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Ya no brilla el sol pues lo ocultas tú mi 
baby.
Deja un poco de luz pues un rayo basta.
Ya que sin calor no lo voy a aguantar.
Así con tu sonrisa déjalo pasar.

Porque
el sol es una droga
el sol es una droga
el sol es una droga
baby

No sientas rencor pues te amo a ti mi 
baby
y voy a pedirte que con tu mirada
admires al sol, y dime si te agrada
pues con su resplandor sé que nunca 
engaña

Y así
el sol será tu droga
el sol será tu droga
el sol será tu droga
baby
No sientas rencor pues te amo a ti mi 
baby

y voy a pedirte que con tu mirada
admires al sol, y dime si te agrada
pues con su resplandor sé que nunca 
engaña

Y así
el sol será tu droga
el sol será tu droga
el sol será tu droga
baby
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“True Detective”,  
  zakur galduak

     Antton Iturbe
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Galderak. Galderak. Itaunketak. 
Detektibearen madarikazioa. Itxaronaldi 
amaigabeetan egunak joan eta 
egunak etorri, “zakur galduak” bezala. 
Aztarna, hitz eta keinu iheskorrenarekin 
ere, puzzle piezak bailiran  narratiba 
koherente bat eraikiz, edo eraiki nahi 
ez, eta sarritan eldarnioaren lainoetan 
burua behin eta berriro galduz. Egiaren 
bilaketa obsesiboa, egia ala irudimena, 
edo iluntasuna ala argia, ezin bereziri 
amaitu arte, eta benetako egia aurrean 
dagoenean, beste alde batera begiratuz. 
Benetako egia beldurgarria dela 
sumatzen du detektibeak, hobe duela 
inoiz ez jakitea, eta etengabe bilatzen 
aritzea. Detektibearen madarikazioa.

True Detective telesaila ikusi nuen lehen 
alditik, madarikazioak harrapatu egin 
nau. Tira, madarikazioak ez dakit, baina 
lilura, mirespena eta obsesio puntu batek 
behintzat bai. Galderekin bete nuen 
burua lehen aldi hartan; hortaz, Errata 
Naturae argitaletxeak plazaratutako True 
Detective. Antología de Lecturas No 
Obligatorias liburura jo nuen erantzunen 
bila. Txundituta utzi ninduten han 
aurkitutako kontakizun eta lotura bitxiek, 
baina erantzunik ez nuen topatu. Edo 

hobe esan, mila erantzun posible aurkitu 
nituen, eta denak zaizkit baliagarriak. 
Horren handia filmaren hedadura, 
denentzako lekua dagoen. Edonon eta 
edonola, Rust eta Marty detektibeen 
gogoeta, zalantza eta segurtasunak 
datozkit burura.

Edo beharbada, egia sinplea da, eta nire 
muturrean egon da betidanik, eta nire 
monologotik burua altxa ezinik, ez naiz 
ikusteko gai izan, edo neuk ere ikara 
sentitu dut azken unean, eta nahiago 
izan dut beste alde batera begiratzea, 
loop amaiezin horren erosotasunera 
bueltatzeko.

True Detective esperientzia filmiko-
filosofiko-estetiko eraldagarria da, beste 
edozein telesail ez bezala. McNulty, 
Omar, Walter White, Don Draper, Antoine 
Battiste… ordu zoragarriak pasa ditut 
guztiekin, eta identifikazio puntu bat ere 
sentitu dut, arrazoi ezberdinengatik; Rust 
Cohle-rena, baina, beste gauza bat da, 
beste maila batean dago, plazer eta min 
askoz intimoagoak ukitzen baititu. Zortzi 
kapituluetan borobiltzen den kontakizunak 
historiako kontakizun guztiak gordetzen 
dituela dirudi. Nahikoa du luzera hori beste 
batzuk hamar denboralditan adierazten 

“You wanna know the truth?...Then start asking the fuckin’ right questions” 
Rust Cohle.

“32 modu ezberdin daude istorio bat kontatzeko eta den denak erabili ditut, 
baina argumentua beti da berbera: Gauzak ez dira ematen duten bezalakoak”, 
Jim Thompson.
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dutena baino gehiago esateko. Baina, 
zergatik diot hau? Bada , egin ditzagun 
fuckin galdera egokiak…

Hasteko... zer arraio da True 
Detective?

Thriller poliziako moduan azaltzen 
du bere burua. Rust eta Marty, 
erretiratuta edo erretiratzear dauden 
AEBetako Louisiana estatuko bi 
detektibe, 90eko hamarkadan itxi 
zuten hilketa kasu baten inguruko 
galderak erantzuten ari dira. Itaunak 
egiten dituztenak bi agente gazte dira. 
Hilketa kasu berri bat ikertzen ari dira, 
eta antzekotasun ugari sumatu dituzte 
Rust eta Martyk kudeatutako kasu 
zahar harekin. Galdeketa saio luzean 
gaurko irudiak eta duela 20 urtekoak 
nahasten dira, hilketen inguruko 
aurkikuntzen kontakizunak, pixkanaka-
pixkanaka, ebazpenera eta gaizkileak 
identifikatzera eramaten gaituen 

bitartean. Zirraragarria bada ere, 
narratiba poliziako klasikoa jarraitzen 
du, hau da, aztarnak aurkitu, jarraitu 
eta erlazionatzen asmatzeko betiko 
jokoa. Hala ematen du, baina gauzak 
ez dira ematen duten bazelakoak. 
Azaleko geruzaren azpian, nahi bezain 
sakon eta indartsu izan daitezkeen 
mugimendu tektonikoak ematen ari 
dira, etengabe, eta hori sumatzean, 
gure barruko detektibetxoa hasten da 
(nahitaez) lanean…

Zer sumatu duzu ba itxura horren 
azpian?

Hildako guztiak neska gazteak dira, eta 
gorpuak sakrifizio sataniko, voodoo eta 
antzeko erritualen biktimak dirudite. 
Louisiana eta, oro har, AEBetako 
hegoaldeko kondaira gotikoarekin 
egiten dute bat. Detektibeen arakatze 
lana gizarte eta paisaia natural baten 
deskribapen bihurtzen da orduan: 
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Fundamentalismo erlijiosoa, superstizioa 
eta korrupzioa, larre zabal, zingira 
pozoitsu eta zeru apokaliptikoen artean. 
Galtzailearen malenkoniaz, preacher 
erlijiosoen jardun hipnotikoan bilatzen 
dute etxeko sotoan ezkutatzen dituzten 
bekatuen barkamena… Nick Caven 
hitzak datozkit burura…

“Our little church is painted white/ 
And in the safety of the night/ We all 
go quiet as a mouse /For the word is 
out/ God is in the house/ No cause 
for worry now / God is in the house”

“Gure eliza txikia zuriz pintatu dugu/ 
eta gauaren segurtasunean/ Saguen 
antzera ixilik geratuko gera/ berri ona 
kalean baita/ Jainkoa etxean dago/ ez 
larritu gehiago/ Jainkoa etxean dago” 
(God is in The House,    
Nick Cave & The Bad Seeds)

Baina bekatuak ez dira desagertzen, 
etxera bueltatzean hor daude berriz 

ere, sotora jaitsi, eta ukitzeko desioa 
eta beldurra nahasten dira orduan. Eta 
guztien etxeetan bizi dira, autokarabana 
kalamastratetatik gobernadorearen 
jauregira. Geroz eta handiagoak dira, 
gainera. Bekatuaren beldurra eta 
bekatuaren errepresioak dakartza 
berarekin hainbat eta hainbat krimen, 
eta horiek ere sotoetan ezkutatzen 
dira. True Detective-k soto horietan 
ezkutatutakoa azalarazten digu, eta 
soto batek beste batera eramaten 
gaituela erakutsi ere. Orduan salaketa 
soziopolitikoko filma bilakatzen da.

Hori ez da berria. The Wire-koek 
gauza bera egin zuten, eta hobeto 
seguruenik. Ez du beste ezer 
eskaintzen?

Bai, noski. True Detective-k beldur 
psikologiko latza eragin dezake.

Errito satanikoak, serial killer metodiko 
eta irristakorrak... Seven moduko filmen 
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estetikaren kopia hutsa ez al da?

Beno, eragina ez dago ukatzerik, 
baina hemen dimentsio askoz 
zabalagoa hartzen du denak, nire 
ustez. Bereziki Marty eta Rust-
en ikuspegi erabat kontrajarrien 
borroka horretan. Batetik, usadioan 
eta kristau zentzu lineal eta garbian 
oinarritutako sendotasun hauskorra 
eta bestetik, errealismo pesimista/
nihilista. Biek laztura berdinera 
garamatzate, ezerezera, bizitzaren 
zentzugabekeriara eta horrek 
ikaragarrizko deserosotasuna eragiten 
du, bereziki adin jakin bat gainditzen 
duzunean. Errata Naturae-ko liburuan 
ederki azaltzen den moduan, Historia 
etengabe, eta azken batean erabat 
alferrik, errepikatzen den ziklo bat 
dela pentsatzeak HP Lovecraft-en 
Cthulhu-ko munstro deskribaezina 
eta haren madarikazioa ekartzen 
ditu gogora. Egia bilatzen duen 
detektibearen madarikazioa azken 
batean.

Horregatik deitzen al da True 
Detective?

Baliteke, baina, egia esan, ingelesez 
modu ezberdinez uler daiteke. Alde 
batetik, “benetako detektibea” esan 
dezake, eta bestetik, “egia bilatzen 
duen detektibea”. Gainera, singularrean 
adierazten da, eta bi dira pertsonaiak. 
Horrek “true” detektibea bakarra 
dela iradokitzen du. Eta bada beste 
zerbait: serie osoan Rust da egia 
beti esaten duen bakarra. Horretan 
ere “true” detektibea da. Baina 
berriz ere, “true” horrek kontzeptu 
soilari dagokiola pentsa daiteke, 
eta denok garela detektibeak, gure 
bizitzaren zentzuaren detektibeak. 



9

Eta bide horretatik urrunegi joanez 
gero, pixka bat zoratzeko arriskua 
dagoela, Rust bezala, edo Bolañoren 
detektibe basatiak bezala, edo, beste 
guztiok al gara (hau da, horren urrun 
joatera ausartzen ez garenok) itsuak 
eta zoroak? Bada une bat azken 
kapituluan, non Rust komatik esnatzeko 
unean, aldi berean Charles Manson 
eta Jesukristoren antza hartzen 
duen. Horrek serie guztiaren muina 
laburbiltzen duela esango nuke.

Ufff… astun xamarra izango da 
orduan. Ez al da ba Don Draper 
ere antzerako kontuetan ibiltzen, 
baina modu askoz dotoreago eta 
atsegingarriagoz?

Mad Men-ek estetika eta gidoi 
zoragarriak ditu, baina True Detective 
ere pareko zinema puska gozagarria 
da. Matthew McConaughey eta 
Woody Harrelson-en lana txundigarria 

da. Erritmo, elkarrizketa eta musika 
itzelak ditu. Handsome Familyren 
eskutik, sarrera abesti gaindiezina 
dauka, eta obsesio baten moduan 
hezurretaraino sartzen zaizu, gainera. 
Bestalde, une benetan antologikoak 
uzten dizkigu. Bereziki gustukoa 
dut kapitulu baten amaiera, Rust-ek 
honakoa dio : “txute bakoitzarekin 
unibertsoaren egia nire barnean 
sartzen nuela sentitzen nuen…”, 
eta kredituekin batera 13th Floor 
Elevators-en Kingdom Of Heaven 
entzuten da… Ez dago gainditzerik…

Beno, ez dago gaizki, baina zerk 
bereizten du telesail hau?

Zalantzarik gabe, amaierak. Hori dela 
eta, beste edozein telesaili gailentzen 
zaio, nire ustez.

Eta nola amaitzen da, ba?
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Paretek isiltzen
ez dutena

     Txerra Rodriguez
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Umea nintzela, 80ko hamarkadan, 
Errekalden hormek gauza asko 
adierazten zuten. Irakurtzen ikasi berri 
batentzako paradisua zen hango pareten 
oihartzuna. Gurasoei eta izekoei behin 
eta berriro galdera ez-erosoak egiten 
nizkien: horrek zer esan gura du? eta 
beste horrek?

Garai hartan hormek liluratu ninduten. 
Gazteleku edo Tebeotekaren propaganda 
muralak, soldadutzaren kontrako mila 
eta bat aldarri irudimentsuak, presaz eta 
letra ez oso onez egindako ezdakitnor 
askatu eta ezdakitnor gogoan zaitugu 
horiek, goraetak, eta klarionaz idatzitako 
andreaxjosu mitikoak. Urte horietan 
pintadak egiten zituztenen soinu 
banda musika kinkia eta punk baskoa 
ziren. Gogoan dut oraindik Zamudion 
zegoen pintada bat: Atxilotuak askatu 
jartzen zuen, baina uste dut inor ez zela 
gogoratzen zer atxilotuei egiten zien 
erreferentzia.

Gaur egun hormek adierazten dutena 
zeharo aldatu da. Hirigune bera bada 
ere (aldaketak aldaketa) hormen 
adierazkortasuna guztiz ezberdina da. 
Hala ere, gaur egun ere hormetako 
adierazpenek erakartzen naute, liluratzen 
naute, mozolotzen naute. Askatasun 

txiki baten dastatzea dakartelako agian. 
Ume garaietara eramaten nautelako 
agian. Eta, horregatik, pop-pilulatzen 
hasteko Bilboko hormek isiltzen ez 
dutena ehizatzera atera naiz, hiruzpalau 
hilabetez, safari bitxi samar batean.

Gure safaria ez da izan lurralde 
exotikoetako oihanean, ez da 
izan animaliak harrapatzeko (edo 
bistaratzeko), ez da izan 4x4 autoetan 
egindakoa, ez da izan hori. Bestelakoa 
izan da, erabat bestelakoa. Oinez eta 
bizikletaz egin dut Bilboko kaleetan 
barrena gora eta behera. Argazki 
kamera edo sakelako telefonoak izan 
dira hormak harrapatzeko gailuak (eta 
ez eskopetak edo karabinak). Soinu 
banda ere ezohikoa izan du safariak. 
Ez ditut irudikatzen euskarazko rap 
musika entzuten Afrikako oihanean 
dabiltzan turistak. Guk bai, ordea. 
Norzzone jaun donostiarra izan dugu 
bidelagun gure bidaian.

Izan ere, Eider eta biok egindako safariak 
badu bere aurrekaria. 70. hamarkadaren 
amaieran Henry Chalfant-ek eta Martha 
Cooper-ek Bronx-eko auzoan antzekoa 
egin zuten. Auzo horretako hormak eta 
trenetako bagoiak ehizatu zituzten. Horren 
ondorioz, grafitien lehen erakusketa 
antolatu zuten arte-galeria batean eta 

Bilboko hormek adierazten dutena
ehizatzeko egindako safaria
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Subway art liburu kanonikoa atera zuten 
(200.000 ale baino gehiago saldu ditu 
delako liburuak!). 

Esan dut lehen ere gauzak erabat irauli 
direla nire umezaroko oroitzapenetatik 
hona. Pintada politikoak gutxitu dira 
(edo behintzat pintada hauek hormetan 
zintzilik irauten duten denbora asko 
gutxitu egin da) eta klarionez egindako 
nerabe-pintada 
maitagarri horiek 
ere ia-ia desagertu 
dira. 

Horrez gain, 
espazio aldaketa 
nabarmena 
ere gertatu da. 
Lehen, behintzat 
Errekalden, 
pintadek auzoko 
erdigunea 
okupatzen zuten. 
Gaur egun, ordea, 
pintadak gero 
eta bazterrekoak 
dira, gero eta 
leku bakarti eta 
ilunagoetan daude 
(esan bezala, 
zerbait irauten dutenak behintzat). 

Erdigunetik ertzera egin du pintadak 
Bilbon. Izan ere, auzoetako leku 
bakartiak ez ezik, auzo bakanduek ere 
hartu dute protagonismoa gaur egun. 
Lehen Santutxun, Errekalden, Deustuan 
edo are Indautxun (oraindik gogoratzen 
dut niretzat mitikoa izan zen pintada 
bat Simon Bolibar kalean: Beti gogor, 
beti mozkor) pintadak ohikoak baziren 
ere, gaur egun Bilbo Zaharra, Abusu, 
Deustuko Erribera edo Olabeaga dira 
nagusi pintada kopuruari dagokionez. 

Salbuespena, oraindik orain Zazpi 
Kaleak dira. Lehen pintadaz josita 
zegoen eta gaur egun ere asko daude 
(nahiz eta puruenek esan han ere 
gauzak asko aldatu direla).

Aipamen berezia merezi dute gure udal 
agintariek. Urteetan pintaden kontrako 
kanpaina potoloak egin dituzte. Gaur 
egun, Zazpi Kaleetan, adibidez, ia 

ezinezkoa da 
pintada politiko 
batek egun bat 
baino gehiago 
irautea. Berehala 
ikusiko dituzu udal 
langileak mangerak 
eskuetan hormei 
distira ateraz. 
Gurago horma 
gris eta lohiak, 
horma koloretsuak 
baino. Baina 
buelta nadin gaira, 
hau ez baita gure 
agintariei koloreak 
ateratzeko lekua. 
Hormei koloreak 
ateratzekoa 
baizik. Hala ere, 

pintada egile batzuen ustez, pintadak 
ezabatzeak sormena zorroztea baino 
ez du eragiten.

Aldaketekin jarraituta, nabarmenetako 
bat izan da grafitien eztanda. 80. 
hamarkadako pintada gehienek eduki 
aldetik esanguratsuak baziren ere, 
estetika aldetik asko zuten hobetzeko 
(nire ustez beti ere). Gaur egun ere 
askotan txakurrak ortozik daude, baina 
pintada txukunagoak ikusten dira oro 
har, edozein dela ere haien helburu 
estetiko zein politiko.
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Grafitia 60ko hamarkadan sortu ei zen 
Filadelfia aldean. Vietnamgo gerratik 
bueltan soldadu bat bere maitearen 
izena idazten hasi zen hiriko horma 
guztietan. Hala ere, 70eko urteetan 
eztanda egin zuen Bronx aldean. 
Hasiera batean, norberaren sinadurak 
ziren hormetan grabatutakoak (tag-
ak). Baina gutxika-gutxika sinadurak 
bihurritzen hasi eta bestelakoak hasi 
ziren sortzen kaleetan beltz gazteak.

Beti izan da arte ilegala (nahiz eta 
hainbat arte-galeriatan sarbidea 
izan eta kasu batzuetan nolabaiteko 
kanonizazioa izan). Old school-eko 
Lady Pink-ek (grafitigileen artean 
lehendabizikoetako emakume bat) 
dioenaren arabera, “grafitia legez 
kanpoko artea da. Beste marrazkigile 
batzuei irakasten diezunean ofizioa, 
ez zara ari jendea prestatzen 
museoetan edo arte-galerietan 
euren irudiak paratzeko. Delitugileak 
sortzen ari zara. Euren bizitzen jabe 
egiten irakasten diezu, kalera atera 
eta hormetan, bagoietan marrazten 
has daitezen. Eta trukean ez dute 
ezer jasoko, ezpada beste delitugile 
batzuen ospea”.

Urteen poderioz, Bilbora ere iritsi ziren 
grafitiak, berandu iritsi baziren ere. 
90eko urteetan Astrabuduan, Leioan 
eta inguruetan ikusten hasi ziren 
lehendabizikoak. Pintada politikoetara 
(eta, batez ere, gaztetxeen mundura) 
ere iritsi zen grafitiaren eragina 
urte haietan (gogoan dut Kukutza 
gaztetxeak Errekalden antolatu 
zituen kaleetako grafiti lehiaketak). 
Baina, nire ustez, benetako eztanda 
azken urteotan izan da (azken 5-6 
urteotan, hain zuzen ere). Eta ez 

Bilbon bakarrik, inguruetan ere (Derion, 
esaterako, gero eta grafiti-sinadura 
gehiago ikusten dira barreiatuta han-
hemenka).

