oximoron bat
da, eguzki beltza oximoron hutsa den
moduan...

Ninbe: Filologiko-filosofiko zabiltza zu
zeu...
Nora: Pop eta tesi! Muturreko gaiak diraeta!
Ninbe: Edozertaz egin daiteke tesi bat,
nire ustez.
Nora: Popa, izatez, tesi baten antitesia
da.
Ninbe: Kontua da: gustukoa dudan
zerbaiti buruz egin nahi dut tesia. Ez dut
aspertu nahi, are ez dut inor asperarazi
nahi.
Nora: Tesi bat, txapa bat da, Ninbe.
Txapa hori idatzi eta gero, txapa emango
diezu epaimahaikoei. Baina, txapatik
urrunen dagoena aukeratu duzu gaitzat.
Ninbe: Mmmm... Metodologia pop bat
aukeratuko dut, listo.
Nora: To! Metodologia eta pop. Gutxi
falta zaio oximorona izateko.
Ninbe: Abesti pop baten izenburua
iruditzen zait niri, neska.
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Nora: Popak arintasun jasanezina dauka,
tesi baten astuntasunak jasan ezin duen
arintasuna, laztana.
Ninbe: Pop abesti arin askok eta askok
oilo-ipurdia jartzen dute... Beste pop
abesti asko bihotz-altxagarri sakonak
diren moduan... Beste batzuei berriz
malenkonia puri-purian darie, edota
gatazka sozial eta arazo lazgarriez hitz
egiten dutenak ere egon badaude... A,
eta, baita ere, egon badaude pop abesti
trinko-trinkoak!
Nora: Abesti horiek inoiz ez dira txapa
bat ordea!... Xaboiezko ponpetan bildu
beharko duzu zure tesi hori.
Ninbe: Abestiz hornituko dut.
Nora: Eta... suspirioz bete?
Ninbe: Suspirioak? Mmm, ideia bikaina!
Grabatu egingo ditut eta entzunaraziko
dizkiet!
Nora: Dantzan hasiko al zara zu zeu
tesiaren aurkezpenean? Edo soilik you
tubeko estekak sartuko dituzu?

Ninbe: Mmm, zuk nik baino askoz
hobeago dantzatzen duzu, Nora, nik
ez daukat swing izpirik... Nahi al duzu
tesiaren aurkezpeneko go-go girl izan?
Nora: Arraioa! Itxura ederra hartu du
jada tesi honek! ... Hala ere, popa hain
da eremu zabala... Zehaztu beharko
duzu gaia puskaz gehiago. Etxean ondo
pentsatu, sakonki hausnartu, abantailak
eta desabantailak aztertu.
Ninbe: Ez da beharrezkoa izango. Zuk
zeuk eman didazu ideia-eta.
Nora: Nik?
Ninbe: Bai, gai ezin sakonagoa aipatu
duzunean... Sakona, eztabaidagarria eta
infinitua.
Nora: Zeeer? ...Ea ulertzen dizudan...
Zure ditxosozko tesi hori, orduan, zertaz
izango da?
Ninbe: Poparen arintasun jasanezinaz,
ezinbestean.
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Pertsona
bat
Arg.: Alberto Casina

Juanra Madariaga
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Badira pertsonak berba egitean ezpainetan itodura bezalako
zerbait jartzen zaienak eta hitz argirik ez diotenak.
Telefonoaren zenbakia markatu eta atoan damutzen direnak.
Berba lehorrekoak, desertuzko ezpainetakoak, betiko esku
hotzak dituztenak. Ispiluetako lurrunean izenak idazten
dituztenak.
Badira gorbatadun txitxarroak, eta beduino amableak,
frakasatu benetan frakasatuak eta ez hain direnak. Balea
poliformeak, eta mutazio humanoidedun alakranak, musu
pozoitsuak banatzen dituztenak.
Badira inoiz bete ez egiteko promesak esaten dituztenak,
zenbaterainoko kaltea sortzen duten asimilatuko ez luketenak.
Gora erortzen, bertikaltasunean trebeak direnak. Munduaren
definizioarekin aztoratzen direnak, kikiltzen direnak zozoaren
aldrapean, hainbeste bizitzarekin zer egin ez dakitenak.
Badira zainak urratzeko prest daudenak, eta odola ikustean
zorabiatzen direnak, beste mundu batera joango liratekeenak.
Badira bai esateko gaitasuna ez dutenak, eta ez etengabean
ahoratzen dutenak, ez dakit, baliteke, ez eta ez berbakoak.
Etenbako asfixian, alarman irauten dutenak, besarkadaren
inpaktuari esker bizi direnak, zaurgarritasuna burua
makurtzean adierazten dutenak.
Badira koloreztaturiko begiak iluntzen dakitenak eta
etorkizunari itsuak direnak, badira suge hilgarriak eta intsektu
korazadunak.
Badira borroka konbateetan aritzeko prest egunero altxatzen
direnak, indar flakaturik gero hiltzen direnak, besarkatzeko
ia gogorik ez dutenak, esnea ezin irentsiz dabiltzanak,
atzamarrean zuloa eginda odola xurgatzen dutenak, gero txu
egitekoak, eta badaude dena irensten dutenak.
Badira faltsuak, ingratuak, fartsanteak, intentsuak eta mila
bider betileak busti egingo dituztenak. Ezin kontrolatuzko
tristezia deskargak pairatzen dituztenak. Aleatorioki kloro
egunak, betadine egunak eten gabean dastatzen dituztenak.
Beren koherentziak gosaltzen dituztenak, bareak zapaltzeko
kapazak direnak, destorbu ez egiteko isilik daudenak, maite
zaitut esateko eskatzen dutenak, ez zaitez joan begiradarekin
esaten dizutenak.
Badira esperogaitzak itxaroteko lagungarriak direnak, hustu
egiten zaituztenak, badira zure ondoan egotekoak.
Badira abandonatzen zaituztenak.
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William S.
Fischer,
Julen Azpitarte

