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[2016ko negua]
7. alea



I’m waiting; And diversing; I’m collecting; Dispersing; Information; Liberation; Bob 
Dylan wrote propaganda songs!; Bob Dylan wrote propaganda songs!; Manifesto; 
On my window; And my fruit; Rotation; Admiration; Outline my root; Bob Dylan 
wrote propaganda songs!; Bob Dylan wrote propaganda songs!
Bob Dylan Wrote Propaganda Songs, The Minutemen, What Makes a 
Man Start Fires? (SST Records, 1983).

 “Somos chicos con planeadores, con arcos y pistolas láser, chicas con patines 
(tangas azules y cascos de acero, cuchillos de medio metro), chicos desnudos con 
cerbatanas y pelo largo a la espalda, chicas con hondas, tiradores de cuchillos, 
arqueros, luchadoras con las manos desnudas, chicos hechiceros que cabalgan 
el viento y aquellas que tienen el control sobre las serpientes y perros, chicos 
hábiles en señales con huesos y magia que pueden apuñalar al enemigo reflejado 
en una calabaza con agua, chicas que atraen a las langostas y a las pulgas, 
chicos del desierto tímidos como pequeños zorros de arena, chicas de sueño 
que ven el sueño del otro y también chicos silenciosos de la gran ciudad. Estáis 
invitados, chicos salvajes del continente entero, a jugar con nosotros”.
El Barbero y el Superhombre, una novela de aventuras filosóficas, 
Colectivo Juan De Madre (Aristas Martínez, 2016).
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Maite dibortzio eskaerak harritu 
ez izanak ez zuen gizona zehazki 
mindu, ezta –egia osoa aitortu nahi 
izatera– erabat ustekabean harrapatu 

ere. Gehiago izan zen astia alferrik 
galdu izanaren sentsazio lausoa, 

horrek zekarkion etsipenarekin –
bai, etsipena zen hitza, mina 

edo are amorrua baino 
aiseago–.

Ordura 
artiokoa baino 

anitz estuagoa 
zen pisu batera 

aldatuta, eta artean 
bere gauzak kutxetarik 

ateratzeko asmorik ez 
zuelarik, aitzinean zuen 
urtean planifikatzeari 
ekin eta, aspaldiko nahia 
hondarrekoz beteko 
zuelakoan, beldurrezko 
zinemaren Europako –

Amerika hain dago urrun– 
jaialdien zerrenda prestatu 

zuen gizonak: Fantasporto, 
Gérardmer, FANT, Sitges, 
PIFFF, Mauvais Genre...