Begirada apur bat zorroztuz gero, 
grafitigileen sinadurak (batzuen 
ustez bandalismoa baino ez, baina 
tira) leku guztietan agertzen dira: 
paperontzietan, pertsianetan, trafiko 
seinaleetan, parkeetan, bankuetan, 
… Bilbon ere (eta hori berritasuna da). 
Gainera, safarian frogatu dugunez, 
astetik astera ugaritzen dira.

Pertsianen estetika zatarra aldatu 
izana ere bada berritasuna. Aspalditik 
datorren arren, azken urteotan 
negozioen jabeek gero eta gehiago 
jotzen dute grafitigileengana euren 
hormak apaintzeko (ikastoletaraino 
iritsi da Bilbon!). Pertsianen arte 
berria sortzen ari da, eta eskertzekoa 
da dendarien ahalegina. Gainera, 
kasu honetan bestelako hormetan 
egoskor eta sumin jarduten duten gure 
agintariek ere antolatu izan dituzte 
pertsiana hauek apaintzeko lehiaketak 
(Bilbo Zahar auzoaren biziberritze 
prozesuaren baitan, hain zuzen ere).
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Safari honetan alde batera utzi ditugu 
Bilbotik kanpoko pintadak (metroko lur 
gaineko ibilbidea grafitien kaleko arte-
galeria iraunkorra da). Alde batera utzi 
ditugu ere tren-bagoietako pintadak 
(hiritik hirira garraiatzen dira askotan). 
Eta, azkenik, alde batera utzi ditugu 
tren eta bestelakoen ibilbideetan 
daudenak.

Hori guztia kontuan izanik, gune batek 
utzi gaitu aho zabalik, benetan aho 
zabalik. Gutxi (oso gutxi ez esatearren) 
ezagutzen genuen Deustuko Erribera 
(alias Zorrotzaurre). Iragan industrialeko 
auzo honetan hormek asko esaten 
dute. Grafitiz josita dago, eta 
interbentzio artistiko-urbanistikoak ere 
badira auzoan.

Erribera berritasun gunea izaten ari da 
azken boladan: auzokideen borroka 
irudimentsuak, Pabellon 6ko antzezlan 
autogestionatuak, domeketako azokak 

Artiach lantegi zaharrean, ZAWPeko 
mugimendu artistikoa, eta abar. 

Eta bertako hormek ere beste inon 
baino gehiago adierazten dute, eta, 
gainera, beste inon baino hobeto 
(Bilbon behinik behin). Pintada politiko-
sozialak, horma-irudi erraldoiak, 
hainbat estilotako sinadura bihurrituak, 
pintura klasikoetatik hurbil samar 
dauden grafitiak, koloreen eztanda 
eragiten duten grafiti lelodunak, espazio 
grisik gabeko paretak, auzoaren 
biziberritzea helburu duten interbentzio 
artistikoak, kalitatezko estiloen 
nahasketa, eta abar. Berbaz zaila baita 
deskribatzen hango hormen bizitasuna. 
Eta hori guztia non eta Bilboko auzorik 
bazterrenekoan, non eta Deustuko 
Erriberan (alias Zorrotzaurren).

Baina ez bakarrik han. Beste hainbat 
auzoetan ere badira aipatzeko 
modukoak. Bilbo Zaharrean, adibidez. 
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Hemen nabarmenak dira, esate 
baterako, pertsianak, Dos de Mayon, 
Martzana aldean edo Bilbiko plazan. 
Abusun ere badaude memorian 
gordetzeko moduko ale bitxiak, 
baita Errekalden, Zorrotzan edo 
Olabeagan ere.

Zazpi Kaleetan barrena begien (eta 
ahoen) gozamenerako hainbat gutizia 
daude. Hala ere, auzo honetan 
ehiztari aparta behar duzu izan horiek 
behar bezala harrapatu ahal izateko. 
Azkar mugitu eta azkar egin klik 
zure kamerari. Edo begien erretinan 
ondo gorde. Handik ordu batzuetara 
ezabatuta egon baitaitezke (eta 
litekeena da ezabatuta egotea).

Jakin-mina piztu badizu gure 
safaritxoari buruz Pop Pilulak honetan 
esandakoa, hobe duzu zure begiez 
gozatzea. Izan ere, egindako argazkien 
bilduma igo dugu flickr-era honako 

helbide honetan: https://www.flickr.
com/photos/hormen_safaria/. Edo, 
zergatik ez, kalera atera zaitez zu zeu, 
eta ehizatu argazki-kamerarekin ahal 
duzuna (umeekin txango bat egiteko 
ere ez da aitzakia txarra).

Baina ez hori bakarrik. Kaleko 
hormetan koloreak jartzea edonori 
dagokio (gura edo behar duenari, 
hain zuzen ere). Baina kontu handiz 
ibili behar da, isunak ez direlako 
txantxetarako. Horretarako, ona da 
beste batzuek egindako marrazkiak 
ikustea (interneten dagoen aukera 
itzela da benetan). Eta ona da ere 
espraiak erostea. Aukera ezin hobea 
duzue Bilbon bertan, Barrenkale 
Barrena kalean dagoen Writers Bilbao 
izeneko denda espezializatuan.

On egin marrazkiak!



pop pilulak

Hamaikamaniako
     Iñigo Basaguren
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1969ko abuztuak 9. Cielo Drive, 
Kalifornia. Sharon Tate, Roman Polansky 
zinemagilearen bikotea, lurrean dago 
botata. Hilik. Odola lurrean zehar 
hedatzen da. Berarekin batera, beste lau 
gorpu. Horman PIG hitza odolez idatzita. 
Hippie talde batek eszenatik ihes egin 
du. Denboran gertu, distantzian urrun, 
100 kilotik gorako trabesti koprofago 
eta intzestuzale batek, soineko gorri 
batean jantzita eta begietako makillajea 
burusoilaren erdiraino marraztuta, gizon 
eta emakume bat lotzen ditu zuhaitz 
batetara. Epaiketa publiko baten 
ondoren, pistola eskuan hartu eta biak 
tiroz akabatuko ditu. Bigarren istorio hau 
fikzioa da, lehenengoa ez, baina biak 
lotzen dituen hari bat dago.

1969ko udazkena. Baltimoren bizi 
den John Waters izeneko gazte freak 
eta baztertu sozialak bere lagun 
taldearekin filmak grabatzeari ekin dio, 
asperdurarekin bukatzeko. Dreamlanders 
izena jarri diote beraien buruari, 
amerikar ametsaren beste aurpegian 
bizi diren arren. Edo agian, horregatik, 
Baltimoreko kaleak ez baitira inolaz ere 
amets gozo bat hippie mugimenduaren 
biharamunaren olatuek kostan botata 
utzi dituzten outlaw, weirdo, drogazale, 
streaptease dantzari, freak, homosexual 
eta transexualentzat. Guzti horiek 
osatzen dute Dreamlanders taldea. 

Guzti horiek osatzen dute John Watersen 
familia, trash zinemaren historian bere 
izena letra larriz idatzi behar dutenak.

Txima luzedun Waters aho bete hortz 
geratu da, Daily News-en lehenengo 
orrialdean, Sharon Taten ustezko 
hiltzaileen aurpegiak ikustean. Buruko 
ilea guztiz moztuta, X bat kopetan 
tatuatuta, begirada eroak, institutuko 
diplomak bidaia lisergikoengatik 
aldatu dituzten gazteak, promozioko 
dantzaldiko erregina izateari uko egin eta 
etxetik alde egitea erabaki dutenak… 
“Nire lagunak ematen dute!”, bota du 
Watersek harrituta. Argazkien gainean 
titular bat: “FREAKS ARRESTED IN TATE 
CASE”. Berehalako maitasuna izango 
da. Watersek eta bere lagunek ezin 
hobeto islatuta ikusi dute beren burua 
Mansonen jarraitzaileengan. “Manson 
Familiako kideek izan gintezkeen 
hippie-ak ordezkatzen zituzten, gure 
gurasoen amesgaiztoa”, aipatuko 
du aurrerago zinegileak. Bere ustez, 
Mansonen Familiak muturrera eramango 
ditu 60ko hamarkadako mugimendu 
kontrakulturalaren ideiak. Abbie 
Hoffmanek, yippie mugimenduko liderrak, 
“Erail itzazue gurasoak!” botako du, eta 
Mansonen neska-mutilek adi izango dute 
entzumena. Beraiek izango dira benetako 
anarkia, aurreneko punk-ak. Beraiek 
ekarriko dute lehenengoz guda etxera, 
Weather Underground Organization-en 
lehergailuek baino lehenago.

“Hamaika Maniako”: 
Odola eta lohia kontrakulturaren amesgaizto lisergikoan.
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Charles Mansonek, Watersek bezala, 
bere burua gizartearen arroilan 
ikustean, familia propioa osatzea 
erabaki du. Watersen familiak kamera 
baten aurrean, lohia erakutsiz, 
aurpegiratuko dizkio bere miseriak 
amerikar gizarteari. Mansonenak, 
labana eskuan, odolaz eta heriotzaz 
hedatuko du bere mezua. Bi familiek 
kontrakulturaren aurpegi amorratua 
irudikatzen dute. Amodiozko udaren 
alde iluna, non haizeak ez duen 
erantzun gozorik xuxurlatuko. Ilargi 
gorria sumatzen da zerumugan eta ez 
dakar berri onik.

Modu horretan hasiko da bi familien 
arteko harremana. Watersek, liluratuta, 
Mansonen familiak burututako krimenei 
erreferentziak eta keinuak egingo dizkie 
bere filmetan. 1969ko udazkenean 
Multiple Maniacs grabatuko du, 
bere Dreamlanders-ekin batera. 
Filmean, Lady Divinen perbertsio-
kabalgatak izua hedatuko du, artea 

eta espektakuluaren bitartez. Divine 
buru duten artista eta freak horien 
atzean, psikopata talde bat ezkutatzen 
da, eta talde kriminal horrek zirkura 
hurbilduko diren ikusleak, amerikar 
klase ertain zuriko kideak, bahitu eta 
erailko ditu. “Not actors, real and 
actual filth”, botatzen du ikuskizunaren 
aurkezle David Locharyk, Mansonen 
neska-mutilak bezala, gizarteak 
sortutako benetako zaborra baitira. 
Benetako seme ero eta amorratuak, 
hiltzaileak. Film bereko beste eszena 
batean, Divinek Locharyren pertsonaia 
psikologikoki torturatuko du, Sharon 
Taten erailketaren bidez: “Zer diozu 
Sharon Tate-i buruz? Zer daukazu 
esateko? Ondo pasatu zenuen gau 
hartan, ezta?”. Locharyk errukitzeko 
eskatuko dio, baina Divinek ez du 
etsiko. 

Watersek obsesiboki jarraituko du 
Manson Familiaren aurkako epaiketa. 
Epaiketa gertatu eta bi urteren buruan, 
aske dauden Mansonen jarraitzaileek 
lapurreta bat burutu eta poliziari aurre 
egingo diote. Oraingoan ere, atxiloketa 
eta epaiketa gogoz jarraituko du 
Watersek. Inspiratuta, Pink Flamingos 
idatzi eta grabatzeari ekingo dio. Filma 
Manson familiako hiru emakumeei 
eskainia dago, Sadie, Katie eta Leslie. 
Filmaren momentu batean, Divine 
horma zuri baten aurretik igarotzen da, 
non “FREE TEX WATSON” idatzita 
irakurri daitekeen.

Azken asalto horretan atxilotutakoen 
artean Charles Tex Watson dago. 
Watersek Watson bisitatuko du 
kartzelan, zeina Mansonengandik 
aldentzen hasia den. Horrek aldaketa 
bat eragingo du Watersengan, eta 
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ondorioz, Manson Familiak burututako 
krimenei buruz duen iritzia ere aldatuko 
egingo du. Hori oinarri hartuta, Female 
Trouble idatziko du, espektakuluaren 
munduak pertsona bat nola suntsitu 
dezakeen salatzeko. David Lochary 
eta Mary Vivian Pierce aktoreek 
antzeztutako pertsonaiak krimenarekin 
liluratuta daude, eta Divine erabiliko 
dute beraien obsesioak asetzeko. 
Horretarako, burmuina garbituko 
diote eta hainbat krimen burutzera 
bultzatuko dute, crime is beauty 
lelopean, eta betiere, artearen izenean. 
Filmaren kredituetan egurrezko 
helikoptero bat ikusten dugu, 
Watsonek kartzelan egin eta Watersi 
oparitu ziona. 

Watson ez da Watersek kartzelan 
bisitatu duen Manson Familiakide 
bakarra. Urteak daramatza Leslie 

Van Houten bisitatzen, baita bere 
askatasuna aldarrikatzen ere, 
Watersek berak idatzitako My role 
models liburuko atal batean ondo 
azaltzen duen bezala. Zuzendari 
estatubatuarraren aburuz, Watson 
edo Leslie Van Houten guztiz aldendu 
dira Mansonengandik, eta damu dira 
burututako krimenengatik. Zinegilearen 
ustez, damua eta krimenak burutu 
zirenetik igarotako 40 urteak arrazoi 
nahikoak dira bi kideak kaleratzeko. 

Waters, Watson eta Van Houtenek 
gaur egun irakurketa desberdinak 
egiten dituzten arren, garai baten 
testigantza utzi dute krimen haietan 
oinarritutako Watersen lehenengo 
ekoizpenek, amets baten bukaeraren 
eta amesgaizto baten hasieraren 
testigantza. Hippie mugimenduaren 
Bad Trip-aren testigantza.
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Ghettoko
Istorioak

     Gotzon Hermosilla
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Azken kolpea
Little Walter, gaitzizenak iradokitzen 
duen moduan, txikia zen. Gainera, ume 
bat baino ez zen musika kontuetan hasi 
zenean: hamabost urte zituen Chicagora 
iritsi zenean, 1945ean, handik gutxira 
sartu zen estreinakoz grabazio estudio 
batera, eta hamazortzi urterekin Muddy 
Watersen taldean zegoen. 

Musika adituek diote Walterrek 
aho-soinuari ekarri zion iraultza hamabost 
urte geroago Jimi Hendrixek gitarrari 
ekarri zionaren parekoa dela, baina 
gauza jakina da musika adituek oso 
gogoko dituztela horrelako konparazio 
txatxuak. Edozein modutan, ez dago 
ukatzerik blues harmonikaren esparruan 
badagoela Walterren aurretiko garai bat, 
eta Walterren ondorengo beste bat. 
Anplifikazioa ekarri zion aho-soinuari, 
distortsioa, mila amarru, hamaika soinu 
desberdin. Eta haren itzala gaurdaino 
iritsi da. Ez da zaila Walterren eragina 
atzematea ondoren etorri ziren aho-soinu 
jotzaile guztiengan.

50eko hamarkadaren amaieran hasi 
zen gainbehera. “Hil baino hamar urte 
lehenagotik hilda zegoen”, esan zuen 
Muddy Watersek. Alkohola eta droga 
neurririk gabe hartzen zituen, dirua 
jokoan parrastatzen zuen, liskarretan 
sartzen zen, eta, txikia izanik, beti 
ostiatzen zuten. Liskar horietako batean 
ohi baino gehiago astindu zioten lixiba; 

handik egun gutxitara hil zen, 37 urte 
zituela, buruko isuri baten ondorioz.

Larrujole txikia
Little Walter ez zen blues munduko txiki 
bakarra. Egia esatera, James Milton ez 
zen bereziki txikia, baina aitaren izen 
berdina zuenez, Little Milton izatea 
egokitu zitzaion, eta aitari, noski, Big 
Milton. 50eko hamarkadan blues 
single batzuk grabatu zituen, ez oso 
gogoangarriak, ezta arrakastatsuak ere. 
60etan, ordea, beste bluesman askok 
egin zuten moduan, soul eta funkera 
hurreratu zen, eta hor emaitza ikusgarriak 
(eta entzungarriak) lortu zituen. Hurrengo 
hamarkadetan bluesera itzuli zen, baina 
haren musikak ez zuen inoiz galduko soul 
garaiko grabazioen joritasuna eta zapore 
gatz-piperduna. 

Bitxia da ikustea zenbat aldiz lantzen 
dituen Miltonek adar kontuak bere 
abestietan. Ez dakigu hori bat ote zetorren 
abeslariaren bizitza pribatuarekin, baina 
kantuetan behintzat, Miltonek larrujole 
ziniko eta eskrupulorik gabearen papera 
hartzen du sarritan, eta haren abestien 
izenburuekin telesail baterako gidoia idatz 
zitekeen: “Emakume ezkondua”, “Zikin 
jokatzen dut”, “Gizon batek bi maite 
dituenean (gizon baten tentazioa)”, “Nork 
engainatzen du nor?”. “Adarrak jartzea 
arriskutsua da” (“Badakit arriskutsua dela 
gizon ezkondua naizelako, baina uste 

Ghettoko Istorioak

Blues-a eta R&B-a istorio jakingarriz beterik daude, bitxi eta barregarriak 
batzuk, krudel eta garratzak bestetzuk; kasu askotan, pop izarren biografia 
eta ibilera handiusteak hutsaren pare uzten dituzte. 
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dut aukera hau aprobetxatuko dudala”, 
kantatzen du), “Emakume zinez ona” 
(neskalagunak Milton harrapatzen du 
beste baten besoetan, baina “a real 
good woman” denez, zera esaten dio: 
“Barkatzen dizut, laztana, nik ulertzen 
zaitudalako”) eta, batez ere, nire faboritoa: 
“Zure emaztea bioi ari zaigu ziria sartzen”.

Urduri jartzen ari naiz
Eta txikiekin jarrai dezagun. Little Willie 
John R&B abeslari aparta izan zen, 
baina, zoritxarrez, askoz ezagunagoak 
dira beste artista batzuek haren 
abestien gainean 
egindako 
bertsioak. 
Fever 
ikaragarria da 
horren adibiderik 
behinena. 
Rockerrek 
Elvis Presleyren 
bertsioa ezagutzen 
dute; hipsterrek, 
The Crampsena; 
petardoek 
Madonnarena, eta 
herdoilaren maitaleok 
Desechablesena dugu 
bereziki gogoan, baina 
John Txikiak grabatu 
zuen lehenengo aldiz.

Hemen batez ere Little Willie 
Johnen bi abesti interesatzen zaizkigu. 
1956an My nerves grabatu zuen (“Nire 
nerbioak, oh, nire nerbioak!”, egiten du 
marraka, Fever-en antzeko erritmo baten 
gainean). 1959an, berriz, Leave my kitten 
alone jeloskorkeriaren himnoa grabatu 
zuen (“Utzi nire laztana bakean edo 
buruan joko dizut”).

Antza denez, John ez zegoen txantxetan 
ari bi abesti horiek kantatzen zituenean. 
1966an, kontzertu baten ostean, nerbioei 
ezin eutsi eta, buruan jo beharrean, 
aiztokada batzuk emanda tipo bat hil 
zuen. Kartzelan sartu zuten. Bi urte 
geroago hil zen, Walla Walla espetxean.

Zorionez, Little Miltonek eta Little Willie 
Johnek ez zuten inoiz elkarrekin birarik 
egin. Batek daki zelan amai zitekeen 
hura...

Bizitza suizidioa da
Percy Mayfielden diskoen azaletan 
bibote fineko beltz gazte, lirain 
eta dotorea agertzen da. Itxura 
onekoa zen Mayfielfd; antza 
denez, emakumeen artean 
arrakasta handia izaten zuen. 
Bere kantuei, ordea, tristezia 
puntu bat darie. Ongi 
bridaturiko tristezia, inoiz 
gainezka egiten ez duena, 

auto-errukiaren eremu 
labainkorrera iritsi 
barik. Life is suicide, 
Lost love, You don’t 
exist no more... 
Izenburuetan ere 

nabaritzen da kantuen 
mingostasun barea.