diskoteketan dantzatzeko
herri-kantuak
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Herri Gogoa diskoetxeak Laboa, Lete eta
Lertxundiren lanak ez ezik, bestelako lan
esperimentalagoak ere argitaratu zituen
70eko urteetan, edo diskoetxe horretako
sortzaile Iñaki Beodibe zumaiarrak
Noticias de Gipuzkoa egunkarian, 2011n,
adierazi zuenez, “burugabekeriak” edo
“erokeriak”. Disko horiek apustu arrisku
zaleak ziren, ezbairik gabe, eta Akelarre
Sorta sailean argitaratu ziren. Beobidek
Pako Miangolarraren laguntza izan zuen
jardun horretan.
Atal horren baitan plazaratutako
Bat disko instrumentala William
S. Fischer musikari estatubatuar
beltzak grabatutakoa da, eta funk,
soul, psikodelia eta jazz estiloetan
moldatutako Euskal Herriko herri-kantuak
jasotzen ditu; esaterako, Bat bi hiru lau,
Pello Joxepe eta Gurea da. 1972an
argitaratua, trip espazial haluzinagarria
ez ezik, euskal diskogintzak eman duen
lanik xelebreenetarikoa ere bada, frikada
hutsa, alegia. Wha-wha efektudun
gitarrak, funk erritmoak, rock lisergikoa,
garaia hartan boladan zegoen Moog
teklatua eta flautak uztartzen ditu
maisuki.
Grabazioaren kalitatea bikaina da:
Eguntto batez kanta freakout psikodelikoa
da, Bat bi hiru lau funk dantzagarria
eta Gurea da izenekoa psych-soul
progresiboa. Luis Beltza Donostiako
Beltza Records disko-dendako hitzetan,
“flipada hutsa da, bitxikeria musikal bat,
entzuten dudan guztietan sentsazioak
bertsuak dira: haluzinagarriak”. Diskoa
sarritan aldarrikatu duen Makala DJ eta
musikariaren esanetan, “entzun nuen
estreinako aldian, sentsazioa zoragarria
izan zen! Neure buruari galdetu nion:
disko hau 70eko hamarkadaren hasieran
grabatu zen Euskal Herrian? Jode,
flipantea! Akelarre taldea zegoen atzean?
Ezin nuen sinetsi”.

Baina zein da disko horren jatorria? Nola
grabatu zen? Fischer gurera etorri al zen?
Ameriketako Estatu Batuetan grabatua
dago? Nola demontre gauzatu zen
diskotzar hori?
Makalak argi dauka: Akelarre taldeko
musikari batek DJ zarauztarraren lagun
bati kontatu zionez, estatubatuarra
Donostiako Jazzaldira etorri zen 1972an,
bai eta gure kulturarekin harrituta
gelditu ere; hala, AEBetara itzuli baino
lehen, disko hori astebetean grabatu
zuen Igeldon zegoen Ku diskotekan.
“Grabatze prozesua nahikoa intentsua
zein lisergikoa izan zen”. Egia da disko
originalaren azalean agertzen diren
argazkiak Ku diskotekan egindakoak
direla: “Jendea dantzan agertzen da,
guztiz sorginduta”. Ondokoa gehitu du
Makalak: “Dirudienez, Fischer erabat
txundituta gelditu zen gure herriarekin,
eta gogoa piztu zitzaion gure sustraiak,
kultura, tradizioak eta abar ezagutzeko,
eta ziurrenik, horren ondorioz, bururatu
zitzaion aurrera eramatea diskoa”.
Bartzelonako Wha Wha Records
diskoetxe eta dendak diskoaren
berrargitalpen bat egin zuen 2005ean,
beste azal bat dauka, Txarly Brownek
egina, ikusgarria. Jordi Segura
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diskoetxeko arduradunarekin jarri
gara harremanetan, eta hark ere ezer
gutxi daki diskoaz: “Casteldefels-eko
etxe batera joan nintzen soul eta funk
diskoen bilduma bat erostera, eta disko
merkeenen artean, biltegi batean,
Fischer-ena aurkitu nuen: azalak arreta
piztu zidan; etxera iristerakoan, jarri,
eta erabat flipatuta gelditu nintzen. Hori
bai, Akelarre Sorta horretako beste
disko batzuk entzun ditut, eta egundoko
martzianadak dira”.
Luis Beltza-k galderekin erantzun
digu, bere ezjakintasunean: “Oraindik
ere eztabaida sortzen da: Fischer-ek
Akelarreko musikariekin grabatu zuen ala
ez, eta, batez ere, ze demontre egiten
zuen Fischer-ek hemen? Zure ikerketak
diskoaren atzean dagoen misterioa behin
betiko argitzea espero dut”.