Bisitatu zituen hiri guzietan, 
dirua aurrezte aldera, 

hirugarren mailako hoteletan 
hartu zuen ostatu, edo 

aspalditik berritu gabeko 
pentsio merkeetan, hiri 

erdigunetik eta filmak 
ematen zituzten 
aretoetarik franko 
urrun betiere. Hartara, 
gauero, psikopata 
gupidagaberen bat 
aizkora eskuan amerikar 
gazte ergel talde bat 
masakratzen –mutiko 
beltzarengandik edo neska lirain 
sexualki desinhibituarengandik 
hasiz, normala den bezala– ikusi 
ondotik; edo, bertzenaz, zonbi batek, 
ezhildakoen ohiko furiaz, redneck 
bati hertzeak nola erauzten eta 
jaten zizkion miretsi eta gainerako 
ikusleekin istant motz batez bat eginik 
txalotu eta gero, taxirik hartzeko 
dirurik ez eta oinez egiten zuen 
bere hoteleko edo pentsioko gela 
zikinerainokoa, farolen argipean 
karrika ezezagunetan barna; desegin 
gabeko ohatzeko bazterrean, 
itxura susmagarriko maindire 
horixken gainean jarrita –edo, 
nekeak bidean abailtzen bazuen, 
kanpoan, bizkarralde lirdingatsuko 
banku batean bermatuta–, gizonak 
negar egiten zuen, ersatz berantiar 
harekin ase ezinik, eta, banpiro 
baten antzera, filmetako mutilazio 
guziak bozkariozko keinuekin eta 
poz oihuekin hartuak zituzten ikusle 
nerabeen odol gaztea irrikatzen zuen 
bitartean.
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EEz dakit dantza egiten. Ezinezkoa 
zait. Eta bistan da, ez naiz elbarritua. 
Horregatik etorri naiz zure kontsultara, 
ezintasun horren atzean dagoena 
deskubritu nahi dudalako. Gainera, 
pop-ari buruzko tesia idatzi dut. Bai, 
pop-a, ez itsasontzi baten popa 
edo nire ipurdia: zehazki, pop-aren 
arintasun jasanezina du ardatz nire 
tesiak, eta laster aurkezteko moduan 
izango naizenez, dantzan egiteko gai 
izan nahi dut. Bestela, kontraesan 
handia litzateke. Eta astakeria 
existentziala. Musika entzuten 
dudanean,  aldakak eta hankak 
deituriko gorputz-puska horiek 
erritmikoki mugitzeko ahaleginak 
askotan egin ditut. Ez dut lortu. Inoiz. 
Behatzekin lurrean ta-ta-ta egitetik 
harago, ta-ta-ta abestiaren erritmoari 
nola hala jarraituz, ez dut gorputza 
dantzan jartzea lortzen. Ta-ta-ta 
behatzekin, besterik ez. Bizi nauen 
hezur eta gihar masa  honek ezin 
dio zera musikal bati jarraitu. Askatu 
zaitez esan izan dit beti nire lagun 
minak, Norak, edozein abestiren 
edozein nota entzun orduko saltoka 
hasten denak.  Ni berriz,  burmuinean 
edo auskalo non (oso barruan behar 

du izan) daramadan zerbaitek  (teoria 
eta informazio zakukadaz gain) estu-
estu lotzen nau. Antza, jaiotzetik 
zelula guztiak defentsarako prest 
ditut, balizko mehatxu baterako 
uneoro erne, agian umezurztegi 
baten hazia eta hezia izan nintzelako 
Txinako Qinghai probintzian, lau 
urterekin nire guraso ofizialek 
(Martuteneko taberna baten jabeak) 
adoptatu ninduten arte. Badakit, bai; 
jende asko dantza egin gabe bizi 
da eta ez da ezer gertatzen. Itxuraz.  
Baina ni ez naiz konformatzen; 
dagoeneko hogeita hamar urte ditut 
eta gero eta astunagoa zait ezintasun 
honen zama. Normalean musika 
emanaldietan eta Disko Jartzaileen 
saioetan sozializatzen baitut. Esate 
baterako, duela gutxira arte mutil-
laguna nuena DJ sasi famatu bat 
zen. Bere DJ saio bakarrean ere ez 
nintzen dantzan egiteko gai izan eta, 
auskalo, agian horixe izan zen gure 
hausturaren arrazoi ezkutua.

Tesia idazten hasi nintzenean, duela 
lau urte, dantza akademia batean 
eman nuen izena; tango, salsa, 
bachata eta estilo guztiak irakasten 
dituzten leku bat. Kontua da, 
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bertan, balizko dantzariok bikoteka 
dantzarazten gintuztela eta egokitu 
zitzaidan gizaseme dantzakidea ni 
bezain zurrunki zebilela. Ez zitzaidan 
ba dantzan egiteko ezintasuna 
areagotu!  Zeharo baldarra nintzela 
errepikatzen ez zidan ba zapalgailu 
hark. Behin, tango baten konpasak 
jarraitzen saiatzen ari ginela, bion 
masailak parean nahiz dezenteko 
tartearekin, “sukaldeko erratzarekin 
dantzatzea sentsualagoa da” kantatu 
zuen, tangoaren hitzen zati bat 
balitz bezala. Tamalez, ni neu ados 
nengoen kirten harekin! Erratz bat, 
behintzat, eusten dion eskuaren 
erritmora mugitzen da. Zuk... egiten 
al duzu dantzan? Barka atrebentzia, 
baina saihestu ezin dudan galdera 
da, edonori galdegiten diodan zerbait. 
Are gehiago, pertsona bat ezagutzen 
dudan orduko irudikatzen dut 
dantzan aritzen den ala ez. Askotan, 
asmatu izan dut baita dantza egiteko 
duen modua ere. Gorila baten 
eran, besoak zabal zabalik. Hanka 
batean bermatu aurrena eta gero 
bestean, horrela abestia amaitu 
arte. Burua alde batera eta bestera 
erdi biratuz, gorputza seko tente 
mantenduta.  Ipurdia eta aldakak 
suge baten moduan kulunkatu 
gorputza bertikalean gora eta behera 
dabilelarik. Klake moduan orpoak 
eta behatz puntak astindu ia hegan 
eginez. Bularra eta ipurdi masailak 
aurrera eta atzera etengabean, eta 
jarraian, ziztu bizian, saltoak eta birak 
Jackson style. “ Pogo”etako talka-
salto-danbatekoak. Enbidia diet guzti-
guztiei. 