Klubetako blues abeslaria 
izan zen Mayfield, Charlie 
Gilletten terminologia 
erabilita. Haren abestiak 

entzunda, erraz irudika daitezke 
1940ko hamarkadako Los Angelesko 
klub kez beterikoak. Frank Sinatra 
eta Billie Holidayrekin alderatu dute 
inoiz. 1952an, bere ibilbidearen unerik 
gorenean zegoenean, auto istripu 
larria izan zuen. Bizirik atera zen, baina 
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aurpegia guztiz desitxuratuta gelditu 
zitzaion: orbain itsusi batek zeharkatzen 
zion kopeta begitartetik iletaraino, eta 
ezkerreko begia zulotik atera behar 
zitzaiola zirudien.

Hor amaitu zen Mayfielden ibilbidea 
zuzeneko abeslari gisa. Abestiak idazten 
jarraitu zuen, eta haietako batzuek 
arrakasta handia erdietsi zuten Ray 
Charlesen ahotsean, baina agertokietatik 
aparte gelditu zen, eta bere diskoek ez 
zuten oihartzunik izan aurrerantzean.

Ghettoko emakumea
Bluesa matxista al da? Marxek azpiegitura 
eta gainegituraren inguruko teoria 
formulatu zuenetik gauza jakina da 
kultura ez dagoela gizartearen ekoizpen- 
eta botere-harremanen eraginetik 
aparte. Emakumeen diskriminazioan 
oinarritutako testuinguru batean sortu 
eta garatu zen bluesa, eta, hortaz, 
une historiko jakin bateko kultur 
adierazpidea den neurrian, ez da 
harritzekoa hori bluesean islatzea, 
Hollywoodeko zineman, Faulknerren 
literaturan edo Supermanen 
komikietan islatzen den moduan. 
Inoiz leporatu zaio bluesari, batez ere 
60ko hamarkadakoari, garai hartako 
espiritu kritiko eta giro kontrakulturalari 
(Vietnamgo gerraren kontrako protestei, 
esaterako) bizkar emanda bizitzea. Ez 
dago esan beharrik kritika horiek egiten 
zituztenak gizonezkoak, zuriak eta orain 
“klase ertaina” deitzen dioten horren 
kideak zirela.   

B.B. Kingek, esaterako, bazituen zenbait 
abesti Emakunderen gala bat girotzeko 
oso aproposak ez direnak: Don´t answer 
the door (“Etxean bakarrik zaudenean ez 
dut nahi atea inori zabaltzerik, ez dut nahi 

hemen inor ibiltzerik ni ez banago, ez zure 
ahizpa, ezta zure ama ere. Eta gaixotzen 
bazara, ez dut hemen medikurik nahi ni 
iritsi arte. Ez zabaldu atea inori”), Never 
trust a woman (“Ez fidatu emakumeaz 
hilik eta lurperaturik dagoen arte”), Paying 
the cost to be the boss (“Neu naiz lan 
egiten duena eta dirua ekartzen duena, 
beraz, ez esan niri zer egin behar dudan. 
Zoratuta zaude ala? Dirua neuk ibiliko dut; 
ez bazaizu gustatzen, hartu zure gauzak 
eta ospa”)...

Zorionez, B.B. Kingek bere bekatu 
guztiak garbitu zituen 1971n, Ghetto 
woman grabatu zuenean. Gutxitan 
lortu du bluesak, edo pop musikaren 
beste edozein adierazpidek, hain 
sentsibilitate handiz jasotzea emakume 
beltzen sufrikarioa, miseriaren zama, 
zapalkuntzaren zigorra, bazterkeriaren 
orbana. “B.B. King in London” diskoan 
agertzen da kantua. Londresen grabatu 
zuen diskoa Kingek, pop munduaren 
izar ugarik lagunduta; kantu 
honetan, esaterako, Dr. John 
eta Ringo Starr agertzen 
dira, besteak beste. 
Anekdota hutsa baino ez 
da abestiari darion 
handitasunaren 
aldean.  
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The Pastels, 
“ Thru 

Your Heart”
   Giorgio Bassmatti
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1991n, Avalanche Records-en, 
Stephen Pastel-ekin izandako 
solasaldi osoa irakurtzea saihestuko 
dizuet (bai irakurleoi, bai nire amari). 
Tira, “izandako elkarrizketa” hori hitz 
egiteko modu bat baino ez da. Gozo 
hitz egin zuen, oraindik mantentzen 
duen xumetasunez. Nik, berriz, trena 
igarotzerakoan jartzen dugun aurpegia 
jarri nuen.

Ez zen haiekin izan nuen lehendabiziko 
une gogoangarria. “Pastelism” posta-
zerrenda abian zenean, gerora Belle 
& Sebastian-ek izango zuen zerrenda 
hartan ziur eragin zuena, gogoratzen 
dut eskaera bat egin nuela. Egun batzuk 
igaro ziren, eta eskatutakoa etxera 
iritsi zen. Horraino dena normal. Sei 
urte eta gero, eskua sartu nuen gutun-
azalean, eta orri bat deskubritu nuen, 
Katrinak niretzat eginiko edukazio oneko 
idatziarekin. Irudika dezakezue nire 
gozamena idatzia deskubritzerakoan. 
Antzeko zerbait sentitu nuen, oraintsu, 
bi single berriak bidali zizkidatenean.

Izan ere, hori da talde eskoziarraren 
ezaugarri nagusia: haien berri duzun 
guztietan, ikaragarrizko poztasuna 
eragitea. Zorion transferiezina. Orain, 
“lagun min asko dituen bikotearen” 
jarraitzaileok badakigu ezin dugula haien 
kalitatea edo kalitate eza defendatu 
inongo solasalditan, hor nonbait, 
musikaz dakien jendearen aurrean. Ez 
dugu inor entzutera behartzen. Horretaz 
gainera, ez da ezer gertatuko Sthepenek 
intonatzeko duen amildegi ertzeko modu 
bereziaren, edo Katrinaren eztitasun 
gorenaren magalean erortzen ez bazara. 
Edo azkenik, “Aggi zubitik bota zutela”, 
eta hiruki sortzailea elkar gurutzatzen diren 
bi marretan gelditu zela deskubritzean, 
malkorik botatzen ez baduzu. Baina 
ohartarazten zaitut: Haiekin maiteminduz 
gero, betirako izango da, Pastelsen zalea 
bizi osorako baita fan, ordu oro.

Duela gutxi itzuli egin dira, eta erakutsi 
digute ezagutu dugun ibilbide duin eta 
zentzukoenaren jabe direla. Betidanik 
egin dute nahi izan dutena (horren 

“Ok by me if you are down I’ll make you see I want into your heart
When I see you I’ll fall in love with you You’d never let me But I’d die for you
And then I’ll feel myself caving in
I’ll make you see Your heart is fliying out I’ll make you see I want into to your 
heart
I’ll make you see I want into your heart I’ll make you see A warmth into your 
heart”. 
Thru Your Heart, The Pastels.

- … (kasu horretan, etenpuntuek honakoa esan nahi dute: “lelo aurpegia, 
irribarretzarrarekin, ezertaz enteratzen ez zaren aurpegi hori, nerabea zinenean 
baino jartzen ez zenuena).

- “ zer esan dizu, ea kontzertua gustatu zaizun”, dio nire lagunak.
- ... e? ...e? Jakina. Esaiozu betidaniknaizelafanetabizitzaosoaegonnaizelahonenzain”.
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erakusle Jaid Fair-ekin egindako 
EPak), eta egin duten guztia bikain 
egokitu da haien bizi-curriculumean.

Eskoziarren kantuak gure soinu-
bidearen parean joan dira, hastapen 
urdurietatik egungo paisaia 
oroitarazleetara. Tenniscoats xaloekin 
jo dituzte hainbat doinu, hamar 
urte egon dira diskorik atera gabe 
(“ez genekien hain tarte luzea igaro 
zenik. Baina egia da lasai aritu 
garela, agian, lasaiegi”, esan zuen 
Stephen McRobbie-k elkarrizketa 
egin berri batean), eta oraindik ere, 
talde hasi berri baten inozentziarekin 
eta poztasunarekin igotzen dira 
agertokira. Ezinezkoa da ez maitatzea. 
Eta horregatik atera da liburu hau 
Kirlianen, eta ez beste inon. 

Zentzuzkoa da esker onekoa 
izatea: Haien diskoek gitarra 
jotzeko pozoia ziztatu zidaten; nire 
soinu-garaikide donostiarrekin 
harremanak estutzeko aukera ere 
eskaini zidaten (ez nintzen ero 
bakarra kostalde honetan; El Joven 
Brian Superstar fanzinearen izena 
eskoziarrengandik dator); plazaratzen 
zituzten kantuen antzekoak jotzeko 
grina ere eragin zidaten, eta kutsu 
berezi horrekin abesten hasi nintzen, 
nolabait barneratu egin dudan 
kantatzeko modu hori; haien disko 
baten azala tatuatzekotan egon 
nintzen; plastikozko plater batean 
idatzitako haien set-list-a Oscar 
sari bat izango balitz bezala gorde 
nuen; haien kantuekin osatutako 
kontzertuak eman eta haiekin birritan 
jo nuen, 2013an, nire existentziaren 
gailurretako bat izan zena. Talde 
honetako abeslaria gogoratzen dut, 
Madrilgo emanaldia amaitu eta gero, 
bere ohiko orraztu gabeko itxurarekin, 
ondokoa esan zidan: “aizu, izugarri 
gustatu zait egin duzuna, oso modu 
pertsonalean eta ederrean adierazten 
dituzu gauzak”. Ez zirudien kortesia 
hutsa –aurrerago, haien biraren 
amaierara gonbidatu ninduten-, eta 
hauxe da esan dezakedana: une 
hartan bazoka batekin tiro egin izan 
balidate, irribarre batekin hilko nintzen. 

Finean, The Pastels-en balioa da 
adierazteko premia zuen belaunaldi 
batengan eragitea; perfekzioaren 
aurrean, emozioa defendatzen zuena, 
eta estilo-ariketen aurrean, berriz, 
nortasuna defendatzen zuena. DIY 
filosofia eta apaltasuna, norberaren 
anbizioarekin batera, hautatu 
zuenarentzako eredu. Ospetsuen 



27

zaratatik urrundutako sortzaileentzako 
eta, enpresen premien aurrean, 
norberaren bidea defendatzen 
dutenentzako itsasargia. 

Haien jarraitzaileak ez ginen 
inoiz freaky-ak izan, lurraldean 
barreiatutako jendea baino ez, interes 
komunen aurrean. Eta logelan, 
Glasgow hiriko neska-mutil hauek 
maitatzen genituen –eta oraindik 
maitatzen ditugu-. Ez zaitezte erratu, 
ez da malenkonia, oraindik ere, “gure 
bihotzetaraino” iristen den ibilbide 
inbidiagarri batekiko begirune eta 
miresmena baizik.

Donostian, 2014ko abendua.

* OHARRA: Testu hau The Pastels 
A través de tu corazón (libros de 
Kirlian) liburuaren hitzaurrea da, 
eta argitaratzailearen baimenarekin 
plazaratu dugu –mila esker, Oscar-. 
Ilustrazioen egilea, berriz, Helena 
Toraño da. 
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JLG:
poparen branka

  Eremuz Kanpo
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Bi aipu, ausaz hartuak litezkeenak, 
hainbeste(koak) baitira Une femme 
coquette (1955) eta Adieu au langage 
(2014) artean zuzendari berbalapikoak 
eginak eta esanak. Lehena, ordea, 
genero zinema lizuntzeari utzitakoan 
osaturiko Dziga Vertov taldean 
ziharduela egin zuen, olatutik 
jaitsitakoan, eta bigarrena oro har 
zinema lizuntzeari utzi behar ziolakoan 
zenean –badaramatzan arren uste 
horretan, eta gu kontent, hamabost bat 
urte-. Gizaki(berria)rekiko maitasuna eta, 
horren ezean, zinemarekikoa darie bi 
aipuoi; ez bereziki kontzeptu   
pop-ak. Edo bai.

Izan ere, zinema pop-a, herrikoia, 
arrakastatsua ei zenean idatzi zituen 
lehen hitzak. Hain pop-a, hain herrikoia, 
hain arrakastatsua, ezen jendearengana 
iristeko modurik behinena baitzirudien, 
eraldatzailea zitekeelakoan artean, El 
arte no está en los museos, está en 
el hombre! gure artean famatu horren 
erakusgarri. Bigarren esaldian, aldiz, ez 
ote zen filmak museo bihurtu izanaren 
beldur, ez ote zen haren eraginkortasuna 
ezbaian jartzen ari. Hainbeste eta 
hainbestetarikoak ikusten zituen, ditu 
jendeak, hainbeste pantailatan, eragina 
galdua du haren amarruak. 

Jolastua zen, lehenago, La Chinoise 
filmean Maorentzako kantua pop 
abesti distiratsu bihurtzeraino, Alderdi 

“Nik
ez dut jada
itxaropenik
itsuek
aterabideaz
dihardute
nik aldiz, ikus dezaket ”
JLG, Histoire(s) du cinema.

“Inperialismoa da irudiak bere horretan hausnartzen irakatsi diguna; irudi bat, 
berez erreala dela esan diguna. Sen onak berak diosku, ordea, irudi bat ezin 
dela balizkoa baino izan, irudia den heinean. Isla hutsa. Norberaren isla, ispiluan. 
Erreala dena, badena, lehenik eta behin, norbera da eta, ostera, balizko erreflexu 
horren eta norberaren arteko harremana.
(…)
Film bat politikoki egitea harremanok politikoki ezartzean datza, arazoa politikoki 
ebaztean; hots, lana eta borroka ardatz hartuta. Inperialismoa, hain justu, irudiak 
errealtzat har ditzagun saiatzen da, balizkoak direnean, ez dezagun egin behar 
dena egin: harreman errealak, politikoak ezarri irudion artean.”
JLG, Al Fatah Manifestua, 1970.
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Komunista Frantsesa supermerkatuko 
salgai gisa aurkezteraino, eta ekin 
zion, taldean -bere pertsonaiek ohi 
legez-, propaganda zuzen-zuzenari, 
filmak muntatu, banatu eta gero 
aldarrikatzeari, orain poliziak jendearen 
etxean aurkitu ohi dituen eskuliburu 
arriskutsu horietarikoei.

Eta, eginak zituen lehen filmak, makina 
bat, Maoismoa artefaktu filmikotan 
banatzen hasi eta gordinki po(p)litikaz 
mintzatzen hasi aurretik. Maitasun 
kantak, zinemari gizakiari zernahiri 
bainoago, Anna Karinari gehientsuenak. 
Kezkatu egin zen, txunditu hobeki, 
Pierrot lo fou-n (ere) haren aldakaz (ta 
ligne de hanche), hark patua zuenean 
hizpide (ma ligne de chance), soldadu 
estatubatuar batzuei anztezkizun trufatia 
egin ostean.

Emakumea, zalantza-dantzan; dela 
Karina dela Seberg (dela Bardot, dela…) 
gizona, pistola eta autoa lagun, zalantza 
horien amaraunean preso. “Pa-tri-
cia, Pa-tri-ciaaaa… autoa saldu, hark 
nahi duen ala ez jakin, eta Erromara!”, 
eginkizun umila, itxuraz, film osoa eta 

baliozkoagoaz zaizkion hainbat gauza 
eskatuko dizkiona (baldin eta onartuko 
bagenu filmetik kanpo ere bizi direla 
pertsonaiok), azkenean Michel Poicardi, 
Laszlo Kovacksi, Jean Paul Belmondori 
A bout de souffle-n. Arnasa faltan. 

Autoa, pistola eta emakume bat. 
Gizona kontari, nola bestela, eta 
emakumearen azpijokoak. Zinema 
beltza, genero zinema, betiko zinema, 
itxuraz. Itxurak, baina, formak arrakalatu 
egiten du generoa Godarden lehen film 
luzean: soinu nahiz irudi muntaketa 
bizkorra, eroa, aldakorra batzuetan; 
une hanpatuak, dilatatuak, luzatuak, 
haietan bizitzen geratzeko modukoak 
bestetzuetan; kamera-ikuslea zuzen-
zuzenean erasaten duten begiradak; 
hitz-jokoak, irudi-jokoak, film-jokoak. 
Hau film bat da, film bat baino ez da 
oihukatzen duen gertakari asmatu eta 
lapurtuen segida. 

Hau film bat baino ez da, eta egia da 
beraz. Egia da, segundoan 24 aldiz, 
baina, egia guztiak bezalaxe, historian 
sortua da, asmatua, landua; irudiak 
pilatu ahala, segundoak igaro ahala 
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sortzen den gezur sofistikatua egiari zor 
baitzaio, egian eragitekotan; pilaketa 
horretan egileari berari higatutako 
bizipen eta ikaspenak oro egin behar 
baitira pilatu; traizioa bailitzateke, fede 
txarra, mundutik at dagoen zerbaiti, 
norbere eskarmentutik kanpo dagoen 
zernahiri alegia, eskaintzea filma, eta 
horri egia itxura ematea. Egia(k) hartu, 
eta jarri oihal zurizko mahai-gainean; 
zatika, txaplataka, joskurak azalean.

Zatien josle eta josketen zatizale da, 
dugu Godard. Ezberdinen arteko - 
soinu, irudi, forma, ideia- harremanen 
sor(t)za(i)le. Zail(t)zale. Poparen ustezko 
erraz-zaletasunaren, errazkeriaren 
erretolikaren antipopea. 

“Les films devraient avoir un 
début…
Zatiak egon, hor daudenaz jakitun. 
Segundo filmikoaren 24 zatien 
egiazkotasun fotografikoaz gain 
haien arteko ilusiozko, sumatutako 
harreman pertzibitu, sortu, eraikitakoen 
egiazkotasun politikoaren aldarria bera. 
Utz ditzagun zatiak hor, dioskula dirudi, 
haren filmetan - esplizituki hala esaten 
ez digunean, hitzaldi politiko gartsu 
forman, Histoire(s) du cineman bezala-, 
utzi hor. Bistara. Belarrira.

(...) un milieu (...)
Haien arteko intertitulu beltzezkoekin. 
Soinua alde batera eta irudia bestera 
doala. BitTorrenteko fitxategiaren 
azpitituluak desinkronizatu eta 
ahotsarekin bat ez datozenean bezala. 
Zerbait gaizki dabilela, edo hobe, ondo 
ez dabilela ulertzen dugun une hori. 
Harreman naturala eten da. Hemen 
norbait ibili da. Edo ibili behar zuena 
ez da ibili. Dantzariak deskoordinatuta 
dabiltza dantzan, ez Band à Part 

apart hartan bezala, fin, desenfadatuki 
lorios, trakeski baizik. Ordenarik gabe. 
Ordenaren faltan.

(...) et une fin, (...) 
Dorpetasun, trakestasun hartan, kaos 
horretan erna daitekeelarik zatien eta 
zatien arteko harremanaren irudizko - 
egiazko- izaera. Egia politikoa. Gauzen 
ordenaren izaera. 

Ordena boterea baita. Ezarria. 
Narrazioak hori baitira, narratuak. 
Kontatuak. Zatien arteko kontaktuan 
eraikitako osotasun dialektikoak. 
Historikoak. Kokatuak. Ko(k/nt)(a)(k)
atuak. Harreman horiek guztiak.
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“(...) mais pas forcément dans cet 
ordre.”
Filmek hasiera bat, korapilo bat eta 
amaiera bat izan beharko lituzkete, 
baina ez nahita nahiez ordena 
horretan. Eloge de l´amour-en bezala.

Bertan hitzik idatzi gabeko orri zuridun 
koaderno bat arakatzen ari gara. 
Atzera eta aurrera. Eta atzera berriz 
ere. Maitasunaren eta askatasunaren 
laudorioan. Zuri beltzez lehenengo, eta 
kolore saturatuzko irudi digitalean gero.

Forma eta ehundura nahasketa, 
soinu-anabasa, hitz esan-idatziak; 
erritmoa, orain jario orain eten, eta 
gure iruditerian, denon iruditerian, 
iruditeria hegemonikoan ere bai, 
barrenatu ziren irudiak: lasterketak 
museoetan, garçon orrazkerak, 
alkoholdun edari-iragarkietako ezpain 
igurtziak, pulp fictioneko dantza, 
tipografia lerro-zuzena, jukeboxak, 
sabai altu eta horma-ate zurizko 
etxe zabalak, kolore saturatu lauak 
lagun. Garai bateko orainaldi amestu, 
gaur modernitate gogoratua dena. 