Mississippitik Euskal Herrira?
William S. Fischer-en ibilbidea errepasa
dezagun: Mississippiko Deltan jaioa, New
Orleans-en, Atlantic diskoetxe mitikoan
ekoizle ospetsua izan zen, bai eta
hainbat musikari entzutetsuen arreglista
ere: Wilson Pickett eta Roberta Flack soul
izarrak eta Cannonball Adderley jazz
musikaria, besteak beste. Akelarre Sorta
saileko diskoa ez ezik, Circles (Embryo,
1970) ere plazaratu zuen. Horrekin
batera, Wha Wha Records-eko Jordik
jakinarazi digu Fischer-ek bere emazte
Novella Nelsonen disko homonimoa ere
ekoitzi zuela. Eta, oraintsu jakin dugu,
1972an, Omen (Arcana) izenburuko lan
elektronikoa grabatu zuela.
Korapiloa askatzeko asmoz Iñaki
Beobiderengana jo dugu, eta hark
esandakoaren arabera, euskara
diskoteketara eramateko asmoz egin zen
Akelarre Sorta saila. Zumaiarrak azaldu
digunez, “egunak ordu asko ditu, eta
zeruaz eta lurraz hitz egiteko denbora

izaten da. Guk gureaz: garaian modan
ziren diskoteketan nola sartu sudurra?
Zergatik ez euskarari tarte egin?”. Hala,
Fischer-en diskoa Amarako Tiffany’s
diskotekan ere jarri zuten, baina ez zuen
funtzionatu: jendeak ez zuen dantzarik
egin.
Eta honatx Akelarre Sorta Bat diskoaren
nondik norakoak azaltzen dituen
Beobideren bertsioa, Makalarena
baino askoz lurrekoagoa, eta ez hain
mitifikatua: “Bada, kantu ezagun batzuk
aukeratu genituen, hitzak eta musikak
bildu, New Yorkeko musikari batzuen
izenak hartu, eta lan-bidaia bat baliatuz,
galdetu batean eta bestean, eta estudio
eta musikariekin hitz egin, eta hilabete
eta erdian kantuak zintan grabatuak
genituen Donostian”.
Izan ere, Beobidek eta Pako Miangolarrak
ez zuten artista estatubatuarra
ezagutzen; egunkarietan musikaz idazten
zuen kazetari baten bitartez izan zuten
haren berri: “Berak lortu zizkigun zenbait
disko eta, lau edo bost aukeratu ostean,
New Yorkera joan zen Pako, berak egin
baitzuen kontaktua”. Pakok Beobideri
esan zionaren arabera, estatubatuarrak
“oso kontent” hartu zuen lana egiteko
eskaera. “Diskoa enkargu gisa hartu
zuen, oso gustura”.
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Beraz, diskoa New Yorken grabatu zen,
estudio txiki batean. “Nik beste bidaia
batean ezagutu nuen; ekipamenduarekin
ondo osatua zegoen estudioa, kapritxo
bat zen”. Hala, hilabete eta erdira, diskoa
eskuetan zuten: “Oso kontent jarri ginen;
oso txukuna iruditu zitzaigun, baina
beldurra genion kaleari: diskoteketako
gazteek aurpegi bitxia jarri zuten lehen
aldiz entzutean. Aldaketa handiegia zela
uste dut. Kontuan hartu behar da 70eko
hamarkadaren hasiera zela”.
Harrezkeroztik, Beobidek ez du diskoa
entzun: “Urte askotxo dira diskogintzaren
mundua erabat utzi nuenetik. Ez nekien
Fischer-en diskoa orain altxor bilakatu
denik. Zuk zenbait data eskatu ondoren,
etxeko bazterrak miatzen ibili naiz,
baina Sorta-ko laugarrena besterik ez
dut aurkitu”. Sail horretan bost disko
plazaratu ziren; tartean, Segurako
Shegundo Galarzak zuzendu zituenak.
Galarkaz, bestalde, ibilbide arrakastatsua
egin zuen Portugalen. Beobideren
hitzetan, “(Akelarre saila) esperimentu
sorta izan zen”. Tramankulu esperimental
horiek Bartzelonako Edigsa konpainiaren
bitartez argiratu zituzten.