- Galderak neuk egiten ditut. 
Jarraitu. (Dantzan, nik? Alua galdera. 
Dantzan hasteko moduan nago 
ni! Umezurztegitik urrun asko hazi 
nintzen, baina gurasoak ez nituen 
sekula santan ikusi ez dantzan 
ezta haien arteko laztanetan eta 
inguruko inor ere ez, bide batez 
esanda. Kontsultatik irten eta gero 
tragotxo batzuk hartu ni bezalako 
desilusionatuekin. Jaten eta edaten 
tarteak bete, horretan oso trebea 
nauzu. Ez al dugu guztiok horixe 
egiten. Jada ez dut irakurtzen. 
Lo egiteko, somniferoak. Ninbe 
Balerdi Garaikoetxea: falta zitzaidan 
bezero gogaikarria. Prezioa bikoiztu 
beharko nizuke. Zergatik ez ote dut 
nik dantzarik egiten? Izorra hadi, 
Begoña!).

“Kabuki girl”, hardcore talde gogaikarri 
baten abesti gogaikarri bat, eta 
“China girl” bai Iggyren bertsioa, 
bai Bowierena, ipintzen zituen nire 
omenez bere DJaldi bakoitzaren 
amaieran. Eta gureak egin zuen. 
Aizu, txineraz (mandarinez) ez dakit 
hizketan eta! Abesti horien eragina 
nigan hutsaren hurrengoa da. Musika 
saioei originaltasun ukitua gehituko 
ziotelakoan jartzen zituen edo munduari 
nirekiko maitasuna jakinarazteko 
zeukan modua zen (Facebookera nire 
argazki andana igotzeaz gain). Dena 
den, ni lotsagorritzea besterik ez zuen 
lortzen. Iruditzen zitzaidan (orain haren 
izena ez dut aipatu ere egin nahi,  
“izena” uneotan garrantzi gabea baita) 
harremana izan nahi zuela neska txinatar 
baten estereotipoarekin. Aldi berean,  ni 
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neu DJ hipster baten estereotipoarekin 
oheratzen nintzelakoan nengoen. 
Gure odola, arnasa, larruazala, 
organoak, benetakoak  ziren, ados. 
Aldiz, haiek eragiten zituzten ideiek eta 
sentimenduek ez zuten benetakotik 
deus. Ulertzen? Ez ninduen ni ikusten, 
baizik eta berak nahi zuen neska 
txinatarra. Eta niri ere antzeko zerbait 
gertatzen zitzaidan: DJ perfektuki cool 
batekin nenbilen (bizar luzea doiki 
orraztua, palmondodun alkandora 
lasaia, pastazko betaurreko ilunak), 
estereotipoaren erakarmenak guztiz 
harrapatuta, bertan goxo, ez sakonago 
ezta gertuago ere miatu nahi gabe. Ez 
dakit ulertzen didazun.

-E?… (Gaur tutik ere ez!  Bart ez dut 
lorik egin eta! Amesgaiztoa eragin ez 
dit ba zure galdera aluak: dantza egiten 
saiatu naiz pintxo potea hartzen dugun 
tabernaren erdian, eta ezinezkoa izan 
zait. Ordea, guzti-guztiak dantzan ari 
ziren, betiko pintxo potezale guztiak, 
baita Ana Mari ere, muztioa besterik 
edaten duen fiskala. Zenbat eta gehiago 
saiatu, are eta baldarrago ni, are 
eta paralizatuago ni, oinak lurzorura 
giltzarrapo batez lotuak bailiran. 
Barrezka lehertu zaizkit guztiak dantza 
amaigabean eta biribilean inguratzen 
ninduten bitartean, gero eta estuago 
inguratu ere, ia ni ito arte. Ia ito arte. 
Orfidal gehiago lortu behar ditut). Bai, 
bai, barkatu, bai, jarraitu.