Kosmopolitismoaren erakusgarri egun, 
ez denean kosmopaletismoarena; 
bertokoaren erraietatik libratu eta 
nazioartekoa, unibertsala delakoan, 
besarkatu nahi duenaren aldarria. 
Larre berde teila gorri etxe txuriak 
utzi, eta kolore anitzeko mundua 
besarkatzearen bulkada. Ihes betea 
zilegi balitz.

Kolore anitzeko mundu horrek, 
ordea, berdin-berdin ez du hiru kolore 
besterik: Gorria, urdina eta zuriak 
dira gauzak, pertsonak, zera guztiak, 
nolakoak diren ikus dezakegunean. 
Zuri-beltzak ezkutatzen digunean ere, 
gauden ziur kolore horietakoa dena 
hori guztia. Eta, kolore horiek Frantzia 
dakarkigute gogora, pertsonaia 
horiek guztiak Frantzia dira, ez AEB, 
baina badakarkigute gogora Frantzia 
gogorarazten digutela eta ez AEB. 
Horrek dakarren guztiarekin.

Zerbait pentsatzeko modu 
bakarra, beste zerbait pentsatzea 
da ezinbestean. Paisaia berri bat 
ikustean, berria da preseski buruan 
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beste paisaia bat dugulako, hau 
baino zaharragoa. Godard Godard 
dela eta Spielberg Spielberg dela 
dakigu, Godard ez delako Spielberg, 
eta Spielberg ez delako Godard.

JLG-k poparen bestaldea eraiki 
du bere filmekin. Poparen branka. 
Aurrea pentsatzen dugunean atzea 
pentsatzen baitugu ezinbestean, 
eta atzea pentsatzeko ezinbestekoa 
bihurtu zaigu Jean Luc Godard. 
Haren film batean Anna Karina zigarro 
bat erretzen gogoratzea bezala. 
Zigarroan pentsatzea Annarengan 
pentsatzea da. Annarengan 
pentsatzea zigarroan pentsatzea da. 
Atzeak erakusten digu aurrea nola 
dantzatu, baina aurreak markatzen du 
atzearen pausua.

Ez dugu bizitza ordezkatzen duen 
zinemarik behar, bizitza eraikitzen 
lagunduko digun zinema baizik. 
Utikan hainbeste maite dugun zinema 
zaharra; utikan, maite ditugun mitoak. 
Hil ezazu aita, diosku suitzarrak, hil 
ezazu muntaketa gardena, eta eraiki 
itzazu logika berriak.

Telebistak begirada ostu digu. 
Begirada hustu digu. Bizitza bizitzeko, 
existentzia esperimentatzeko 
beharrezkoa dugun begiradaren 
ariketa politikoaz gabetu gaitu. Edo 
hala diote Éloge de l´amour-en agian 
pertsonaia baino pertsonagoak diren 
pertson(ai)ek. 

Jabetu gaitezen, gabetutakoaz. Har 
diezaiogun aurrea atzeari. Zuzen 
dezagun branka, eta popak jarraituko 
dio, dantzan.
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Maiztasun Poemak
     aAritz Galarraga

Argazkia:
Alberto Casina
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MAITALEAK BETIKO
Bizitzen jarraitzeak
ez du zentzu handirik
nire ondotik falta bazara.

Horregatik,
zu hiltzen zaren egun berean,
ordu berean,
segundo berberean
hil nahiko nuke nik.

Hori bai:
ni banaiz hiltzen lehena,
mesedez,
ez egin txorakeriarik.

PLAGIO PARE BATEKIN EGINDAKO POEMA
    BAri eta BBri
“Triste nagoenean
zugan pentsatzen dut” errepikatzen zuen
irratiaz bestaldean
kantuan ari zen ahotsak.

Eta une batez
pentsatu nuen
maiteminduta dagoenarentzat
top kanta guztiek
islatzen dutela bere aldartea.

Triste nagoenean
nik ere 
zugan pentsatzen dut, noski,
beste ezertarako balio ez duen
esku honekin.

Opor garaia. Gurasoen etxea. Karpeta zahar bat. Ireki eta, tujum, hautsa. Gehi 
paper maiztu batzuk, poema batzuk, kolpetik gaztaroa. Urrutiko intxaurrak, 
bai. Baina, kontxo, gerturatu eta, hamar inguru, balekoak (edo). Eta jarraian 
poemok txukundu eta ateratzeko beharra, argitara; karpeta ixteko beharra, 
besterik ez bada, gaztaroa.
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IZANGO NAIZ
   Esan itxarotea ere badela bizitzea
   Esan itxarotea ere badela bizitzea

                 Iñigo Aranbarri

Izango naiz baratz
eta lur idorrean ereindakoak oro
itzuliko dizkizut barazki galai:
letxuga lerden,
arbia aratz,
porrua harro. 
Izango naiz baratz
belar txarrak dena estali nahi arren,
elurrak dena erre aurretik.

Izango naiz bare
eta olatuek ekarritako guztiak
jasoko dizkizut oparitan blai:
txirla txapar,
karakola ozen,
maskorra urre.
Izango naiz bare
ekaitzik bortitzenaren erdian,
euritan busti beharrik gabe.

Egunen batean baina
ez banaiz baratz,
egunen batean
bare ez banaiz ere,
jarraitu etortzen;
eguna bezala
egunen ondotik.
Jarraitu etortzen
izan nadin baratz,
izan gaitezen bat eta bare.
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HELSINKI
Sekula ez naiz izan
Finlandiako hiriburuan,
baina susmoa daukat
han ere hotz egingo duela,
apenas sartzen baita
eguzkirik hemen.

“Ze goxoa den erbestea” erabaki genuen,
irribarre artean,
ihes egin zigun
gu ez beste inor kontuan hartu gabe.

Baina kaleak ospelak dira,
aurpegiak arrotz,
egunak luze.
Propagandarik ere ez da iristen
izenik ez duen postontzira.

Helsinkin izan nahiz hemen
bietan gaude biok
salbu iraganetik.

EKAITZAREN OSTEKOA
Auskalo nongo lekutik
bueltan zaude berriz.

Ohean luze-luze etzanda
liburu bat da zure gorputza,
poetek esana zuten bezala:
maitasunaren misterioak arimarenak dira
baina gorputzean irakurtzekoak.

Eta zure gorputzak ez du jada erruaren usainik.

Zure gorputza ekaitzaz mintzo da,
baina ekaitzaren osteko baretik.

Zure gorputza berriz ere da gorputz,
eta ausartzen da garaipenaren jolasarekin,
eta beldurrik ez dio etorkizun denari.
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ASTEBURUA MENDIAN
Zauri bat egin dut eskuan.

Batzuetan hiritik
mendira egiten dugu,
auskalo zer galdu zaigun bertan,
nik dakit zeren bila.
Izerdi usaina dugu orain,
usain gozoa,
basa usaina,
egur errearena.

Horditzeraino edan dugu.

Amak zigortzeko moduan
zikindu gara.

Zauri bat egin dut eskuan
eta iruditu zait ikustea
odolaren antzeko zerbait.

SANTU GUZTIEN EGUNA
Gaur, letra larriz,
Santu Guztien Eguna
eta, ondorioz, gorazarre ondorengoei:
hildakoei, joandakoei,
gerra terminologiaren ajeak,
eroritakoei.

Baina hildakorik ez dugunok
-ez bada memoria intimoan-
Santurik ere ez dugu,
ezin,
nahiz eta nahi izan.

Besteren dira hildakoak,
joandakoak,
eroritakoak,
besteren Santuak.

Arrotz ziren Ernest Lluch
eta Manuel Indiano.
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Arrotz Mikel Uribe.
Hodei Galarraga bera ez nuen familiako.

Santu horiek guztiak
eta gehiegi
izan dira gogoz kontra.

Debaldeko autobusak jarri dituzte herrian,
hilerrirako.
Eta hildakorik,
Santurik ez dugunok, beste behin,
ezer ez eta festa.

NOREKIN
Garai urrun
eta ilun batean,
jolas bat genuen ohiko:
lagun taldea bildu artean,
ibiltarien artean,
ohera norekin joango 
aritzen ginen.
Gogoa bero,
beroago ahoa.
Egunak genituen,
kapritxoso, 
inor gutxi zela
aukeratutakoa.
Berdin beltzaran edo ilehori,
gau koloreko
edo begi urdin.
Egunak genituen gero,
mundu guztia zela balekoa,
izan ipurtente, zabal edo eroriko.
Egun batzuetan nahiz besteetan
nork bere etxean bukatzen genuen,
ehiztari abailduak legez,
eskopeta garbitzen.
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HOTZ DAGO
Hotz dago
zugandik kanpo.

Iparraldeko haizea,
elurra,
euri-jasa,
kazkabarra,
finean
hotz arrotza.
Kontua da,
ezaguna, baina,
zugan ere
hotz dagoela.

ESTÁS COMO UN QUESO
Kopa batzuk sobera
izan arren,
eskertu nion gezurra:
“Estás como un queso”.

Aspaldi da ordea
nire belarriek
halakorik entzuten ez dutela.

Eta ohe ertzean,
denborak bere bidea
egiten duen bitartean,
ohartu naiz
zeinen erraz lizundu zaidan
gaztaroa.
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Pop Pilulak 
fanzinearen dealer-ak.
BERMEO       
Luma Liburudenda

BILBO
Anti
La Casa de Atrás
Mongolia Gunea
Muga taberna

DONOSTIA
Garoa Kultur Lab
Kaxilda

GASTEIZZ    
Zuloa Irudia

IRUN      
Gun Club estankoa

IRUÑEA     
Katakrak

SORALUZE    
Gaztelupeko

Etxean jasotzeko: poppilulak@gmail.com

Argazkia:
Alberto Casina
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Animaleko maitasuna
     Koldo Almandoz
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Momentu hartan jabetu nintzen, 
mapamundiko bazter ezberdinetan bizi 
direnen ustez, baskoak ez ginela soilik 
hizkuntza estrainioa hitz egiten duen 
herri misteriotsu eta gatazka zale hori. 
Munduan barrena animalien berotasun 
eta konpainiaz 
gozatzen duen herri 
gisa ere ezagun 
baginela.  

Baina 
animalienganako 
maitasunaren gai 
honetan ez dago 
libratzen den herri, 
arraza, kultura 
edo erlijiorik. 
Beste behin, artea 
dator erantzunak 
ematera. Artearen 
ezaugarrietako 
bat, hain zuzen ere, garaian garaiko 
ohitura eta moldeak islatzea baita.  
Zibilizazio ezberdinek gauzatutako 
artelan ezberdinei esker dakigu gizakiak 
gizaki denetik bilatu duela plazera 
animaliengan. Indiako erliebetatik hasi 
eta Irango, Japonia edo eta Txinako 

antzinako margoetan barna, erdi 
aroko pinturak edota XVIII. eta XIX. 
mendeko grabatuetara, zoofilia edo 
bestialismoaren adibide ugari dago.  
XX. mendetik aurrera, ismoen eztandari 
esker, artistak, zoofiliaren gaia lotsarik 
gabe islatzen hasten direla esan 

genezake. Eta arte 
garaikidean, artista 
ugarik jorratu du gaia. 
Beste askoren artean 
Koons, Doujack 
& Baker, Santini, 
Joel Peter Witkin 
argazkilariak edo eta 
Walt Disneyk.

Artelan horietako 
askotan, mitoak 
dira ardatz nagusia. 
Mito ezberdinek, 
animalienaganako 
maitasun fisikoaren 

erreferentzia argiak islatzen dituzte: 
Leda eta beltxargarena da nire aburuz 
ederrena,baina makina bat dago, 
Alcipe, Pasifae, sirenak,... Unikornio bat 
irudikatzen dugun bakoitzean, nork ez du 
ikusten lau hanken gainean dabilen dildo 
erraldoi bat? 

New York. 1997.  NYU-ko Thierry Pathé zine irakaslearekin hizketan. 

- So where are you from?
- Basque Country.
- Interesting.
- Do you really know?
- Yes.. the Basque Country...¨where the men are men and the sheep are scared¨. 
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Literaturak ere modu zabalean islatu du 
gaia. Batzuk aipatzearren, Guillaume 
Apollinaireren Les Onze Mille Verges (11 
mila zakilak ) obran, beste askoren artean 
azaltzen diren bestialismo pasadizoak;  
Rimbaud-ek bere poemetan deskribatzen 
zituen oilo larru saioak; Vargas Llosaren 
La Ciudad y los Perros liburuan ere 
azaltzen direnak;  Rilkek, Ruben Dariok 
eta Yeats-ek adibidez Ledaren mitoaren 
harira idatzitakoak; Francois Augiéras-k 
Le Voyage des morts, liburu ederrean 
desertuko gau hotz eta bakartiei aurre 
egiteko ahuntzen maitasuna bilatzen 
zuenekoa; Taken by the T-Rex pulp 
nobela, non Spilberg-ek gurutzatu ez 
zuen mugarria gurutzatu eta Cristie Sims 
idazleak, dinosauroekin sexu harremanak 
deskribatzen dituen (olé, ole eta olé). 
Aipagarria da, lehen euskal saiakera gisa 
onartzen den Buruxkak (1910) liburuan, 
Jean Etxeparek, sexualitatea aztertzen 
duenean, ez dituela saihesten garairako 
tabua ziren homosexualitatea, onanismoa 
edo eta zoofilia.

Eta hitz-aspertu sasi-intelektual honen 
ostean, goazen gizakia-animalia gaiaren 
mamira. Sar gaitezen, inongo beldurrik 
gabe, zoofiliaren zoologiko ezkutura. 
Buelta nahikotxo 

eman dizkiot, eta nahiz eta ondorengo 
sailkapenak ez duen batere zientifikotik, 
nire aburuz, ongi islatzen du animalia-
gizakia arteko harremanean gehien 
errepikatzen den kasuistika.  

1-  Pet Sounds
Beach Boys-en disko mitikoak 
maskota doinuei erreferentzia egiten 
die. Diskoaren azalean, hondartzako 
mutil ile-oxigenatuek ahuntz batzuekin 
biribilketa alaian ikus ditzakegu. Ahuntza 
ez da maskota ohikoa, baina legionarioek 
ongi dakiten moduan, oso konpainia 
kontsolagarria izan daiteke. Maskota 
maitale atalean ez dago zeresan 
handirik. Ongi ezagutzen duzulako 
zuk, irakurle maitea, etxeko animalia 
horrekin sortzen den lotura afektiboa. 
Eta lotura afektiboak mimitoak dakartza, 
eta musuak, eta beno, badakigu halako 
aurrekarien atzetik zer etortzen den 
gero. Kasurik arinenean, zakurrak hanka 
besarkatu eta bertan hasiko du bere 
ipurdi-dantza. Kasurik apasionatuenean, 
apur bat gorago igotzen utziko diozu eta 
hortik aurrera zakurren mingain luze eta 
malguaren paradisuaz gozatzeko parada 
izango duzu. Maitasun platonikoak ere 
existitzen dira maskotekin. Hain zuzen 
ere zure amonak edo izebak perikito edo 
kotorrarekin bizi duena edo zure seme-
alabek akuarium tristeko eta zikineko 
dortoka eta Nemo txikiekin bizi dutena. 
Baina horiek ez zaizkigu interesatzen.

2- Teo baserrian:
Ukaezina da. Etxean hazitako ardi, behi, 
asto edo eta zerri batek Zoolander 
begiekin begiratzen dizunean, saihestezina 
dela zoofiliaren tentazioari eustea. Ardi, 
behi, mando edo zerriekin maitasuna 
egiteko tekniketan norbaitek  I+D+I  
garatu badu, mundu zabaleko baserritar 
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eta artzainak izan dira. Baina horiek 
istorio ezagunak direnez, animalia 
aritokratikoago bat aipatuz amaituko dugu 
atala. Ia guztiok ezagutzen dugu zaldiei 
xurxulatzen zien gizona, baina zuetako 
gutxik ezagutuko du ziurrenik, Kenneth 
Pinyan, zaldiekin txortan egitea maite zuen 
gizona. Pinyan-ek, Boeming enpresarako 
lan egiten zuen ingeniari aeronautikoak, 
bere pasioa muturrera eraman zuen 
2005ean. Bere ikuiluko semental arabiar 
bati, berenjena barruraino sartzen utzi 
zion. Ondorioa:  kolona lehertu zion 
amitaleak eta peritonitisak jota hil zen. 
Azken maitasun froga haren bideoa 
oraindik interneten topa daiteke.

3- Simioen planeta:
Simioenganako maitasuna, nolabait 
esatearren, sofistikatuagoa da, 
nekazaritza mundutik harago doana. 
Jane Goodalek (Dian Fosseyk 
zoritxarrez ezin) egunen batean 
kontatu beharko du zer sentitzen den 
¨zilarrezko bizkardun¨ gorila batek 

besarkatzen zaituenean. Nola ez gara 
ba maiteminduko gure hain igualak 
diren tximino sinpatiko horiekin? 
Ann Darrowk topatuko al du inoiz 
King Kong-ena baino maitasun 
puruagorik? Badakigu ezetz.  Nagisa 
Oshima zinegileak -bai, 40 urte 
inguru badituzu, bideoklubean behin 
eta berriro alokatzen zenuen Ai no 
korîda/ L’Empire des sens / Zentzuen 
inperioa filmeko zuzendaria-,  Max 
Mon amour (1986) pelikulan, gauerdiko 
atezaina ere izan zen Charlotte Ramplin 
liraina eta txinpantze baten arteko 
harremana kontatu zigun. Berez, zaila 
da tximinoenganako taupada sexuala 
isilaraztea, futbol jokalari gehienek 
baino inteligentzia gehiago izateaz gain, 
izaki iaio eta sexualki oso aktiboak 
direlako. The planet of the Apes-en 
Charlton Hestonek ez bazion muzin 
egin Zira musukatzeari, nola saihestuko 
dugu gure anaia iletsuenganako 
erakarpena begitxo horiekin begiratzen 
digutenean... 
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4- Itsasoaren konkista
Animalia maitaleen artean ezin artzain 
eta baserritarrak soilik aipatu. Arrantzale 
eta Neptunoren subdituen artean ere 
askotan piztu da maitasuna. Terranova 
urrun dago, eta itsasoan emandako 
ordu luze eta kulunkarietan, itsas 
gizonek hainbat arrainen barrualde 
heze eta likitsetan topatu izan dute 
alu, aho eta uzki ordekorik. Baina gu 
maitasunaz ari gara, eta ez onanismo 
teknika exotikoez. Espezie berezi hori 
aipatu behar dugu ezinbestean. Bai, 
badakizu, itsasoetako lagun jostalari eta 
sinpatikoa, Flipper. 

Aurten, Sundanceko zinemaldian, 
Dolphin Love izeneko pelikula 
estreinatu da. Bertan, 70eko 
hamarkadan, Sarasotako  akuariumean 
lan egin zuen Malcom Brenner eta 
Dolly izurdearen arteko maitasun 
harremana kontatzen da. Urte luzez 
iraun zuen beren artekoak, eta sexu 

harremanen nondik norakoak ere 
kontatzen ditu Brenner-ek. Ongi 
dokumentatua dagoen beste kasu 
bat 60ko hamarkadan gertatu zen: 
NASAk izurdeei hizketan erakusteko 
esperimentua antolatu zuenean (bai 
ongi irakurri duzue), Margaret Howe 
Lovatt kontratatu zuen Peter izeneko 
izurde nerabearekin lan egin zezan. 
Eta badakigu, ura bota didazula, ai 
ze irri sinpatikoa duzun, ze leuna den 
zure azala,... ba azkenean lankideak 
enroilatu egin zirela. Peter, Margaretten 
hanken kontra igurzten omen zen, eta 
Margaretek aitortu zuen, akaso sexuala 
ez, baina sentsuala bazela harremana. 