“Akelarre Sorta Hiru”
Fischer-en arrastoa, baina, ez da
Akelarre Sorta Bat ikaragarri eta laudatu
horretan amaitzen: sail horretako
hirugarren diskoaren lehen aldean,
1973koa, Fischer-en diskoan dauden
Bat bi hiru lau, Gurea da, Pello Joxepe,
Xarmangarria eta Eguntto batez
daude jasota, baina Fernando Unsain
abeslariaren ahotsarekin jantzita.
Garai hartan, Fernando San Jose Unsain
beasaindarra kantari zebilen Madrilen,
baina Fischer-en grabaketetan sartutako
ahotsak Donostian grabatu ziren; gerora,
IZ diskoetxea sortuko zuen. “Gurea proba
bat gehiago izan zen, euskal kantuak

leku berrietara eramateko asmoz”, dio
Beobidek. Bada, diskoa irekitzen duen
Bat bi hiru lau irrintzi batekin hasten da,
eta gero Unsain sartzen da boteretsu,
ahotsari blanxplotation kutsu merkea
dariola, oihartzunarekin hornitua, eta
amaieran, irrintzia entzuten da berriro.
Disko horren bigarren aldea, berriz,
Moog-arekin grabatu zuen Dick Lieb
estatubatuarrak.
Horra hor, Fischer-en euskal ondarea:
txikia, baina baliotsua, oraindik askorik
zabaldu ez den arren. “Ordurako,
Fischer-en musika nahikoa esplotatutzat
emango genuen, eta ez zen gehiago
erabili”, nabarmendu du Beobidek.
Bildumazaleen artean, berriz, nahikoa
ezaguna da Akelarre Sorta Bat, baina
seguru euskal musika zale askok ez
duela ezagutzen; diskoaren jatorrizko
edizioa 150 euroan saltzen da, eta
berrargitalpena, berriz, 60 euroan lor
daiteke, diseinu izugarri eta guzti.
Halere, eskuragarriagoa den Makala
Selects Boom Shaka Laka bilduman
Fischer-en Bat Bi Hiru Lau doinua entzun
daiteke. “Bilduman kantu hori agertu
izana, kristoren ohore handia da niretzat;
disko horrek harribitxia izaten jarraituko
du urteetan”, esan du Makalak.
Amaitzeko, Beltza Recorsd-eko Luisek
ikuspegi antropologikoa gehitu dio
Fischer-en maisulanari: “Afroamerikako
musika eta Euskal Herrikoa ondo baino
hobeto zahartu dira, sustraidun musikak
eta bakarrak baitira; diskoak hobera
egingo du denboraren poderioz, eta bere
xarma mantentzen jarraituko du. (…)
Euskal Herriko publiko zabalak ez du
ezagutzen, eta uste dut erreferentea dela
fusio estiloan, bai eta arraza eta kultura
ezberdinen arteko harremanean ere.
Euskal Herriko ikastetxe guztietan entzun
beharko litzateke”.
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BPA
(Basque
Paranormal
Activity)
Koldo Almandoz
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Maite ditut maite zure bazterrak
lanbroak ezkutatzen dizkidanean.
Jainkoan sinistea, Einsteinen sinistea edo
ez sinistea, moda kontu bat besterik ez
da.
Charles H. Fort
Euskaldunon eta mundu paranormalaren
arteko harreman eskas eta ia antzuan,
historikoki bi joera nagusi nabarmendu
genitzake.
Batetik, gure tradizio eta mitoetan
oinarritutako sinismenak: Sorginak,
Basajaun, Sugaar, Lamia, Tartalo, eta
abarrak; gure izaera berezia eta atabikoa
azpimarratzeko erabiltzen dugun mundu
pagano propioa. Joera hippy-folkikastolero horrek bere indarra izaten
jarraitzen du. Perretxikoa eta ipotxa
tatuatua duten euskaldunen kopuru altua
ez da normala. Zer espero daiteke ordea
Eraztunen Jaunaren bertsio propioa duen
herri batetik.
Gure bigarren fenomeno paranormal
popularrena ama birjinaren agerraldiak
dira. Bai. Euskaldunak oso ¨agerraldi
mariano” zaleak izan gara. Garai bateko
gure artzain eta neskato gazteek
ipotxak tatuatu ez, baina perretxiko
haluzinogenoak jateko ohitura bazuten.
Hala eta guztiz ere, ez dugu sekula
ama birjinaren agerraldien ¨champions
leaguean¨ sartzerik izan (Medjugorje,
Lourdes edo Fatimaren moduan), baina
izan ditugu Garabandal propioak.
Ezkion, Umben, Uban... ez da bizitzera
geratu, ados, baina ez dago ukatzerik
ama birjinari lanbroak ezkutatzen dituen
bazter hauetan turismoa egitea gustatzen
zaiola.
Orokorrean, hain maiteminduak gaude
euskaldunak gure zilborrarekin, ez
dugula kuriositaterik azaldu mundu
ezezagunekiko. Erlijio katolikoaren

armairu iluna edota marrazki
bizidunetako mito paganoak kenduta,
hemen ez da loratu esoterismo
modernoaren inguruko interesik. Ez diegu
jaramonik egiten zientzia garaikideak
bazterrean utzi dituen hondakinei, eta
berbena kataplasma edo lizar hostoekin
igurtziak ematen dituen petrikiloa
miresten dugu oraindik.