 Bi eidolon elkartu ginen.

-Zehazki, zer esan nahi duzu? 
(Harrapazan. Jungen kontzeptua ote? 

Hamaika ikustekoak jaio ez gara ba; 
azkenean nik neuk ordaindu beharko 
diot begi estu honi).

-Eidolon, bai. Nire tesiaren ardatzetako 
bat da, arintasun jasanezinarekin 
batera. Esan nahi dut bi mamu bihurtu 
ginela, gure benetako izatearen kopia 
fantasmalak. Horixe baita eidolon 
bat (grekerazko jatorria duen hitza, 
noski). Bi kontzeptu horiek elkartu 
ditut, ze, nire ustez, mamuek bizi dute 
pop kultura, kopia fantasmalez lepo 
dago pop-aren mundua. Norbaitek 
aspaldi (edo duela gutxi) egindako 
zerbaiten ondorengoaren ondorengo 
sorkuntzaz beteta. Hain juxtu, hortik 
datorkio arintasun jasanezina. Eta 
horrexegatik da hain erakargarria eta 
hain ebitaezina pop kulturaren arlo oro, 
hain atzemanezina eta hain itsaskorra, 
eta ez naiz musikaz bakarrik ari, e? 
Komertzialtasun eta salgarritasunaren 
laguntza estimagarriarekin, zalantzarik 
gabe. Ulertzen didazu?

-E? (Astuntasunak bizi nau ni, 
aspalditik) Barkatu, gaur ez nabil 
oso santu, zorabiatzekotan nago; 
gainera, goragalea datorkit oraintxe 
bertan. Saio hau ez dizut kobratuko, 
hurrengo batean jarraituko dugu. 
(Psikoanalista mamutzarra ni neu. 
Intxaur zurezko mahai errektangularra 
moketa lodiaren gainean; apalategian, 
unibertsitatean igarotako azken 
urteaz geroztik ireki gabeko liburuak; 
diban bat, bezeroak Freuden mamua 
presente izan dezan eta, bide batez, 
sendatuko dela sinetsi dezan) .
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-Tira, orain artekoa laburbilduz, 
(gaur ez diot erdipurdiko terapeuta 
txatxu baten itxura emango), gertatu 
zaizuna emakume gehienoi gertatu 
izan zaigu noizbait: gizon  baten 
fantasia bihurtu zinen. Zure alde, esan 
dezakegu estereotipo orientalaren 
preso egin zenuela zuk zeuk orain, 
eta soilik orain, benetakotzat ez 
duzun pertsona hura (uf ). Eta horrek 
eragindako traumak ekarri zaitu hona, 
eta ez dantza egiteko ezintasunak 
edota zure tesiaren aurkezpenak.

Ez al dago dena lotua? Nik jakin 
badakit pop-a aldarte mental bat 
dela. Ulertzen? Horixe ikusi dut 
hark 60ko eta 70ko hamarkadetako 
pop-aren klasikoak (Juan de Pablos 
Radio 3eko esataria eta DJaren 
zalea da) zoro baten moduan jartzen 
zituenero, edota egungo musika 
dantzagarrienarekin tematzen 
zen guztietan. Jite mental horixe 

zuten dantza egiten zuten guztiek; 
juerga eternalaren zera hori, nik 
zerbaitegatik ez daukadana. Eta 
eduki nahiko nukeena. Horrelako 
jendeaz inguratuta ibili naiz beti eta 
tesia mundu horri egiten diodan 
omenaldi moduko bat da. Seguruenik 
tesi hori asmatu dut nire gabezia hori 
betetzeko.

-(Zertarako ote dator hona? Nire lana 
egiten ari ez da ba! Orain okurritzen 
zaidan galdera bakarra, milioi bat 
bider egin dut… Bulegoa ixteko eta 
hemendik korrika aldegiteko gogoa 
ematen dit) Zerk ematen dizu min?