Gizakia gizaki denetik existitzen da 
maitasuna. Maitasuna existitzen denetik 
existitzen da zoofilia. Suge faliko 
maltzurrak Evari sagarra eskaini zionetik; 
Satanistek akerraren popa jateari afizioa 
hartu ziotenetik; Bella eta Bestiak 
elkarrekin dantza egin zutenetik. Artikulu 
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honen asmoa ez da inondik inora jarrera 
sexualik epaitzea. Berez, animaliak 
maitatzeko jarrerak ez direlako 
epaigarri. Nork ez du gordetzen inori 
sekula kontatuko 
ez dion egin edo 
egitea desio 
duen sekreturik? 
Animalismoaren 
bidea bide 
naturala da. 
Animalien 
maitasunaren 
alde eta 
espezieen 
arteko aliantza 
unibertsalaren 
defendatzaileak 
gara. Eta ez 
dezala inork gaizki ulertu. Asmoa 
ez da oilo bortxatzaileen alde egitea 
edo konejuak zakilkadaz lehertzen 
dituztenak defendatzea. Are gutxiago 

aluan nocilla jarri eta trikimailu gozoekin 
txakurrari cunnilingusa egitera behartu, 
edota hamsterrak ipurtzulotik sartzen 
dituzten artisten legenda urbanoak 

elikatzea. Ez. 
Maitasunaz ari gara. 
Akaso espeziea 
ez, baina tamaina 
bereko animalien 
arteko maitasunaz. 
Bi gorputz ezberdin 
bat egitera 
bultzatzen duen 
maitasunaz. Besoan 
tatuatuko zenukeen 
maitasun horretaz.

ekarriko dute lehenengoz guda etxera, 
Weather Underground Organization-en 
lehergailuek baino lehenago.
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Jack Vettriano,
Jazz soinua duten 

margolanak
     Goizalde Landabaso



49

Edward Hopper-en antza hartu 
nion berehala. Hopper beharbada, 
poetikoagoa, hiritarragoa, estatikoagoa 
da, baina aurkitu nion ikuturen 
bat. Esaten dute Tolouse Lautrec-
en airea ere baduela, batez ere, 
kabaretak eta taberna ilunak agertzen 
dituenean. Izan ere, Vettrianok gaua 
eta bere ingurumariak azaldu izan ditu 
margolanetan. Erosi egin nuen agenda. 
Etxera ailegatzerakoan sarera jauzi 
egin eta gizon honen nondik norakoak 
ikertzen hasi nintzen. Jack Hoggan ditu 
benetan izen-abizenak, baina lar zeuden, 

eta Aititeren abizena 
berreskuratzea erabaki zuen, Vettriano. 
Eskoziarra da, 1951n Fifen jaioa. Bera ez 
da ume-umetatik margotu duen artista 
horietakoa. Neska lagunak akuarelak 
oparitu zizkion, eta hor ezagutu zuen 
pintura. Bitartean, berriz, bere ogibidea 
osterantzekoa zen. Aitite meatzaria izan 
zuen. Aita ere bai. Oso gaztetik harrapatu 
zuen bere patuak: meatzaritzaren 
inguruko zerbait izan behar zuen. Eta urte 
batzuetan injineru bezala egin zuen lan. 
Berak, ordea, pintatzea maite zuen. 

Urte berrirako agenda erosi behar nuen. Gustatzen zait urteko egunekin tartekatuta 
margolarien lanak agertzen dituzten horiek. Liburu dendan erosi nuen. Esku artean 
izan nituen hiru, erabaki ezinik. Matisse, Doisneauk  Parisi zuri beltzean egindako 
argazki zaharrak, eta Jack Vettriano. Ideiarik ez nor ote zen gizon hau. Bere margolan 
hau, baina, gustatu zitzaidan.

“The Singing Butler”
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Ez dakit egia ote den edo zelanbaiteko 
mitoa eraikitzeko urrats bat besterik ez, 
baina berak aitortu du 25 eta 39 urte 
bitarteak margolariak kopiatzen pasatu 
zituela. Greco, Dali eta inpresionistak 
batik bat. Bere margolanek Hollywood-
eko film beltzak gogora ekartzen 
dituzte. Giro ilunak, joan den 
mendekoak. Alkohola, sexua, misterioa 
eta porrota nagusi dira bere lanen 
eszenifikazioetan. Bai, eszenifikazioak, 
hori baita, maiz, Vettrianok agertzen 
duena. Mugimenduan dauden gizon-
emakumeak dira bertan pertsonaiak. 
Hondartzatik osteratxua egiten, taberna 
batean, sexu jardueran…

Gizon indartsuak daude Vettrianoren 
lanetan. Indartsuagoak dira, baina, 
emakumeak. Gizonezkoak ilunak dira, 
gangsterrak, gaizkileak, irabazleak, eta 
galtzaileak. Bai, batzuetan Hollywood-
eko pelikuletatik ateratakoak dirudite. 
Eta argia ere badarie margolanei. 
Kostaldean hazi zen, eta itsasoaren 
presentzia etengabekoa da. 
Bikoteka, taldeka, bakarka… itsasoa 
etengabe agertzen den  elementua 
da Vettrianoren margolanetan. Argia 
itsasotik hurbil aurkitzen omen du.

Beste elementu garrantzitsua erotismoa 
eta emakumeak dira. Bere emakumeak 
ausartak dira, indartsuak, ederrak, 
misteriotsuak; femme fatale batzuk 
ere azaltzen dira. Gutxitan aurrez 
aurrekoan, gutxitan margolariari begira. 
Margolariak lapurtu egiten dituen uneak 
dira.  Erotismoak ere leku nabarmena 
du bere lanean, eta irudiek agertzen 
dituzten jolas erotikoek zer esana eman 
dute sarri. “Games of Power”

“Les excentriques”
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Arte kritika egiten duten askok ez 
dute Jack Vettriano maite. Errezegia 
zaie, sinpleegia edo. Alde horretatik 
Margaret Keane artistaren kasua 
gogora ekartzen du Vettrianok. Berak 
ere merchandaising handia egina 
du. Posterrak, karpetak, agendak… 
Artearen zenbait bazterretik bigarren 
mailako hartua izan da. 2003. urtean 
Britainia Handiko Gobernuak eskatuta 
Elizabeth erreginak arteei egindako 
ekarpenengatik OBE garaikurra eman 
zion, alegia, Order of the British Empire 
izenekoa.

Vettrianoren beste irudi ezagunek 
kotxeekin dute zerikusia. Malcolm 
Campbellek mundu marka apurtzeko 
egindako ahaleginen berri ematen dute 
Vettrianoren margoek. Serie antzeko bat 
egin zuen Bluebird izenarekin.

Ez nuen Jack Vettriano ezagutzen, 
arestian esan bezala, baina oso ezagun 
egin zitzaidan margolan batekin egin “A tender moment”

“The birth of a dream”
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nuen topo. Eta nonbaiten ikusi izanaren 
sentsazioa ezin nuen astindu. Iluntzean 
hondartza batean lagun gizon, ustez 
lagunak, nonbaitera doazenak. Bueltak 
eta bueltak eman nizkion kontuari 
baina ezin asmatu. Halako batean, 
lagun bat irakurtzen ari zen liburu 
bateko azalean aurkitu nuen erantzuna: 
Roberto Bolañok 1998an idatzitako Los 
detectives salvajes liburuko azala da.

Jack Vettriano eskoziarrari gauza 
asko egotz dakizkioke. Baina ezin uka 
dakioke atmosfera bereziak sortzen 
badakiela, koloreen eta argiaren jolasa 
ederto ondo kontrolatzen duela, eta 
abilezia apartekoa duela ikuslea bere 
margolanaren zati dela pentsatu 
arazteko. Urte osoa emango dut 
berarekin.
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Si vas a París, 
papá,

cuidado con los 
apaches

Iñigo Bidetxea
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Kantu bateko esaldia besterik ez 
da. Arrunta. Gazteleraz. Berehala 
antzematen diozu usain kasposoa, 
70eko Estatuko pelikuletan 
hainbatetan sufritutakoa. Ez zabiltza 
oker, horrela abesten zuen Laura 
Valenuzela antzezleak Javier 
Aguirreren Pierna creciente, 
falda menguante zintan. 
Lihazki zuri sexyak, 
kabaret doinuak eta 
hanka lirainak lagun 
zituela aritu zen, 
lotsabako, agertoki… 
kasposoan. Rafael 
Oropesak konposatutako 
one-step hori, hala ere, 
arrunta, gazteleraz, ezin hobe 
datorkit La Felguera Editores 
argitaletxeak oraintsu 
kaleratu duen “Apaches. Los 
salvajes de París” liburua 
aipatu, eta bide batez, 
hiri-tribu honen inguruan 
dauden erreferentzia 
zinematografikoak gure soto 
honetara hurbiltzeko. 

Neurri gabeko Paris… 
Belle Époque-ean dena da 
ederra, zuri-beltza eta piztia. 
Piztia hiriburuko gaua, kale 
kantoiak, jakin-min hazia, 

askatasun etikoa, anarkia kulturala 
eta era guztietako bizioak. Horrelako 
gizarte kaotikoan sortu zen Pariseko 

tribu hori, errai toponimikoak 
Nuevo Mexikotik datozen 
arren. Apatxeak, Les 
apaches, gazteak, gaizkileak, 
erasotzaileak, badira hortik 
diotenak apatxeak deitzen 

zizkietela hiriburuko taberna 
zulo ugerdoenetan dantza 
basatietan bukatzen 
zutelako. Punk-a, agian, ez 
da asmakizun britainiarra, 
zer pentsa ematen du…
hala ere, ez naiz horretan 
orain galduko. Umezurtzak, 

familia desegituratuetako 
ume mokoak gehienak, kalean 
biltzen ziren lapurreta zein 
bestelako delitu potoloagoak 
burutzeko.

Alkandora, boneta, lekopo 
zapia, sastakaia edota 
errebolberra. Itxura horrek 
salatzen zuen Apatxea. 
Hanpako tipo dandy 
bat. Sistema gorrotatzen 
zuen etorkizunik gabeko 
gizabanakoa. Tango apatxean, 

emakumea, labanaz laztantzen 
zuen estoldetako arratoia. Eta 

berriz ere punk-a nire gogora...
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Zoramena Montmartren
Zinema ez zen mutu gelditu iraultza 
kaletar honen aurrean, eta bat bateko 
eragina izan zuen Hollywooden. 
Amerikako Estatu Batuetan, 
estereotipoa gauzatu zen. 
Frantsesak? marradun 
kamiseta, boneta, lepoko 
zapia eta dantza lizunak… 
industriak, nolabaiteko giro 
erromantikoz mozorrotu 
zituen. Joan den mendeko 
30eko hamarkadan apatxeen 
dantza hainbat ekoizpen 
zinematografikotan izan zen 
ikusgai, zintaren argumentua 
janzteko helburuaz gehienetan. 
Besteak beste, Chaplinen Luces 
de la Ciudad (1931), Lewis 
Seiler-en Charlin Chan en Paris 
(1935), Rouben Mamoulian-en 
Ámame esta noche (1932) edota 
Bruce Humberstone-en Pin Up Girl 
(1944) zintetan. Oswald Mitchelle-
ek 1938an aurkeztutako komedia 
britainiarrean ageri da ikusi dudan 

dantza koipetsuena nire gusturako, 
oldarkorra, garratza, kokaleku eta 
attrezzo ezin hobean filmatua. Hala ere, 
titulu benetan iradokitzailea duen film 
laburra ere bada: Richard Dreiffusen 

Montmartre Madness (1938), 
sarean ikusi dezakezu.

Gaua egin da hirian, gazteek 
kaleak utzi dituzte, lurrazpirako 

bidea hartu dute eta 
eguneko biolentzia gaueko 
bilakatu da. Atlantikoaren 
bestaldean, Mexikoko 

zabaldietan, Amerikako 
indioak hautsa ateratzen 

dabiltza, dantza makabroan, 
oihu ozenetan, borrokaren 

ondorengo trantzean. Parisen ere 
badute horrelakorik, zakarragoa, 
zauriak eragiten dituen dantza… 

apache danse. Aulkiak airean, 
labanak besapean, tango ustela, 
prostituta eta proxeneta, ukabilkadak, 
zaplaztekoak eta Valse des rayons 
belarriak zulatu nahian.



57

Casque D’or

Emakumeak ere baziren Apatxeen 
inguruan, gehienetan bigarren 
mailako pertsonaiak tribuko gizarte 

endogamikoan, baina haietariko 
bat, besteen gainetik gailendu zen, 
Amélie Hélie zuen izena… denak 
deitzen zioten Casque D´or. Prostituta 
ilegorria. Hogei urte bete berri, bere 
talde propioa sortu zuen maitalearekin, 
kontu handiz ibili behar zen haiekin, 
Orteaux taldeko gizasemeek istilu 
beldurgarrietan esku hartu baitzuten. 
XX. mendeko hastapenetan arrakasta 
lortu zuen kabaretari gisa, hainbat 
gizon boteretsuk dastatu zituzten haren 
maindireak, eta bere memoriak idazteko 
parada ere izan zuen. Eta nola ez, 
industriak ez zuen hori bere horretan 
utziko, Jacques Becker zuzendariak 
Simone Signoret aukeratu zuen 
prostituta gaztearen papera antzezteko, 
eta 1952. urtean Casque D´or filmatu 
zuen, Estatuan titulu iradokitzaileagoa 
jarri zion zentsurak, Paris bajos fondos.

Lehen ez bazenekien orain badakizu, 
marradun tipo frantsesa ez da Jean Paul 
Gaultierren asmakizuna.
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Kathy, Lydia, Wilma    
Yurre Ugarte
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Kathy
Kathy Acker idazlearen Blood and 
Guts in High School (Picador, 1984- 
“Odola eta erraiak institutuan”) liburua 
erosi dut. Ez dakit ezer Ackerri buruz, 
salbu William S. Burroughsen eskutik 
heldu naizela Ackerrenganaino, 
Burroughs omen delako Ackerren 
izarrarteko izarra. Burroughsen Junkie 
duela hiru urte leitu nuen, hamabost 
nituenean, artean, errealitatea deitzen 
dugun honetan, heroinazale gutxiago 
ezagutzen nituenean. Eta Burroughesen 
Junkie-ra iritsi nintzen Eduardo Haro 
Ibarsen Gay Rock liburua irakurri 
ostean. Beraz, ez da harritzekoa, 
Ackerren prosa esperimentala 
irakurtzen ari naizelarik, aurreko bi 
testu horiek datozkidala arrapaladan, 
yonkigrafia hura eta punkean (ere) 
eragina zuen glam rockaren inguruko 
saiakera. Kathy Ackerren liburuan, jada 
bigarren orrialdean marrazkiak ageri 
dira; adibidez, (aurpegirik gabeko) bi 

gizonezkoen gorputz erdi-biluzietan 
zakilak nabarmentzen dira. 19. 
orrialdean alu bat marraztu du, lehen-
lehen planoan, zehaztasun handiz, 
azpian ipini duelarik “nire alua gorria 
ugh”. Marrazkiek apunteen koadernotik 
ateratakoak dirudite. 4. orrialdeak Cesar 
Vallejoren poesia bat dakar txertatua 
protagonistaren eta bere aitaren 
arteko elkarrizketa batean, jario luzeko 
elkarrizketa baten erdian hain zuzen. 
Isurketa ariketa oparoa baita liburu hau, 
eta zapore gazi baten usaina dario; 
nola ez, sexu, herio, gaixotasunarena.  
”Post-punk porn” edota “post-punk 
feminism” etiketapean sailkatu dute 
Acker sailkatzeko beharra dutenek. 
Ziztada nabaritu dut irakurri dudanean, 
Carlos Castanedaren The teachings 
of Don Juan (Don Juanen eskolak)en 
edukiak eragindakoa bezain bestekoa. 
Idazkera horrek irekitzen du ezohiko 
bidexka bat, edota, nahi izanez gero, 
errepide zabal bat. Idazle-andre baten 
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eskutik. Zenbateraino eragingo duen 
nigan, auskalo. Orain, une honetan 
behintzat, txutearen eraginpean nago, 
jota, ezin ezer... idatzi: irakurketa 
paralizantea suertatu baita. Hemendik 
aurrera, zergatik jarraitu beharko nuke 
nik idazten testu “normal” bat, klasikoa 
nahi baduzu, kontaketa lineala eta 
pertsonaia arruntak ustez “ohiko” 
gertakizunetan murgilduta, 1984. 
urtean? Blood and Guts in High School 
existituko ez balitz bezala?? 

Lydia
Agonia extasia da. Ackerrek festa 
batera gonbidatuko lukeen norbaiten 
musika ipini dut. Duela bi urte, 1982an, 
Lydia Lunchek The Birthday Partyrekin 
partekatu zuen EPko alde batean dator 
The agony is the ecstasy. Kathyren 
antzera, Lydia azkenaldian Londresen 
dabilen niuyorkiarra da. The agony is 
the ecstasy garrasi geldoez osatuta 
dago. “Atsegin” kalifikatzailetik urrun, 

buila femenino bat dortoka baten 
abiadan, spoken word garrasi baten 
anti-melodian. EP honen beste aldeaz  
paso egin ostean, alegia Urtebetetze 
Festaren “Aitasantuaren odolaz 
mozkortuta” abestiaz, Lydiaren soinuen 
atzetik jarraituz, bada, aukeratu dut  
Some velvet morning (belusezko 
goiz bat), Lee Hazelwood eta Nancy 
Sinatraren abestiaren bertsioa ondu 
baitu Lunchek Rowland S.Howardekin. 
Ezin estrainioagoa zaidan abesti hau 
egoera estrainio honetarako aproposa 
den ez nago seguru. Erosi nuen 
dendan, saltzaileak, nire hondoraino 
txertatzen zuelarik bere begirada, 
hauxe bota zidan: dagoen abestirik 
lisergikoenaren bertsio dezente bat 
daramazu... Ordea, hotza eragiten dit 
niri, estralurtarra zait, kanta aurrera 
doan heinean, gero eta hotzagoa. 
Hitzei erreparatuz gero, inor ez da ados 
jartzen zertaz doan. Belusez bildutako 
altzairu xaflazko goiz bat iruditzen zait 
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niri, eta urrundu nahi dut, Lydiaren 
eskutik urrundu ere: banoa Death Valley 
69ra, Sonic Youthekin grabatu berri 
duen abestira. Mojave basamortuko 
Heriotzaren Ibarrari 69 zenbakia gehituz 
gero soinuzko ohea lortu baitu Lunchek 
Sonic Youtheko lagunekin. Eta, pieza 
honek (abesti edo kanta deitzea 
xuhurregi balitz bezala), bai, badauka 
ahalmen nahikoa Ackerrek eragin didan 
aldartetik irtenarazteko, berpizteko. 
Bultzada. Sudurraren puntan paratzen 
zaizuna adierazten jarraitzeko, edozein 
dela zure medioa. 

Wilma
Herrira itzultzean, maletan dakartzat, 
besteak beste, Ackerren Don Quixote 
(non andre-zaldun ibiltari bat Amerika 
modernoaren liluratzaileak garaitzen 
saiatuko den) eta Empire of the 
senseless,  J.G Ballarden Crash  eta 
The Venus hunters-en konpainian, 
Burroughsen Cities of the red night eta 
The naked lunch-rekin batera. 