Hail Atlantis: Blitzkrieg esoterikoa
Zerbait esango dizut historiaz. Gaiztoek
beti izan dituzte uniforme ederrenak.
Napoleonek, konfederatuek, naziek.
Kriston uniformeak zituzten. SSkoen
uniformea liluragarria zen! Garaiko rock
izarrak ziren. Zer egingo diogu ba?
Eleganteak ziren, eta kitto! .
Lemmy Kilmister
Baina gure apatia esoterikoak izan ditu
loraldi garai laburrak. Horietako bat
XX. mendearen erdialdean gertatu zen.
Eta nola ez, gurera, esoterismoaren
glamour-a eta dotorezia, nazien eskutik
iritsi zen. Frantzia inbaditu ostean, eta
Franco lagun izaki, naziek, Biarritz eta
Donostiako kaleak esbastikekin apaindu
zituzten. Ordea, ez ziren ¨spa¨ zirkuituak
egitera etorri, beren bisitak bazuen
helburu sekretu bat.
Zein izan zen naziek ¨Baskeland¨
bisitatzeko benetako arrazoia? Zergatik
etorri zen SSko Reichsführer Heinrich
Himmler Euskal Herrira? Jakina da
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beren odoleko jendea traizionatzen
eta munduko hizkuntzarik zaharrena
hitz egiten dute¨. Eta amaitzeko, Thule
elkartea erakarri zuen perla:
¨Euskaldunak mundu eder, harro eta
askeago baten erlikiak dira. Denboraren
iraganean ur azpian hondoratuta geratu
zen Atlantiseko biztanleak. Urperatze
hartatik libratu ziren atlantiarrak
Pirineotan bizi dira orain¨.
Bai lagunak. Ispilu aurrean jartzen
zareten hurrengo aldian, atlantiar ariar
bat izango duzue zuen aurrean.
Irrintzi bat entzundaaaaaaaaa...
mendi tontorreaaaaaannnnn...

Himmler ikerketa paranormalen Thule
elkarteko partaidea zela. Otto Rahn
parapsikologoaren irakaskuntzen
jarraitzaile sutsua, espedizioak bidali
zituen munduko hainbat bazterretara
Longinosen lantza, Itun-kutxa edo
Grial santuaren bila. Thule elkartearen
lehentasunetako batek ekarri zuen Euskal
Herrira: Ariarren jatorria ikertzea.
Ernst von Salomon idazleak, 1930. urtean
Frantziara eginiko bisita baten ostean,
Boche in Frankreich (Germaniarrak
Frantzian) liburua idatzi zuen. Liburuko
pasarte batean, Euskal Herriko muga
aldean ezagutu zuen kontrabandista
baten berri ematen du. Kontrabandista
haren izaeraz liluratuta, euskaldunon eta
beren kultura eta hizkuntza bereziaren
inguruko ikerketa egiten hasi zen.
¨Titus enperadore erromatarrak jadanik
deskubritu zuen euskalduna, munduan
existitzen zen arrazarik harro, fin eta
independenteena zela¨. Ernst Von
Salomon, hainbeste menderen ostean,
euskaldunak berdin jarraitzen zutela
aipatzen du.¨Oraindik aitzinako jantziak,
labanak eta ohiturak dituzte. Ez dute

Bilbo aldeko ezkerraldeko toki
batean, izenik gogoratu nahi ez
dudana...
Ouija board ouija board ouija board
would you help me?
Because I still feel
so horribly lonely
Morrisey
Lasai Morrisey. Amaitu da bakardadea.
Euria ari du berriro ere gure basamortu
esoterikoan.
Ez genuen espero. Ez zegoen horrelako
zerbait irudikatzerik. Baina hain zuzen ere
hori da mundu paranormalaren izateko
arrazoia. Normalena, egun, pop pilulero
garaiotan, agerraldi eta haluzinazioak,
taberna zuloetako komunean edo
diskoteketako aparkalekuan gertatzea
litzateke. Baina ez. Iosu eta Juanma El
ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha liburuan azaldu zaizkigu.
Oinarrizko Ouija sistema baten bitartez
hitz egin digute Eskorbutoko kideek. Eta
ongi pentsatuta, ez zaigu otutzen berriro
gurean agertzeko modu punkiagorik.
Cervantesen On Kixote Mantxakoa
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liburuaren orriak irekiaz, Oscar Villar
izeneko medium iluminatuaren eskutik,
Eskorbutok berriro argitu gaitu bere
hitzekin. Eta agerraldi honi La Nueva
Era Eskorbuto izena eman zaio. Haize
errotak non, erraldoiei barrabilak ukitzeko
Eskorbuto han. Eta jakina, garaiok
agintzen duten moduan, Eskorbutoren
aro berriaren iritsiera sarean gertatu da.
Hemen ikus dezakezue dokumentu paraanormalean:
www.youtube.com/watch?v=xlw4KOtPlMU