Mendi ederrez inguraturiko gure herriko 
ibarra, Mojavekoa baina mortuagoa 
zaigu guri; bai herria, bai ibarra, bai 
goialdeko arana, baita gertuen dugun 
hiririk hiriena ere. Zerbaitegatik bataiatu 
diote lagunek Bukaera beren musika 
taldeari, aurretik Tortura Sistematikako 
partaide izan diren horiexek berak. 
Lagunarte honetan, nesken sexua 
egokitu zaigunok entzuten diogu 
Lunchek S.Yekin burutu zuen Death 
Valley 69 ditxosozkoari herriko 
tabernazulo batean, non zerbitzariak, 
harrigarriki, musika modernoaren 
egundoko ezagutza duen. Punk 
jazzari buruz hitz egin didan lehenengo 
pertsona da (eta, agian, azkena); 
no wave eta  James Chance&The 
contortions taldeari buruz aritu da, 
hau da, Lydia Lunchen lagunei buruz! 
non eta kalearte hauetan kokaturiko 
kobazulotxoan. Amabirjinaren 
agerkundearen pareko elkarrizketaldia. 
Lunchen garrasiak jarraitzea erabaki 
baitugu.  Gure heriogarritasuna 
estaliko edo behintzat mozorrotuko 
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duen abestiren bat asmatzeko gogoak 
soberan baitauzkagu. Gainera, ez al 
gabiltza egunero “zuk zeuk egizu”-ka 
janzkera eta bizimodu kontuetan?  Holaxe, 
ekin ekin diogu abesti bat goitik behera 
asmatzeari. Hitzez hitz, hizkiz hizki: 
dadaismoaren erraietan murgilduta. Ziribi 
Tiribi, esanahi arauturik ez duen abestia, 
eeereleppapaileazzzsspssitittt eta abar 
diote hitzek. 

Bigarren abestia prestatu ostean:

- Ama, Benitoren abesti baten bertsio 
bat egin dugu, Igonek, Larraitzek  
eta hirurok.

- Zuek? 
- Guk geuk moldatu dugu, bai. Nere 

herriko neskatxa gorroto.
- Zeer?! “Gorrotoa”, “herria” eta 

“neskatxa”rekin batera? 
- Bai.
- Hori ez da posible! Ez da posible!

Abestiaren jatorrizko hitz arras 
“erromantikoak” alderantzizko bihurtu 
ditugu. Burmuina aspaldi inbaditu 
baitziguten mota honetako abestiek. 
Gorrotoa kabitzen ez zaion neskatxa 
puru horri, gurean gorrotoa dario; 
gainera, gorroto horixe bera sentiarazi 
diezaioke edonori, etengabe amodioa 
darion objektu perfektutik urrun baitago, 
gu geu ere halaxe gauden moduan.

Hirugarren abestia da Tortura 
Sistematikaren Guazen etxera, edo 
alzheimerra duen (lagun baten)amona 
Emetteriren hitzez osatutako abestia. 
Lañoki, Wilma&Kutxi-Kutxis deituriko 
hirukotea osatu dugu. Instrumentuak 
Bukaera taldeko lagunek jotzen dituzte. 
Hiru zenbakiak besterik debekatuko 
bailigun, oholtza gainean hiru emanaldi 
egin ditugu. Eta akabo. Hirutako inork 

ez dionez eutsi nahi “musika” munduari, 
nork bere bidea hartu du laster, esparru 
ezberdinetan.  

Harrezkero, hiruron bizitzetako pasarte 
nola esanguratsu hala ñimiñoen soinu 
banda bilakatu zaiguna ez da izan 
Lunchen oihuren bat edota Ackerren 
esaldiren bat; errepikatu zaiguna, mantra 
inkontzientea bilakatzeraino, abestia 
ezagutu gabe ere, The Slits taldearen 
1977ko Typical girls antologikoa 
da. Kasik himno den horretan, doinu 
dantzagarrien menpeko hitzak ironiaz 
gainezka ari zaizkigu nesken definizio 
“tradizional” eta arautuaz.  Typical girls, 
edo edozein neskak (are sortzaileak) 
inkontzienteki eta kontzienteki aurre egin 
behar dion(liokeen) kontzeptua:
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Typical girls(Neska jatorrak, ohiko 
neskak)

 Don’t create /ez dute sortzen
 Don’t rebel /ez dira oldartzen
 Have intuition /”intuizioa” daukate
 Can’t decide /ez dute erabakirik 

hartzen…
 Typical girls get upset too quickly/ 

erraz gogaitzen dira 
 Typical girls can’t control 

themselves/ ez dute beren burua 
kontrolatzen

 Typical girls are so confusing/ hain 
dira ulergaitzak

 Typical girls don’t think too clearly/
ez dute argi pentsatzen

… … … …

2015 urtean... 
(...Ere beharrezkoa den eta zahartu ez 
den abestia...)

Hara non, The Slits (baginak) taldeko 
gitarristak, Viv Albertinek, Typical girls 
abestiaren egileetako batek, oroitzapen 
liburua idatzi duen. Etxetik irten gabe erosi 
dut Clothes, music, boys (Faber&Faber, 
2014), baita irentsi ere. Hau zirrara. Balizko 
maletan, edonorako bidaian eramateko 
moduko liburua. “2014 NME , Rough 
Trade eta Mojo Book of the year “ sariak 
jaso ditu; Greil Marcusek kokatu du 
bizitzan irakurri dituen bost liburu onenen 
artean. Laudorioak alde guztietatik. Gora 
zu, Viv! Esker ona lortu du zure lanak, egin 
unean, eta ez 30 urte igaro ondoren edo 
post mortem.

The Slits taldeko gitarrista zenak maisuki 
adierazi ditu liburuan bai 77´ko punk 
eztandaren erdigunean bizitakoak, bai 
neska sortzaile orok jasaten dituen 
kontraesanak eta oztopoak. Erretorika 
hutsalik gabe, sermoi baten antipodetan, 

punkaren ethos-a nabarmendu du (garai 
ustel hauetarako txit aproposa): izan zaitez 
erabat egiazko, ez jarraitu inori, bost 
axola besteen iritziek. Eta gogorarazi du 
Albertinek zer transmititu zuen oholtzaren 
gainetik lagun zuen Johnny Rottenek; 
proletario, zatar, ahots inposiblezko, 
nazkagarri eta ia elbarri zen Jontxu Ustel 
haren mezu iraultzailea: izan zu zeu. 
Orobat, ari zaigu neskek zerbait artistiko 
eta ez zerbait domestiko egiterakoan 
oraindik orain dauzkaten zailtasunez. 
Eta ez dauka ahazteko Albertinek rock 
munduan inork gutxik aipatzen duen 
gaia: ama edo artista izatearen arteko 
dikotomia, edota emakumea eta artista. 
Existitu behar ez lukeen dikotomia, jakina. 
Munduko Kathy, Lydia eta Wilma guztiak 
bizi dituen dikotomia...

Ziztada, bultzada, zirrara. Sortu, oldartu, 
erabaki. 

Ez esan inoiz alabari, ilobari, lagunari, 
zeure buruari, ez da posible.
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David Thomas
Pere Ubuko liderra

     Gorka Erostarbe
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Aulkian eserita. Hala iragan zuen bi 
zatitan banatutako kontzertuak iraun zuen 
denbora. Eszenatokitik irten eta sartzeko 
baino ez zen altxatu, hasiera-bukaeratan 
eta atsedenaldiko tartean. Arazo fisikoek 
behartzen dute hala egotera oholtzaren 
gainean, eta eserita kantatzen du. Iazko 
azaroaren 27an izan zen Gasteizko Jimmy 
Jazz aretoan, bere egitasmo kuttun eta 
ia betierekoarekin David Thomas (Miami, 
AEB, 1953). Pere Ubuko gidari eta alma 
mater-ak orkestra gidari baten gisara 
jardun zuen lehen zatian, inprobisazio 
atalei koordenadak emanez, noiz hasi, 
noiz gelditu, noiz gorantz egin, noiz isildu... 
Eta bigarren zatian gehiago aritu zen 
rock banda baten ohiko kantari modura, 
Thomasengan ia ezer ez den arren ohiko. 
Ardo botila izan zuen kontzertu osoan 
bidelagun. Begiak itxita, loaldi gozo batean 
bailegoen entzuten zituen taldekideak 
pasarte instrumentaletan -pasarte ederrak 
bestalde, zaratatsuak zenbaitetan, rock 
kaotiko nahiz free-jazzez jantziak, eta eder 
preziosistak besteetan, klarinete zoragarri 
batez gidatuak-...

Mozkorraldi kreatibo batean murgildurik 
zirudien gidariak. Oin bateko botatzarra 
eta galtzerdia kendu zituen batean, 

azkurea zuela-eta; The Kings of Lion eta 
Lady Gaga parekatu eta egurtu zituen 
bestean, eta bertaratu ginenoi ere eman 
zigun zaplaztekorik: “Leienda garela 
uste duzue, baina ez, ez gara leiendak, 
mitikoak gara, eta argi gera dadila, 
guk ez zaituztegu behar”. Harrokeriatik 
prepotentziarako bide horretan, 
samurtasun moduko bat badu, hala ere 
Thomas zahartzen hasiak. Egiten duen 
horretan sinisten du. Sinisten du musikan, 
sorkuntzan. Indibiduoaren ekintza gorena 
bailitzan. Diskurtso oso bat eratua du 
gizabanakoaren eta arte sorkuntzaren 
autonomiaren inguruan, baina oroz 
gain, musika ibilbide askea, interesgarria 
eta pentsarazi bezainbat gozarazi eta 
aztorarazi egiten duena eratu du. Uzkurra 
da oso elkarrizketak emateko orduan. 
Pere Uburen webgunean (http://www.
ubuprojex.com/) elkarrizketa luze-luze 
bat zintzilikatua du, berak sortutako 
galdera-erantzunekin, hainbestetan egin 
dizkioten galderekin, eta berak emandako 
erantzunekin. Horregatik zail da bere 
iragana edo ibilbideari buruzko galderak 
egitea; hala eginez gero galdetegi hartara 
bideratzen baitzaitu. Interesatzen ez 
zaizkionak ez ditu erantzuten, edo labur-
laburrean errematatzen ditu. Baina, 
mingaina edo luma askatzen ditunean... 

“You wanna know the truth?...Then start asking the fuckin’ right questions” 
Rust Cohle.

“32 modu ezberdin daude istorio bat kontatzeko eta den denak erabili ditut, 
baina argumentua beti da berbera: Gauzak ez dira ematen duten bezalakoak”, 
Jim Thompson.
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Pere Ubu Clevelanden (Ohio) osatu 
zuen David Thomasek, 1975ean. Bera 
da hasieratik irauten duen kide bakarra. 
Bera da lider eta gidaria. 40 urteko 
ibilbidea, rocka eta esperimentalismoa 
uztartuz, artea kantuen menera jarriz, 
eta publiko zabalarengan baino gehiago, 
beste musikari eta taldeengan itzal luzea 
utziz: “Horixe da gure arazoa, horixe da 
gure akatsa”. Taldearen izena, Alfred 
Jerry frantsearen Ubu Roi antzezlanetik 
hartu zuen. Lan harekin absurdoaren, 
surrealismoaren eta dadaismoaren 
aitzindarietako bat bilakatu zen Jerry. Obra 
surrealista bateko pertsonaia izan liteke, 
lasai ederrean, David Thomas. 

Uste dut Euskal Herrian aurrenekoz 
arituko zaretela Pere Ubu modura. 
Ingalaterratik (han bizi da) edo 
AEBetatik ateratzen zaretenean, 
interesik izaten duzu zoazen lekuaren 
inguruaz informazioa eskuratzeko?

Euskal Herrian izan nintzen beste behin, 
Bilbon, baina orduko hartan Two Pale 
Boysekin, uste dut. Edozein lekura 
noalarik ere, gauzak begiratzea gustatzen 
zait, geografia behatzea, edota eraikinak. 
Istorioak entzutea gustatzen zait. Istorio 
kontalari bat naiz. Istorioak harrapatzea 
gustatzen zait, ondoren haiek 
kontatzeko. Baina niretzat, kontzertu bat 
testuinguru itxi bat da, eta testuinguru 
horretan gizabanako talde bat batzen da 
nor bere esperantza, amets eta beldur 
propioekin. Kanpoan, kultur historiaz 
osaturiko mundua dago, mandamendu 
historiko eta geografikoek agintzen 
duten gizartea, alegia. Barnean, nire 
mundua eta beste norbanako batzuena 
dago, eta testuinguru desberdinak bizi 
ditugu guztiok. Beste ezeren gainetik, 
norbanakoak gara.

Nola bizi izan zenuen Gasteizko 
Jimmy Jazzeko kontzertua? Bi zati 
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oso berezituak izan zituen. Lehena 
libreago; bigarrena kantuetan 
oinarritua...

Bai, hala egituratua genuen. Lehen 
zati horretarako buruan deus zehaztu 
gabe irteten gara oholtzara, eta kantuak 
egiten ditugu ezerezetik. Zenbait jendek 
inprobisazioa deitzen dio horri. Niri 
ez zait gustatzen termino hori, ziur aski 
inprobisazio gehienak ez zaizkidalako 
gustatzen. Sarri norabiderik gabekoak 
eta onberegiak izaten dira. Niri kantuak 
gustatzen zaizkit. Kantuak dira 
eraikinaren oinarriak. Lehen zati libreago 
hori egiten dugunean uste dut kontzertu 
entretenigarri eta lotua egiten dugula, 
hala ere. The Pere Ubu Moon Unit 
izena jartzen diogu formatu askeago 
horri, eta ni oso gustura nago Pere 
Uburen beste alderdi hori azaldu ahal 
izatearekin. 

Ez dira garai egonkor eta baikorrak 
ez Europan, ez ia inon, ez ekonomiari 
dagokionez eta ezta sozialki ere. 
Kontzientzia soziala garrantzitsua 
al da zuretzat? Musikak gatazka 
sozialekin batera joan behar du, edo 
gauza independenteak dira zuretzat? 

Pere Ubuk musika egiten du bere burua 
munduan kokatzen ez duenarentzat. 
Gure kantuak, oso maiz, bere burua 
topatzen ez duen jendeari buruzkoak 
dira, leku bat topatzeko borrokan ari den 
norbanakoari buruzkoak dira. Beraz, 
finean, norbanakoari edo indibiduoari 
buruz jarduten dugu, ez gizarteari 
buruz. Jendearen amets eta esperantzek 
kezkatzen gaituzte, ez euren politikak.

Sozialki engaiaturiko musikariak ez 
zaizkizu interesatzen hortaz? 

Soilik euren musika interesgarria bada.

Zer iruditzen zaizu, adibidez, Pete 
Seeger, Johnny Cash, Billy Bragg 
edota Robert Wyatten musika, 
estatubatuar bi eta ingeles bi 
aipatzearren?

Seeger artifizialegia eta doktrinarioa 
egiten zait. Bragg batzuetan izan liteke 
modu horretakoa. Cash inoiz ez da 
horrelakoa. Wyatt batzuetan doktrinarioa 
da, baina hain da zoragarria...

Zer behar du kantu batek ona 
izan dadin?

Kantu batzuk on dira pop 
entretenimendu direlako, besterik gabe. 
Beste kantu batzuk onak dira poesia, 
pasioa eta ikusmira zabala dutelako.

Irakurria dizut ez duzula kontzientzia 
politikorik, baina esana duzu, aldi 
berean, kapitalismoa maite duzula, 
musika sorkuntzan independente 
izaten ahalbidetzen dizulako. Azal 
zenezake ideia hori?

Ez dut ulertzen kontzientzia politikoa 
terminoak zer esan nahi duen. Baina, 
bai, gustukoa dut zuk lan egiteko modu 
kapitalistatzat uler dezakezun hori. 
Beti saiatu izan gara gure ekoizpen 
tresna propioak izaten eta lantzen, 
independente eta autoaskiak izan 
ahal izateko lanean, eta besteekiko 
menpekotasunik izan ez dezagun. 
Kapitala bildu dugun heinean, 
guretzako baliagarriak diren gauzatan 
erabili dugu, berriro kapitala biltzeko 
berriro baliagarriak zaizkigun gauzatan 
inbertitzeko... eta horrela, gelditu gabe. 
Hasi ginenean, bazirudien ez zela 
diskoetxerik gure musika plazaratzeko 
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prest, eta gure diskoetxe propioa 
sortu genuen. Gustuko dut gure 
musika saltokiren batean jarri eta hura 
saltzea Lady Gagarekin edo Pete 
Seegerrekin batera. Disko denda 
batean lan egiten nuenean gustuko nuen 
soldata jaso eta diru hori disko berri 
batean gastatzea. Oso zen gustagarria. 
Eta benetan dut gustuko jende langilea 
gure emanaldietara etortzea eta euren 
bizitzako denbora bat gugan inbertitzea, 
euren denboraren bidez irabazi duten 
diruaren bidez. Testuinguru horretan 
sorturiko arteak niretzat balio handiagoa 
dauka gobernuen subentziopean 
sorturikoak baino. Kapitalismoa eta 
sozialismoa kontzeptu dinosauroak 
dira zentzu askotan, XIX. mendeko 
paradigmen 
aztarnak. 

Ez al dira 
une desberdinak sorkuntzaren 
unea zeinetan indibidualtasuna 
garrantzizkoa den, eta 
norbanakoaren lan horren emaitzak 
partekatzeko unea? Esperientzia 
kolektiboa ez da garrantzitsua artean 
zuretzat?

Nik ez dut nire indibidualtasuna 
partekatzen. Saldu egiten dut. 
Arima saltzen dugu sukaldeko beste 
edozein tresna balitz bezala. Ikus-
entzulearentzat balioa badauka, 
ordaindu egingo du diruz. Abisaidazu 
bere lana partekatzen duen iturgin 
bat topatzen duzunean. Zerbaitek 
soilik merezi du, hori ordaintzeko prest 
dagoen norbait baldin badago. Ez dut 
sinisten doakoa den horretan. 

Kapitalismoak eta politika 
neoliberalek musika ez al dute 

industria produktu bat bilakatzen 
gehiago arte esperientzia bat baino?

Ez.

Arteak badu izateko arrazoirik 
esperientzia kolektiborik gabe?

Arte ona ez da esperientzia kolektibo 
bat. Esperientzia indibidual bat da. Orain, 
gerta liteke indibiduoz osaturiko talde 
batek gauza bera sentitzea eta masa 
baten gisara jokatzea ondorioz, baina ez 
nintzateke gehiegi fiatuko masa horretaz.

Jarraitzaileak garrantzitsuak ez 
direla ere esan izan duzu, baina zer 
litzateke musika entzulerik gabe, 
publikorik gabe?

Esan izan dudana 
da ikus-entzulea 
ez dela behinena, 
premiazkoena. 

Hori desberdina da. Einsteinen fisika 
aplikatzen diot musikari, mekanismo 
kuantikoak. Fisikaren mundu horretan 
behatzaileak rol bat dauka, eta da 
behatzearen ariketa soilarekin behatzen 
duen partikula hori zer den eta non 
dagoen zehaztea. Baina ni ez naiz 
partikula bat. Ni gizaki bat naiz, eta ez 
dut utziko behatzaile batek determina 
dezan zer edo nor naizen. Beraz, ikus-
entzulea hutsala da zentzu horretan. 
Nik, urtebete pasa nezake disko 
baterako musika sortzen, eta taldekoa 
ez den norbaiti erakusten diodan 
lehen aldi horretan errebelazio baten 
gisara jakiten dut zer den sortu dudan 
horretatik ona eta zer txarra. Baina 
horretarako behar dudan gauza bakarra 
da musika azaleratzen dudan unean 
eta areto berean arnasa hartzen egon 
daitezela, ez besterik.

“Begia iruzurtia da eta erraz engaina gaitzake. 
Belarriari ziria sartzea zailagoa da”
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Carnival of Souls da film batean 
inspirazioa harturik Pere Ubuk osatu 
duen hirugarren lana. Nola bihurtzen 
duzu musika film batetik jasotako 
energia hori?

Diskoa ez da filmaren interpretazio bat 
edo ez dago zuzenean hark inspiraturik, 
Lady From Shangai Orson Wellesen 
filmaren interpretazioa ez zen bezalaxe. 
Bi kasuetan gertatu dena izan da 
antzekotasunak zeudela film zuzendariek 
landu zituzten ideien eta nik neuk Pere 
Uburen disko horietarako landu nahi 
nituenen artean. Carnival of  Souls-
ekin Memento Mori 
esaera latindarrak 
esan nahi duena 
lantzen hasi nintzen, alegia “gogora 
ezazu hil egingo zarela”. Eta horrek bat 
egiten du Pere Uburen ohiko motibo 
horrekin, bere burua topatzen ez duen 
jendearekin. 