Etorkizunetik nator eta zera esan
behar dizuet...
Mulder: Neskato bat abduzitua izan da
Scully: Bahituta
Mulder: Bah! hitzak, hitzak...
X Expedient
Jim Jonesen Peoples Temple, Mansonen
¨familia¨, David Koreshen Davinians, Hale
Bopp kometara ¨bidaiatu¨ zuen Heavens
Gate koadrila, Suitzako Order of the Solar
Temple, Iluminatiak, eta abar, eta abar...

iraganeko kontuak dira. Eta masoiak
zer esanik ez. Horien inguruan ere ezin
gauza baikorregirik esan. Aitortu behar
dut logia masoiez luzeago hitz egiteko
asmoa nuela hasera batean. Erakargarria
zait beren ikonografia, mozorrorako joera
eta erritualak antzezteko modu kitsch
hori. Baina www.masoneriavasca.info
bisitatu ostean, ez duela merezi konturatu
naiz. Euskal herriko harginei (hala esaten
zaie masoiei euskaraz) naftalina usaina
darie. Sotanarik gabeko Opus Dei
dirudite.
Atlantiarrok ez dugu kezkatzeko arrazoirik
ordea. Igel eurite, objektu hegalari
ezezagun, desagerpen, mundu paralelo,
bidaia astral, psikofonia, kriptozoologia,
bat bateko konbustio, abdukzio,
doppelgänger edo eta teleportazioa
bezalako gertakizun paranormal
modernoei gehiegi erreparatzen ez
badiegu ere, epe motzean, Santa
Muerte, Jesus Malverde, Kandomble,
Moroi, Falun Gong, Odiani, eta mundu
osoko etorkinek ekarritako sinismen
korronte berri eta ikusgarriak gehituko
zaizkio Eskorbutoren aro berriari. Gure
basamortu paranormalean lore berri
eta exotikoak ikusiko
ditugu loratzen.
Sinismen eta zientzia
paranormalek,
beren etengabeko
mutazioan, galdera
eta zalantza berriak
piztuko dizkigute.
Gertakizun bat
deskribatzeko
hitz ezberdinak
erabiliko ditugu, eta
garrantzitsuena,
kontu guzti horekin
gozatzeko edo
deskojonatzeko
aukera izaten
jarraituko dugu.
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Sonic Youth
Gazte kultura
birrintzen
Mikel Lizarralde
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“Jendeak gazte kultura gisa ulertzen du
rock’n’rolla, eta gazte kultura negozio
handiak monopolizatzen duenean, zer
egiten dute gazteek? Baduzu ideiarik?
Nik uste dut jendeak sistema hori suntsitu
beharko lukeela”
(Thurston Moore, 1991)
2011ko azaroaren 14a Sao Paulon.
Hego Amerikan egiten ari den biraren
azkeneko kontzertua eman behar du
Sonic Youthek Brasilgo hiri populatuan.
Agertokian New Yorkeko taldeko lau kide
historikoak: Thurston Moore, Kim Gordon,
Lee Ranaldo eta Steve Shelley. Eta haien
ondoan Mark Ibold, Pavement taldearekin
20 urte lehenago bere ospe unea izan
zuen baxujolea. Oholtzara igotzean
Thurstonek abegikor begiratu dio taldera
iritsi den azkenari, eskua bizkarrean jarri
dio eta irribarre batekin agurtu du. Albotik
pasatu da Kim, baina ez diote erreparatu
elkarri. Ordurako badakite Sonic Youth
izenarekin joko duten azkeneko aldia izan
daitekeela.
“Egia esateko, une honetan ez dakit
etorkizunak zer ekarriko digun. Sonic
Youtheko kide izatean oinarritzen den
30 urteko harremana daukagu. Hori hor
dago eta inportantea da. Ni guztiekin
nago harremanetan, baina Thurstonek
eta Kimek gauza asko dituzte beren
artean konpontzeko”
(Lee Ranaldo, 2012)
Ranaldok, nola ez, ez dio aterik itxi nahi
Sonic Youthen balizko itzulera bati,
baina unibertso alternatiboko –ez rock
alternatiboa deitu den hori- kolektiborik
esanguratsuena, noise-rockaren talderik
ezagunena, underground-aren banda
izarra –noraino irits gintezke deskribatzen
New Yorkeko laukotea?- hilda dago.
Eta Ranaldoren azken bi urteetako
jarduna da horren erakusle garbiena.
SY-en ibilbideari paraleloan, ia 30 urtez
gitarraren adierazkortasun amaigabea

bilatzen zuten lan esperimentalak
grabatzen aritu ostean, rock eta folk
sonoritateak besarkatu ditu bi disko
interesgarri baina trazu klasikokotan.
Esan gabe, baina esan du ez duela SY
itzultzea espero. Rockari azkeneko jauzi
estilistiko eta kualitatiboa eman zion
banda iragana dela dagoeneko. Historia
itxia.
Historia osatu ez, baina taldearen
ardatzetako batzuk zein izan diren
zirriborratzeko orduan gaude beraz.