Zinemaz gain, zein beste arte 
adierazpidek eragiten dizute musika 
sortzeko orduan?

Esan dizudan bezala, zinemak edo 
pelikulek ez naute inspiratzen. Ideiek 
inspiratzen naute. Ez zaizkit filmak askorik 
gustatzen, ez behintzat espazio-ontziak 
agertzen ez badira edota baseball-az 
ez badihardute. Arte bisuala tranpa 
bat dela deritzot. Begia iruzurtia da eta 
erraz engaina gaitzake. Belarriari ziria 
sartzea zailagoa da. Munduaren gidari 
egiazkoagoa da belarria. Soinua ez baita 
existitzen kontzientziadun gizaki baten 
burutik kanpo. Nire parean dagoen kafe 
katilua objektu erreal bat da. Erori liteke 
mahaitik eta nire oina mindu dezake. 
Baina kafe katilu baten soinua (bai, 
badauka!) nire buruan soilik existitzen da, 

soinu hori ezin da mahaitik erori eta nire 
hanka ezin du zauritu. Kafe katiluaren 
soinua nire laguna da hortaz, eta askoz 
ere gidari hobea munduan eta bizitzan. 
Zer esan nahi dut honekin guztiarekin? 
Entzun ondo! Dakidana da musikariak 
piramidearen gailurrean direla. Margolari, 
idazle, eskulturagile, zinemagileak inurri 
txikiak baino ez dira piramide horren 
azpiko hautsetan aztarrika egiten. Gora 
begiratzen gaituzte. Inbidiaz!

Esan ohi duzu rock banda bat zaretela 
eta soilik rock banda bat, eta egiten 
duzuena ez dela avant-garde-a. 

Tira, benetan esan 
ohi dudana da pop 
banda bat garela 

eta pop musikaren mainstream-ean 
mugitzen garela. Zuk esan zenezake 
ez garela pop banda oso on bat eta nik 
hori onartuko nukeen. Eta hori da Pere 
Uburen tragedia... eta ez avant-garde 
garen edo ez.

Idazten duzuna ez omen poesia. 
Kantuek euren lengoaia propioa 
dute?

Bai.

Carnival of Souls lanean iluntasuna 
eta sentsualtasuna eskutik doaz. 
Biak interesatzen zaizkizu?

Bai.

Heriotzaz, bakardadeaz hitz egiten 
duzu kantuetan, baina zure buruaz 
hitz egin gabe. Istorioen bidez 
baizik. Musikak eta arte sorkuntzak 
berreskuratu behar duten zerbait da 
istorioak kontatzearena?

Ez da nire egitekoa epaitzea edo 

“Ez dut federik sorkuntza bere buruaz hitz 
egiteko baliatzen duen artistarengan”
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aholkatzea. Gu istorio kontalariak gara, 
ez literatur tradizio batekoak, baizik eta 
koblakarien tradiziokoak, literatur aurreko 
(edo literatur gabeko) folk musikaren 
ahozko tradiziokoak. Bardoak. Arteak 
istorioak kontatzea behar luke muinean. 
Ez dut federik sorkuntza bere buruaz hitz 
egiteko baliatzen duen artistarengan. 
Atera zaitez zeure burutik. Atera ezazu 
zeure burua istoriotik. Begira ezazu 
jendea, beha ezazu. Begira ezazu 
geografia, eta hark kontatzen dituen 
istorioak. Eta orduan idatz ezazu 
horretaz, ez zeure buruaz. 

Besteei buruz idaztea norberari 
buruz idaztea ez al da?

Bai, horixe bera da. 

Kantu aparta da Irene. Hitz sinple 
bezain iradokitzailea duena: 
“Goodnight Irene, You are the 
prettiest thing that I’ve ever seen, 

I’d see the sunlight is in your eyes 
but i know the moon is in your 
mind, Irene”. Inkomunikazioa, gure 
ametsen norabide desberdinak dira 
bizitzako gauzarik ankerrenak?

Gauza anker asko dago munduan. Ez 
nuke aukeratuko zein den bata bestea 
baino anker edo gogorragoa. Afrikan 
gosez hiltzea ere gogorra da, beste 
maila batean. Nire bizitzan ez dago 
ezer gogortasun horretatik hain gertu, 
esaterako. Eta horrek esan nahi du zuk 
lehen deitu duzun kontzientzia politiko 
hori dudala? Ez, horrek esan nahi du 
gizaseme puta bat  naizela (“A fucking 
human being” elkarrizketatuaren hitzetan).

Ilargia behin eta berriro azaltzen da 
zure kantuetan. Zer esan nahi du 
ilargiak zuretzat?

Iaz ikusi nuen   egindako elkarrizketa 
bat, eta hark zioen gizakia ilargira 
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iristea zerbait gorrotagarria izan zela, 
nazkagarria. Esan zuen gizakia sekula ez 
zela saiatu behar ilargira joaten. Ez zuen 
zergatia azaldu, baina esaten ari zena 
ulertu nion. 

40 urte daramatzazu musikaren 
munduan. Zer gehiago egitea 
geratzen zaizu?

Nik beti lan egiten dut 
epe luzera begira. 
Azken proiektua 
egiteko 20 urte behar 
izan ditut, adibidez. 
Badut buruan beste 
proiektu bat beste 
horrenbeste iraungo 
lukeena. Arazoa da 
hori gauzatzeko 
bizitzarik gabe 
geratzen ari naizela, 
denborarik gabe. 
Hala ere, ez dugu 
beste aukerarik, oina 
pedalaren gainean jarri 
eta Hormaren aurka 
abiada bizian joatea. 
Zein den proiektu 
hori? Ez du esango 
zer den. Neurri batean 
fantastikoegia gertatuko 
litzaizuke sinisteko ere. 
Horretara iristen banaiz, 
lehenago inork egin gabeko 
zerbait izango da, baina ziur aski 
ezin izango dut egin, denbora laburregia 
daukat...

Zenbat aldatu dute teknologia 
berriek eta Internetek rock 
musikaren soinua eta esanahia 
azken 15 urteetan?

Asko eta ez horrenbeste, era berean. Nik 
nire musikarekiko ikuspegi berberarekin 
jarraitzen dut. Mundua aldatu egiten 
da, Pere Ubu ez. Hasi genuen bidean 
jarraitzen dugu. Ez naiz ezerekiko 
nostalgikoa. Teknologiak aldatu egiten 
dira, eta ni egokitu egiten naiz. Ekonomia 
egiturak aldatu egiten dira eta ni egokitu 

egiten naiz. Gizartea 
aldatu egiten da eta 
nik ignoratu egiten 
dut hori. Gu ez gara 
gizarteko partaide. Gu 
Gizon Askeak gara. 

Gazte jendea ez da 
joaten lehen bezala 
rock kontzertuetara. 
Gasteizen zuek 
ikustera ere oso jende 
gazte gutxi joan zen. 
Zer esan nahi du 
horrek?

Horrek esan nahi du 
musikariak koldarrak 
izan direla eta 
jendeak ez du ondo 
erreakzionatzen 
koldarkeriaren 
aurrean.

Azkenaldian ikusi 
zaitugu aulki batean eserita 

zuzeneko kontzertuetan. Kantua 
interpretatzerako orduan nola 
eragiten dizu?

Aukera ematen dit buruko indar guztia 
kantura bideratzeko eta ez zutik egoten 
ahalegintzeko indar zati bat egiten. Nire 
hankak ez dira berriro ondo egongo inoiz. 
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Epikaren bila,
sofatik altxatu gabe

    Xabier Sagardia 
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Fernando Alonso, Lewis Hamilton eta 
enparauak tipo handiusteak dira, egoa 
puztuta beren monoetan sartuta sakelak 
bete diru doazen tipo antipatikoak, 
hotzak eta kalkulatzaileak. Sekulako 
makinak gidatzen dituzte. Motorrek 
orro egiten dute, 320 kilometro ordutik 
gorako abiaduran. Ziztu bizian doaz. Hain 
da aurreratua autoen teknologia, ezen 
pilotuek ez dituztela karrerak irabazten. 
Beren makinek egiten dute haien ordez. 
Nahiz eta gero oilarrak bezala “ko-ko-ko” 
dabiltzan mundutik.

Baina ez da beti horrela izan. Garai 
bateko pilotuak beste pasta batez eginak 
zeuden. Haien ausardia eta trebezia 
makinen potentziaren gainetik zegoen. 
Errepidera koheteak bailiran irteten 
ziren, garaipenaren loria eskuratzera: 
Fangio, Caracciola, Mike Hawthorn, Jack 
Brabham, Phil Hill, Alfonso de Portago, 
Masetti, Stirling Moss eta beste askok 
auto lasterketen urrezko garaia letra larriz 
–usu odolaren letra gorri bihurtuak– idatzi 
zuten. Bazekiten edozein bihurgunetan 
heriotza zain zutela. “Ez naiz inoiz 
karreretara itzuliko, ezta ikusle bezala 
ere. Nire anaiak ziren denak: Fagioli, 
Marimon, Collins, Musso, Levegh, Ascari, 

Castellotti, Portago... eta gaur hilik daude 
denak (...). Oroitzapen mingarriegiak 
gordetzen ditut”, adierazi zien Fangio 
handiak kazetariei 1958an erretiroa hartu 
zuenean.

Galdera pozoitua (badakit), datorkit 
burura: Alonsok bolanteari eutsiko lioke 
goiz edo berandu ia ziurtasun osoz hilko 
zela jakingo balu?

Baina gatozen zirkuitu mitikoen garaira: Le 
Mans, Silverstone, Nürburgring, Mónaco, 
Monza, Spa... Lasterketak arriskutsuak 
ziren, tragikoak, bortitzak. Eta bere 
gogortasunean, ederrak. Ziurgabetasun 
handia zegoen, inprobisazioa... Beren 
auto partikularrak gidatzen zituzten 
pilotu amateurrak profesionalekin batera 
lehiatzen ziren lasterketa berean! Naziek 
euren nagusitasun teknologikoa erakusten 
tematuta zeuden, eta Argentinako 
Peron diktadoreak bere erregimenaren 
propaganda egiteko baliatzen zituen 
karrerak... Akats mekanikoak ohikoak 
ziren, ia 300 kilometroko abiaduran 
pilotuak hobirako bidean jartzen 
zituztenak. Autoek, airetik kontrolik gabe, 
publikoaren gainean jauzi egiten zuten. 
Hildakoak dozenaka zenbatzen ziren 
egunik beltzenetan. 

Gaur egun egin dezakegun gauzarik arriskutsuena Kimi Räikkönen eta Sebastian Vettel 
lehiatzen diren Bat Formulako karrera bat telebistaz ikusi eta asperduraz sofa gainean 
hiltzea da. Makina gizakiari gailendu zaion garaiotan, arriskua ia neurtu ahal izateraino 
otzandu duten honetan, turismo agentziek ustezko “abentura” pack-ak saltzen dituzte, 
eta gure bizitzetan falta den adrenalina dosia liburuetan bilatzen saiatzen gara. Egungo 
gizarteak meriturik egin ez duten heroi ergelak goresten dituen bitartean, iraganean 
jartzen ditugu begiak, eta gure begiradaren idealizazioa onartuta ere, Bat Formulako 
Fangio eta Stirling Moss karrera pilotuen, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupery eta 
Élise Deroche hegazkin pilotuen, Robert Scott eta Roald Admundsen Hego Poloko es-
ploratzaileen eta beste askoren abenturak eta balentriak miretsi ez ezik, irrika urduri 
batez irakurtzen ditugu. 
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Pilotuak ez ezik, ikusleak ere saldoka 
hil ziren. Eta hain ziren arriskutsuak, 
karrera irekiak debekatu zituztela, La 
Mille Miglia italiarra, Siziliako Targa Florio 
mitikoa... Logikoa denez, arau 
zorrotzagoak ezartzen hasi 
ziren hildakoak murrizteko, 
eta gutxika, araudiek eta 
teknikaren hobekuntzak 
lasterketen emozioa eta 
zirrara ito zituzten. 

Robert Daleyk oso ongi 
kontatzen du Cars and 
Speed liburuan auto 
lasterketen hasmenta 
eta urrezko garaia 
(mende hasieratik 60ko 
hamarkada bitartean). 
Liburu hori gaztelaniaz 
argitaratu du motorraren gaineko 
literaturan espezializatua den Granadako 
Macadan argitaletxe “marjinalak” –horrela 
auto-izendatzen dira–, De bolidos y 
hombres izenburupean.

Macadan argitaletxearen L’Heritage 
(Los aires roturados) liburuan ezagutu 
dugu Jean Mermoz abiadore zibil 
frantziarra ere. Gure heroi txikien 
Olinpoan betiko gordeko dugu Mermoz: 
gizon aparta izan zen, konprometitua, 
zintzoa, abenturazalea eta ausarta. 
1930ean Frantzia eta Hego Amerikaren 
arteko lehen aire-bide zuzena ireki zuen. 
Garaiko hegazkinen motorrek nekez 
iraun zezaketen denbora luzez arazorik 
eragin gabe; Atlantikoa igarotzea 
sekulako balentria zen. 1936an Croix 
du Sud hidrohegazkinean zihoala, 
ozeanoak irentsi zuen betiko, bera eta 
bere tripulazioa. “Coupons moteur 
arrière droit”, izan zen bidali zuten 
azken mezua.

Hain zuzen ere, Antoine de Saint 
Exupéry idazle ospetsua (hegazkin-
pilotua ere bazena) Mermozen laguna 
zen. L’Intransigeant izeneko hedabidean 

desagertutako pilotuaren 
omenezko hitz batzuk 
izkiriatu zituen. Antoine 
de Saint Exupéry Printze 
Txikia idazteagatik 
ezagutuko dute irakurle 
gehienek, baina bestelako 
liburuak ere idatzi zituen, eta 
usu hegazkinak izan zituen 
hizpide: esaterako, Pilote eta 
Courier-Sud (1926) eta Pilote 
de Guerre (1942). Azken hori, 
duela urte batzuk, Alberdaniak 
eta Elkarrek euskaraz 
argitaratu zuten Gerrako pilotu 
izenburupean. 

Tamalez, idazle frantziarra ere bere makina 
hegalarian zihoala desagertu zen betiko; 
Alemaniako gerra hegazkin batek bota 
zuen 1944an.

Macadan argitaletxeak gizon abenturazale 
gehiago ere deskubritu dizkigu, bere 
katalogoaren bidez: Baroi Gorri Manfred 
Von Richthofen-en gogoetak jasotzen 
dituen Der Rote Kampfflieger (El Avión 
rojo de combate) eta 1939an, BMW 
Kompressor motorrarekin, Man irlako 
lasterketa irabazi zuen Georg Meier 
gidariaren inguruko nobela (oharra: ez 
ezazue eskuratu, oso eskasa baita).

Robert Scott, Roald Admundsen eta Ernst 
Shackleton ere gizaki apartak izan ziren. 
Hego Poloa esploratzeko konpromiso 
tinkoari buruz idatzi zituzten lerroak zirrara 
berezi batez irakurriko ditugu. Lazgarriak 
dira euren espedizioen kontakizunak, 
Robert Scott-en egutegia bereziki. Haiek 
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bizi izan zutenaren %0,0001 sentituko 
dugu, aski gure sofa erosoetan eserita 
gaudela, haien esperantzak eta oinazeak 
gure egiteko. 

Adibide gehiago eman genitzake, baina 
aski zaizkigu izen gutxi horiek artikuluaren 
hariari tira egiten segitzeko. Badakigu 
egon badirela, baina zaila dirudi, egun, 
maila horretako gizakiak aurkitzea. 
Dena dirudi neurtua, dena arautua, 
dena kalkulatua. Arriskuak otzandu 
dira, eta istripuak eta ezbeharrak noiz 
edo noiz gertatzen badira ere, emozio 
gutxirekin begiratzen ditugu egungo 
gizon-emakumeen balentriak. Paris 
Dakar lasterketak ba al du benetako 
jarraitzailerik? Nor akordatzen da azken 
garaileaz? Zabortegi bat bihurtu dugun 
Everest mendiak ez du galdu bada 
epika eta ebokaziorako ahalmena? Hara 
doazen ergel saldoek benetan uste dute 
gure miresmena eta errespetua dutela? 
Edmund Hillaryk Munduko gailurra 
bihurtu den zirkua arbuiatuko luke. Eta 
berak ezin duenez egin, guk egingo dugu 
haren partez. 

Egia da idealizazioak hobe funtzionatzen 
duela iraganari so jartzen garenean, eta 
urteek ematen duten erromantizismoaren 
bernizak nahastu gaitzakeela. Orainaldia 
prosaikoagoa da beti. Baina, aldi berean, 
Lurrean esploratzeko ezer geratzen ez 
denaren sentsazio itogarriarekin bizi gara. 
Axolagabetasun berdinarekin ikusten 
dugu golf partida bat eta Nascar-eko auto 
lasterketa bat.  

Felix Baumgartner Estratosferatik salto 
egiten ikusten dugu, eta handik bi 
minutura betiko ahaztu... 

Baina noiz edo noiz, kasualitatez 
enteratzen gara Wingsuit flying 

praktikatzen ari zen “txori-gizaki” zoro 
horietako bat lurraren kontra hezur 
guztiak sakabanatuta seko gelditu dela, 
eta orduan ohartzen gara gaur egun ere 
heriotzarekin norgehiagokan dabiltzanik 
badagoela. Tira, kontua emozio fuerteak 
bilatzea bada, ISIS-en kontra borrokatzera 
joan litezke ere Go-pro kamera bat 
kaskoan jarrita (eta ez da ironia bat).

Bitartean, abentura izpirik gabeko bizitzen 
jabe garenok, ezer egiteko koldarregiak 
baikara, liburuetan bilatuko ditugu gure 
adrenalina-pilulak. Edota Hamilton, Alonso 
eta enparauen bolidoen koipea gure 
gorputzetako gantz saturatuekin uztartuko 
dugu, siesta gozo batean. Sofan etzanda.
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Agrimensor K
Amaitu gabeko

obren xarma
Julen Azpitarte 
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Behin baino gehiagotan bururatu zait 80ko urteetako Euskal Herriko post-punk 
taldeen artikulu bat egitea; asmo hori, baina, ez dut inoiz gauzatu. Halere, eman 
ditut urrats batzuk gai horretan ikertzeko asmoz, eta beti egin dut topo bi izen 
hauekin: Agrimensor K eta La Insidia, -bai, beste batzuk ere izan ziren, baina nire 
ahalegin antzua horraino iritsi da-.
Biak ala biak donostiarrak ziren: Agrimensoren errautsetatik La Dama se Es-
conde entzutetsuak sortu ziren eta La Insidiako  taldekide batzuek, berriz, Family 
eratu zuten, Donosti Sound etiketaren ordezkari pop-eroak. La Insidiak maketa 
batzuk baino ez zituen grabatu; Agrimensor-K bandak, ordea, bi single plazaratu 
zituen, Madrilgo DRO diskoetxearekin, bai eta inoiz argitaratu ez zen iraupen 
luzeko disko bat ere. Taldearen izena, halaber, Pragako idazleak amaitu ez zuen 
Das Schloß (Gaztelua) eleberriko pertsonaia batetik hartu zuten. Musika, best-
alde, iluna, lodia, itogarria... gerora, popzaleagoa.

Doinu lanbrotsu horien eraginpean, 
eta estalki itzaltsu horrek ezkutatzen 
duen istorio txikia deskubritu nahian, 
sarean murgildu naiz. Nacho Goberna 
(gitarra eta ahotsa) eta Ignacio Valencia 
(ahotsa eta baxua, La Buena Vida 
taldeko abeslari Irantzu Valenciaren 
neba) izan ziren taldearen bizkarrezurra. 
1982an, Principio y Fin singlea 
plazaratu zuten, eta 1983an, ¿Juegas 
al Escondite?. Tartean, DRO-k 
argitaratutako Navidades Radiactivas 
bilduman ere kantu bat sartu zuten, 
Derribos Arias, Glutamato Ye-yé 
eta Siniestro Total taldeekin batera,  
besteak beste.

Hala, sasoian bor-bor zegoen ska eta 
punk ereserkietatik aldendu, eta gazte 
donostiarrok post-punkaren zirrikitu 
ilunetan barna ibili ziren melodien bila. 
Arrakala darky horietan aurkitu zituzten 
ertz eta putzuen berri izateko Ignacio 
Valenciarekin mintzatu naiz.

Nola deskubritu zenituzten, 17 
urterekin, gerora Agrimensor K 

egitasmoan jorratuko zenituzten 
soinu eta taldeak?

Hamarkada aldaketa, 70etik 80ra, garai 
nahasia izan zen. Dena ari zen aldatzen 
–dena, baita musika ere-, errotik eta 
oso azkar. Krisi garaia zen (bestelakoa): 
industria-birmoldaketa, grebak, sekulako 
desenplegua, mehatxu militarra, 
kaleetan indarkeria, grebak... Baina 
ilusioa ere bazen, gauzak aldatzeko 
gogoa. Nerabe ginenon aburuz, eskema 
zaharrak jada ez zitzaizkigun baliagarri. 
Hala, lehenengo aldarria etorri zen, 
amorrua. Punka inguruko zabor handia 
garbitzen hasteko erratza izan zen. 
Musika, jada, ez zen gutxiengo baten 
ondarea, talde mastodontiko haiena 
(dinosauroak deitzen genien). Solo 
amaiezinekin gozatzen zuten, bai eta 
haien handinahikeriarekin eta harrokeria 
mugagabearekin ere. Lehen aipatu 
dudanez, ziztuan gertatu zen dena. Disko 
liluragarriak iritsi ziren, bai Ingalaterratik 
(Joy Division, The Clash, Magazine, 
Gang of Four, Siouxie and the Banshees, 
The Stranglers, Japan...), bai AEBetatik 
(Suicide, Television, Talking Heads, 
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Ramones...). Irratiek ere (tokikoek, 
Estatuko Radio 3-ek eta frantsesek) 
ezinbesteko lana egin zuten mundu 
zabalari begiratzeko prozesu hartan, 
gizarte oso itxi batean bizi baikinen. Gure 
kasuan, Frantziatik gertu bizitzea ere 
oso garrantzitsua izan zen; esaterako, 
igande eguerdietan, Antenne 2 telebista-
katean emititzen zuen Chorus saioa 
paradigmatikoa izan zen, hainbat talde 
ikusi baikenituen zuzenean jotzen. 

Lantzean behin, eskolatik atera eta 
Hendaira ere joaten ginen topoan, 
hemen argitaratzen ez ziren diskoak 
erostera. 15 urterekin sentitutako 
jakin-minak eta grinak beste guztia 
ahalbidetuko zuen.

Nolakoa zen Donostia garai 
hartan, eta nola ikusten zintuzteten 
eszenako beste kideek, eszenarik 
egotekotan? Rock Radikal Vasco 
ere gogor jotzen ariko zen.

Donostia betidanik izan da hiri berezia 
musikarekiko. Ez dakit hiriak daukan 
tradizio koral handiarengatik den, ala 
hiriak erakusten duen kosmopolitismo 
kosmopolitismoagatik,  nahikoa 
probintzianoa, dena den), baina belaunaldi 
guztietan izan dira talde nabarmenak. 
Estilo anitzekoak, eta elkarrengandik 
urruntzen diren proposamen musikalak 
jorratzen zituztenak. 

Ez dakit nola ikusten gintuzten. 
Norberak sekula ez daki nola 
ikusten gaituzten besteek, gainera, 
hori jakin nahi izatea, nartzisista ez 
ezik, alferrikako ariketa da. Egia da 
beste talde batzuekin harreman ona 
geneukala, hori seguru, bai eta gurearen 
antzekoak ziren bilaketa-prozesuetan 
sartuta zeuden norbanakoekin ere; 

esaterako, La Insidia bandarekin, Family 
aurretik Javier Aramburuk eta Iñaki 
Gametxogoikoetxeak abiatu zuten 
taldearekin, tarte batez entsegu-lokala 
ere partekatu genuen; sasoi hartan 
Mogollon taldearekin baxua jotzeari 
utzi eta kazetaritza-abentura hasi 
zuen Ricardo Aldarondorekin; oraindik 
Duncan Dhu abiatu gabe egon arren, 
Los Aristogatos taldean abesten zuen 
Mikel Erentxunekin; ADN fanzineko 
jendearekin... Finean, ez geunden 
isolatuta, eta bai, Donostian eszena 
musikal bat zegoen. Gu izan aurretik 
bazegoen, eta gero ere egon da.

Aipatzen duzun Rock Radikal Vasco 
gogor ari zen jotzen, esan duzunez, edo 
–hobe esanda- gogor jotzen hasia zen. 
Elkarrekin bizi ginen hiri txiki batean, 
guztioi gainez egiten ziguten dinamika 
historikoek eta sozialek asaldatutako 
hirian.

Uste dut Agrimensor K-ren 
lehenengo kontzertua eskolako 
jaietan izan zela. Nolakoa izan zen 
estreinako kontzertu hura? Norekin 
jo zenuten? 

Bai, hala da, eskolako jaietan izan 
zen, 1982ko udaberrian, eta lehen 
aipatutako Aristogatosekin jo genuen, 
bai eta samba show batekin ere. 
Kontzertua desastre hutsa izan zen, 
baina –orain begiratuta- baita estimulu 
eta akuilua ere. Gure ikaskideek 
txistuka hasi ziren, eta jotzeari uzteko 
irainak bota zizkiguten, baina 17 urte 
geneuzkan, eta seguruenik, egiten 
genuenarekiko neurriz kanpoko 
konfiantza. Hortaz, esperientzia 
umiliagarri horrek lehenengo maketa 
grabatzera eta bigarren kontzertu 
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bat antolatzera bultzatu gintuen, 
eskolako ekitaldi-areto berean, pixka 
bat geroago, eta gure kabuz. Handik 
hiru hilabetera, Jesús Ordovás 
kazetariak Radio 
3 irratiko Diario 
Pop saioan gure 
maketa jarri eta gero, 
kontratu diskografikoa 
sinatu genuen, DRO 
(Discos Radioactivos 
Organizados) 
zigiluarekin, Servando 
Carballar-ek urte berean, 
Madrilen, abiatu zuen 
diskoetxerekin.

Kafkak amaitu ez 
zuen Das Schloß 
eleberriko pertsonaia da 
Agrimensor K. Egun,   
ez da batere erraza erreferentzia 
literarioak erabiltzen dituzten 
gazte-taldeekin tipo egitea. Gazte 
jantziak al zineten? Literatura maite 
al zenuten?

Jakin-minak gidatzen gintuen gazte 
grinatsuak ginen. Ez dakit noraino 
den hori erredundantea. Literatura 
interesatzen zitzaigun, jakina. Literatura 
eta zinea, musikarekin batera, 
erreferentzia gertukoenak ziren. 
17 urterekin Borges edo Cortazar 
irakurtzea, edo Night of the Hunter 
ikustea, edo Unknown Pleasure 
entzutea bizitza osorako markatuta 
uzten zaituzten esperientziak dira, 
eta gure kasuan, ez zuten zerikusirik 
adimenarekin, baizik eta emozioekin. 
Kafkaren kasuan, 16 urterekin 
irakurri nuen lehendabizikoz, aitak 
gomendatuta, eta harrezkeroztik, ez diot 
utzi Kafka irakurtzeari. Batez ere bere 

eskutitzak irakurtzen ditut, baina baita 
narrazioak, egunekoak, amaitu gabeko 

nobelak ere, dena. Bere 
umorea bere desesperazioaren 
parekoa da. Principio y fin 
kantuko lehenengo bi lerroak 
Feliceri idatzi zion gutun 
bereziki hunkigarri batetik 
aterata daude. “Nada 
ha terminado, no hay 
oscuridad, no hay frío”. 
Taldea kalibre horretako 
erreferentzia batekin 
izendatzea harrokeria 
itzela izan daiteke, bai, 
aitortzen dut –izan ere, 
jende askori horrela iritzi 
zitzaion-, baina pertsona 
bakar batek haren liburu 

bat irekitzea lortu bagenuen, merezi 
izan zuela esatera ausartzen naiz.

Kafkarekiko interes hori agerikoa 
da lehenengo singletik, El 
Castillo izenburuko kantua bildu 
baitzenuten.

Bai, baina entzulea nahasteko egin 
genuen, kantu horren hitzek, Nachok 
idatzi zituenak, ez baitzeukaten inongo 
loturarik eleberriarekin. Antzeko zerbait 
egin genuen geroago La Dama se 
Esconderen lehenengo mini-lp-an: 
Avestruces izenburua jarri genion, 
baina azalean grabatu japoniar bat jarri 
genuen antzarekin (edo antzeko beste 
hegazti batekin); broma antzeko bat 
izan zen.

Single horren aurretik, uste dut 
beste bi maketa grabatu zenituztela. 
Maketa horietan jasotako kantuek, 
tartean, Prefacio, ez daukate 
singleetan jasotako kantuen 
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sendotasunik, atmosferikoagoak 
dira. Halere, Principio y fin doinua 
maketan agertu zen estreinakoz, 
eta ondoren, lehenengo singlean 
bildu zenuten. Badirudi taldeak bi 
alde zituela: batetik, anbientalagoa, 
abstraktuagoa; eta bestetik, 
zehatzagoa, pop formatukoa.

Prefacio doinuarena esperimentu 
bat izan zen, 
existitzen ez zen, 
edo gure buruetan 
existitzen zen, 
film baten soinu 
banda zen. Bere 
garaian, Carnage 
Visors-en eragina 
sentitu genuen, The 
Cure-k, 1981ean, 
Faith diskoaren birari 
laguntzeko sortu zuten 
soinu-paisaia. Uste dut 
“atmosferiko” horrek 
ondo definitzen duela; 
halere, aintzat hartu 
behar da hitzak ez 
direla oso operatiboak 
musikaz aritzeko, ez 
baitira inoiz metafora 
zurbilak baino ezer 
gehiago izango. 
Nolanahi ere, 
esan duzunez, 
joera horrek ez 
zuen jarraipenik 
izan, akaso Nachok La 
Dama se Esconden egin zuen 
piezaren batean; esaterako, 1990ean 
grabatu genuen Lejos del Puerto 
ixten, baina era berean irekitzen zuen 
En Alta Mar kantua. Pop formatua 
gehiago landu genuen. Uste dut 
argi erakutsi genuela Agrimensor 

K-ren bigarren singlean, ¿Juegas 
al escondite?. Grabazio horretan 
Principio y fin singlean baino pop 
estilizazio handiagoa zegoen, eta 
handik urte eta erdira abiatu genuen 
La Damaren hainbat elementu ere 
biltzen zituen.

Lehenengo singlean 
jasotako bi 
kantuak dentsitate 
handikoak dira, 
ilunak, itogarriak... 
Horren harira, 
Interneten hauxe 
irakurri dut: 
Espainiako olatu 
gotikoaren 
ordezkariak 
izan zinetela, 
Décima Víctima 
taldearekin 
batera. 

Mugimendu 
gotikoarekin 
identifikatzen 

zineten? 
Estatuko zeintzuk 

talde entzuten 
zenituzten?

Egia esan, orduan 
ez zegoen inongo 

mugimendurik, edo 
behintzat gu ez ginen 

haren parte sentitzen. 
Post-punk taldeak gure 

eragin nagusia ziren, 
Joy Division, The Cure 

edo Siouxie and the Banshees. 
Alabaina, garai hartan sortu ziren 
talde siniestroenak ez zitzaizkigun 
interesatzen –aurretik pentsatutako 
joerak erakusten zituzten-, tartean, 
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Bauhaus. Taldeok, nolabait, 
estereotipatzea eta mugimendu gotikoa 
iragarri zuten. Garai hartan, gehiago 
hitz egiten zen joera siniestro-az 
edo ilunaz, eta bai, Décima Víctima 
edo hasierako Gabinete Caligarirekin 
antzekotasun estetikoak geneuzkan. 
Nolanahi ere, Gotikoak eleberri gotikoari 
edo arte gotikoari lotuta jarraitzen zuen. 
Musikaren esparrura igaro zenean, 
“Gotikoaren” eztanda gertatu zenean, 
moda, mugimenduaren karikaturizazioa, 
jada, 80ko hamarkadaren bigarren 
erdian, erabat kanpo ginen. 

Hiri-tribuen harira, Donostiako 
jendea tribuetan banatzen al zen?

Ez dakit zer esan. Gu ez ginen tribu 
baten parte sentitzen. Hori gehiago 
lotzen da rocker eta mod-ekin, gai 
pandillero-arekin, eta gu ez ginen 
batere pandillero-ak. Nire ustez, 
tribuen kontua nabarmenagoa zen hiri 
handietan, Madril edo Bartzelona; gurea 
hiri txikia zen, eta sasoiko indarkeria-
espiralak erabat jipoitua. 

Aurretik aipatu dugun lehenengo 
singlea LP bihurtuko zen grabazio 
batetik atera zenuten. Zer gertatu 
zen grabazio horrekin? Ba al dakizu 
non dagoen masterra?

1982an, Madrid inguruan zegoen 
estudio txiki batean grabatu genuen, 
Mejorada del Campon. LP bat egiteko 
adina material grabatu genuen, egia 
da, baina ez geunden batere pozik 
emaitzarekin. Donostiara bueltatu 
ginenean, Servando Carballarekin 
hitz egin genuen, eta diskoaren 
edizioa gelditu zuen, inbertitutako 
dirua gorabehera. Grabazioa 
horretatik lehenengo singleko kantuak 

erreskatatu genituen, Principio y 
fin eta El castillo, eta Resurreccion 
blanca, zeina Navidades radioactivas 
bilduman sartu genuen, DROk 1982an 
argitaratua. Kantu horren bidez gure 
buruekiko distantzia hartu genuen, 
gutaz trufatzeko asmoz; halere, ez 
dut uste ezertaz jabetzen ginenik. 
Horretaz gainera, geroago, La pira 
ere berreskuratu genuen, ¿Juegas 
al escondite?-ren B aldea izango 
zena. Masterra auskalo non dagoen. 
Litekeena da desagertuta egotea, urte 
asko igaro baitira.

Bigarren single hori, ¿Juegas 
al escondite? 1983an argitaratu 
zenuten, eta grabazio horretan 
Agrimensor K-ren alderik 
popzaleena jasotzen da, eta alde 
iluna alboratu.

Bai, arrazoia duzu. Baina La pira 
kantuan oraindik alde ilun hori 
nabaritzen da, aurretik aipatu dizudan 
grabazioaren muinean baitzegoen. 
¿Juegas al escondite? kantuan, ordea, 
bai ageri dela pop kutsu hori. Lehen, 
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hain zuzen, horretaz ari nintzen, eta 
zuk aipatzen duzun alde popzale 
hori oso garrantzitsua iruditzen zait. 
Uste dut kontua oso sinplea dela: 
hazten ari ginen, eta ohartu ginen 
interesgarriagoak zirela melodiak 
dentsitate handiko giroak baino, gitarra 
garbiak efektuekin saturatutako gitarrak 
baino. Berezko prozesua izan zen. 
Ordurako, bikote ginen, eta 1983an 
eta 1984ko lehenengo sei hileetan, 
Nachoren Donostiako etxean, La Dama 
se Esconderen lehenengo diskoa 
izango zena grabatu genuen, baina 
momentuan, jakina, ez ginen ohartu. 

Singleek ez zuten inongo 
oihartzunik izan; egun, baina, 
Espainiako darkwave estiloaren 
ordezkaritzat jotzen dira, eta 100 
euroan saldu. Nola baloratzen duzu 
Agrimensor K-ren esperientzia? 
Malditismo kutsuko egitasmo gisa 
ikusten al duzu? Kafkak amaitu ez 
duen obra baten antzera?

Agrimensor K nerabe batzuen 
esperientzia izan zen, musika eginez 
gozatu nahi zuten nerabeak, ez 

besterik. Hortaz, zentzu horretan 
istorio komun bat izan zen. Ez zegoen 
malditismo nahirik, izan ere, seguru 
nago ez genuela orduan piztutako 
arretarik geureganatuko, proposamen 
komertzialago bat plazaratu bagenu. 
Edo beste modu batean esanda –
batzuetan errealitatea hobe ulertzen 
laguntzen diguten paradoxa bat 
erabiliz-, malditismo-an erortzeak, 
lagundu zigun malditismo-an ez 
erortzen. Gehiago ikusten dut 
erromantizismo kutsuko zerbaiten 
antzera, erromantizismo nerabea, bai 
eta burugogorkeria ere. Bestalde, 
naturala iruditzen zait urteen poderioz, 
bere garaian gutxiengo batengana 
iritsi zen zerbaitekiko interesa pixka 
bat haztea. Horretaz gainera, uste dut 
iraganera begiratzen dugunean onberak 
garela, seguruenik iraganeko mamuak 
gure gustura moldeatzen ditugulako. 
Egokitu zaigun egungo errealitateko 
mamuak askoz desatseginagoak izan 
ohi dira.

Uste al duzu Agrimensor K Euskal 
Herritik kanpo eratuz gero, 
oihartzun gehiago lortuko zuela?

Edozein aldaerak, gutxieneko edozein 
aldaerak –gutxieneko aldaerarik egon 
ez arren-, guztia irauli zezakeen. 
Ariketa teoriko baten bidez, gainerako 
guztiaz abstrakzioa egingo bagenu, 
eta esparru geografikoari soilik 
erreparatuz, ezetz esango nizuke. Ez 
dut uste Estatuko beste hiri batean 
eratuz gero, arrakasta gehiagorik 
lortuko genuenik, ezta gutxiagorik ere. 
Nahiago dut hiriari erreparatu, eskualde 
edo lurralde abstrakzioak baino askoz 
zehatzagoa eta errealagoa iruditzen 
baitzait, ez hain lausoa. Donostiak 
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eta Madrilek, eta Donostiako eta 
Madrileko norbanakoek, ahalbidetu 
zuten guztia. Halere, sekula ez ginen 
kexatu oihartzun eskasagatik, baizik 
eta alderantziz. 18 urterekin disko 
bat grabatzeko aukera izan nuen, 
eta horrek oraindik harritzen nau eta 
esker onez gogoratzen dut.

Amaitzeko, nola baloratzen al 
duzu Agrimensor K-ren porrota 
La Dama se Esconde-k erdietsi 
zuen arrakasta aintzat hartuta?

Tira, guztia da erlatiboa, areago, 
arrakasta eta porrota kontzeptuei 
dagokienez. Gure ustez, Agrimensor 
K-ren abentura erabat arrakastatsua 
izan zen. 1982an, Madrilgo Rock-
Ola-n geunden jotzen, Los Iniciados-
ekin, Servando Caballaren talde ilun 
eta liluragarriarekin batera. Gure 
ustez, hori garaipen ikaragarria zen, 
hilabete batzuk aurretik inondik ere 
irudikatu ezin genuena. Era berean, 
La Dama se Esconde sortzeko 
heldutasuna ere eman zigun. 

Talde horrekin ehunka kontzertu 
eman genituen hamar urtean, 
diskoak grabatu genituen eta jende 
askorengana iritsi ginen. Uste dut 
zorionekoak izan ginela. Eta gaur 
egun ere, sorpresa atsegina hartu dut 
niregana etorri zarenean, Agrimensor 
zaharkituaren berri izateko, zure 
galdera estimulagarriak tarteko. 
Julen, benetan, plazera izan da.

lehiatzen ziren lasterketa berean! 
Naziek euren nagusitasun 
teknologikoa erakusten tematuta 
zeuden, eta Argentinako Peron 
diktadoreak bere erregimenaren 
propaganda egiteko baliatzen zituen 
karrerak... Akats mekanikoak ohikoak 
ziren, ia 300 kilometroko abiaduran 
pilotuak hobirako bidean jartzen 
zituztenak. Autoek, airetik kontrolik 
gabe, publikoaren gainean jauzi 
egiten zuten. Hildakoak dozenaka 
zenbatzen ziren egunik beltzenetan.
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