Rock’n’rollaren arauak
80ko hamarkadaren erdialdean Sonic
Youthen musikara inuzente eta belarriak
garbi iristen zenak ez zuen askorik
ulertzen. Confusion is sex edota Bad
Moon Rising-en entzuten zenak ez zuen
zerikusi handirik rock’n’rollak 20-30 urteko
ibilbidean ezarritako estrofa-lelo-estrofalelo egiturarekin eta ezta bluesarenerakin
ere. Ez, The Velvet Undergroundek ere
ez zuen musika beltzaren arrastorik,
baina gutxienez, arnasa ematen zion
entzuleari melodia baten bidez. SY-k,
aldiz, desafioa jaurtitzen zion entzuleari.
Indarkeria eta sexua, era guztietako
tresnekin kolpatutako gitarrak, afinazio
estrainoak... Arauak betetzeko inolako
gogorik? Ez, ba! “Musikan ez dago nota
on edo txarrik, hizkuntzan hitz txarrik edo
pinturan kolore txarrik ez dauden bezala”
(Lee Ranaldo, 1994)

Jatorriak
Sonic Youth aitzindariak? Bada bai,
bada ez. Rock eskemak hausteko
egin dituen ahaleginak eraman dute
taldea diskurtso propio bat izatera,
eta batik bat Daydream Nation diskoa
grabatu zutenetik bere bidea segitu du
alboetara begiratu bai, baina despistatu
gabe. Baina taldea sortu zutenean
eta lehenenengo urteetan, eszena,
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mugimendu eta proposamen orduan
ausartak xurgatzeko makina bat zen
New Yorkeko taldea. No Wave eszenatik
disonantziarako joera, Glenn Brancaren
sinfonietatik gitarra erabiltzeko modu
askea eta hardcoretik energia hartu
zituen. Bob Bert urte haietan taldeko
bateria izan zenak Michael Azerradi
My Band Could Be Your Life libururako
(2001) esandakoek laburbiltzen dute
taldearen izaera eta gogoa: “Alderdi
askotan Sonic Youth aitzindariak dira,
eta beste askotan dizipuluak. Martxan
zeuden mugimenduera apuntatzen ziren!
Oso onak ziren horretan!”. Ranaldo
Brancaren gitarren orkestrako kide izan
zen, eta Moorek bertatik bizi izan zuen
80ko hamarkada hasierako hardcore
mugimendua, nahiz eta parte ez izan.
Guztiak zuen eragina taldean. “Niretzat
oso suspergarria izan zen, eta eszena
haren keinu politikoak hartu nituen.
Oso gertukoa sentitzen nuen. Ez nuen
hardcore banda batean egon nahi,
baina ideietako asko hartu nahi nituen,
energikoenak, The Stooges edota MC5
gogora ekartzen zizkidatenak” (Thurston
Moore, 2010).

Politika
Thurston Mooreri ez zaio politikaz hitz
egitea gustatzen. Ez du Sonic Youth
talde politikotzat, ezta ideologikoki
konprometitutzat ere. Baina Bad Moon
Rising diskoan (2005) Reaganen
garaiko AEBen islak sumatzen dira,
eta Dirty-n (1992) faxismoa jartzen du
jopuntuan (Youth Against Fascism).
Moore, Ranaldo, Gordon eta Shelley
hazi eta hezi zituen gizartearen seme
eta alabak dira, haren alderik ilunenak
bistan jarri bai, baina neurri batean maite
dituztenak. “Guk ez dugu ezerren kontra
egiten” zioen Moorek orain dela 20 bat
urte egindako elkarrizketan: “Ez gara
manifestuen talde bat”. Gero zehaztapen
bat egiten zuen: “Ez da bidezkoa talde

bati errebelatzeko eskatzea. Bakoitzak
egin beharko luke nahi duen bizimodua.
Jazartzen gaituztenen kontra besterik ez
genuke egin behar. Agian egon daiteke
protesta kutsu bat gure kantuetan, baina
ez, behintzat, kontsumo gizartearen
kontrakorik” (Thurston Moore, 1994).

Lidergoa
Lau buruko taldea izanik, inoiz ez
da erraza izan SY-n lidergoa zeinek
eramaten duen zehaztea. Kantu
gehienen sortzailea eta askoren
kantaria Moore izanik, hari egokitu dio
iritzi publikoak rol hori, baina SY-n lider
eta laguntzaile paperak ez dira hain
finkoak. Bada Kim Gordon ezkutuan
gordetzen den burutzat jotzen duenik,
nahiz eta baxujoleak ukatu egin duen
gidaritza hori. “Egia da nire ideiak
indarrez defenditzen ditudala, baina
Thurston da musikalki ia guztia hasten
duena, nahiz eta kantuak denon artean
egiten ditugun jo ahala”. Funtsean, lau
kideek tiratu du gurditik, bakoitzak bere
esparrutik, eta guztien iritziak kontuan
izanda. “Funtzionamendu demokratikoa
dugu, Thurstonen nahi gabeko lidergo ez
ofizialarekin” (Steve Shelley, 2000)

Zarata
SY-ren musikan elementu guztiak
bat eginda doaz. Hastapenetan
disonantziarako joera eta melodia
makurrak nabarmentzen ziren bezala,
esentziari bizkar eman gabe rock’n’rolla
iraultzeko ahalegin gisa uler daitezke
Evol-etik (1986) aurrera egindako lan
gehienak. Kantu formatua hautsi gabe,
kantu hori bera deseraiki eta berriro
eraiki du taldeak, abesti formatua bidean
galdu gabe. Beti ere, rockak askea izan
behar duela jakitun, molde edo kanon
zehatzetatik kanpo. Eta hor sartzen
da zarata, osotasun baten barruan, ez
melodiaren apaingarri huts. “Zarata
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ez da aparteko zerbait. Zarataz hitz
egiten dugu, ezin diogulako melodia
esan, baina ez du leku berezia betetzen
konposizioan. Dikotomiekin jolasten
dugu. Soinu desatsegina, nahasia
eta erasokorra melodia eder batekin.
Elementu horietako bat kentzen badugu,
kantuak bere osotasuna galduko du”
(Lee Ranaldo, 2005).

Industria
Daydream Nation 80ko rock
underground-aren gailur bilakatuta,
eta SST disketxeak eskain ziezaiokena
mugatua zela ondorioztatuta (“SSTk
dendetan jar zezakeen disko kopurua
baino jende gehiagok nahi zituen
disko horiek”, esango zuen Ranaldok),
90eko hamarkadaren hasieran batzuek
traiziotzat jo zuten pausoa eman zuen
SY-k: Geffen multinazionalarekin fitxatu.
Disketxeak Goo-ren (1991) 250.000 ale
banatu zituen, baina bide batez —eta
Kim Gordonen gomendioz—, Nirvanari
atea ere ireki zion. Ordurako nabarmena
zen rock alternatibotik zetozen taldeen
oihartzuna gero eta handiagoa zela, talde
haiek guztiek gero eta jende gehiago
biltzen baitzituzten kontzertuetan nahiz
eta musika zaratatsu eta estrainoa
egin. Baina Nirvanaren Nevermindek lortu zuena ez zen sartzen inongo
burutan. 1991ko irailean kaleratu zuten,
eta urtarrilerako 12 milioi ale zituzten
banatuta mundu osoan. “Gaztetxoek
eraman zuten Nevermind gailurrera”,
idatzi zuen Moorek Nirvanaren arrakasta
haren harira. Poztu zituen SY-ko kideak,
baina otsoari hortzak ere ikusi zizkioten.
“Rock alternatiboaren fenomenoa gazte
kulturaren lorpena zen, baina haren
eraginez, industria handia gozokiak
ematen hasi zen”. Dirty-rekin bere
salmentak handitu zituen SY-k, baina
Nirvanaren oihartzunak zerbait aldatu
zuen. Baita New Yorkekoek fenomeno
hari begiratzen zioten modua ere.

“Orduan dena aldatu zen, eta guk handik
alde egiten saiatu ginen. Sebadoh,
Royal Trux, Pavement... sortzen ari ziren
taldeak interesatzen zitzaizkigun. Horrek
erakartzen gintuen; ez Red Hot Chili
Peppers eta zabor hori guztia. Guretzat
erraza zen rock gogorreko disko bat
grabatzea, eta disketxeak eskertuko
zuen. Baina guk beste zerbait egiten
genuen, eta Geffenekoek euren buruari
galdetzen zioten zer demontre egiten
genuen”. (Thurston Moore, 2012)

Etorkizuna
Dagoeneko nahiko argi dagoenean SYren bizitza 2011ko azaroaren 14 hartan,
Sao Paulon, ahitu zela —itzuliko ote
dira inoiz?—, taldekideak ez dira geldi
geratu. Esan bezala, agian aurrerapauso
nabarmenena Ranaldok egin du. Bi
disko interesgarri kaleratu ditu, Between
The Times and The Tides eta Last Night
on Earth, eta talde batek babestutako
bakarlari rol horretan gustura ikusten
zaio; are gehiago kontuan izanda, bi
diskoek oso harrera ona izan dutela.
Moorek Demolished Thoughts lan
akustiko ederra atera zuen duela bi urte
eta Chelsea Light Moving proiektuarekin
Sonic Youthen eremuetara hurbildu da.
Baina dirudienez disko berri bat dauka
prest bere izenean. Gordonek Body/
Head biko esperimentala osatu zuen Bill
Nacerekin eta Shelleyk, Ranaldorekin
aritzeaz gain, besteak beste Mark
Kozelekek grabatu duen azkeneko
diskoan parte hartu du. Etorkizuna?
Ba ikusi beharko da, baina Moorek
orain dela urte pare bat sarkasmoz
esandakoekin gelditu beharko dugu:
“Gure akats larriena izan da orain dela
urte batzuk ez desegitea eta hamarkada
bat geroago itzultzea bikoitza kobratuz.
Pixiesekoek egin zuten bezala...”
(Thurston Moore, 2012).
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