Begira, bere saioetan jartzen zuen 
musikak (aipatu bi abestiak salbu) 
txineraz ez nekiela ahantzarazten 
zidan. Mamuz jositako musika 
horrengatik jarraitu nuen berarekin. 
Begira, sei urte nituenean txineraz 
ikastera eramaten ninduten gurasoek. 
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Handik  bi urtera, tabernaren egoera 
kinka larrian jarri zenean, hizkuntza bat 
ikastea ez zela ezinbesteko erabaki 
zuten eta eskola partikular haietara 
joateari utzi nion. Begira, harrezkero, 
bizi naizen auzoko bazar chino-ko 
saltzailearekin egin ohi dut nolabaiteko 
mintza praktika zeharo inprobisatu 
bat, ni hao, xiè-xiè, bào qiàn eta abar. 
Beraz, batetik gabezia ahantzarazten 
eta estaltzen, eta, aldi berean, DJaren 
chinoiserie-mania setatiak nik txineraz 
ez nekiela nabarmendu besterik ez 
zuen egiten. Ez dakit ulertzen didazun, 
zure aurpegiagatik esango nuke ezetz.  
Begira, uste nuen elkar ezagutzen 
genuen heinean ahaztu egingo zela 
nire jatorriaz, nire azalaz. Baita zera 
ere! Wong Kar-wairen “In the mood 
for love” filmeko protagonista bezala 
jantzi nendin nahi izaten zuen, film 
horretako musika entzunarazten 
zidan biluzten ginenean. Zer lortzen 
zuen, ordea? Ba, ni, urrun, oso urrun 

eskapatzea, Qinghai probintziaraino 
hain zuzen ere. Han egon ez banaiz 
ere, google-n aritu aritu naiz eta asko 
irakurri dut, esango nuke ia dena 
dakidala nire jatorriko lurraldeaz, beste 
tesi bat idazteko adina seguruenik.  
Begira, Qinghai-n, antza, badago 
paisaia estralurtarreko eskualde bat, 
adituek “E.T.ren erlikiak” deitzen 
diotena. Bertan bi laku daude 
(“amoranteak” deiturikoak), ur 
gezakoa bata, ur gazikoa bestea. 
Ur gaziko lakuaren hegoaldean 
piramide bat dago: bere baitan hiru 
kobazulo daude eta hirurek triangelu 
formako ate bana dute. Kobazuloetan 
barreiatuta aurkitu dituzte: burnizko 
hodiak, batzuk lakuraino doazenak, 
hondakin erdoilduak, forma 
ezberdinetako harriak eta diametro 
ezberdineko hodiak. Hor bai, hor 
ibiltzen nintzen, eta naiz, dantzan, libre 
asko, gorputza dar-dar eder batean 
aske, mugitzeko inolako trabarik 
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gabe, ezin arinago, ia hegan. Hor, bai, 
arintasun jasanezina. 

-Zoriontasuna, esan nahi duzu? (Tira, 
kasu klasiko bat, pop-ari buruzko 
teoria batez mozorrotua. Zenbat hitz-
parrastada gehiago entzun behar ote 
dizkiot? )

Hara joateko aurrezten ari naiz.

-(Jasanezina. Dena.) Ez zaitez elur 
beltzaren zain egon, Jainkoarren! 
Begira, zuk diozun bezala, begira: 
jarrera hori jasanezina zait, ze, azken 
finean ez al zaizu gertatu niri gertatu 
zaidan gauza berbera? zuk zeuk 
zeure estereotipoa sinetsi egin duzu. 
Gainera, dantzan hasteko, haraino 
joateko beharra ezarri diozu zeure 
buruari, geroratze oniriko baten 
aitzakiarekin. Agian, hara iristean 
zarenean ez duzu dantzarik egingo 
eta estereotipoan bertan goxo 
jarraituko duzu. Ikusiko bazenu 
nire 75 urteko bizilagun lodiska eta 
zimurtua! Nik neuk ikusi nuen atzo, 
bai, atzo, sukaldean ustez argaltzeko 
diren zuku nazkagarri horietako bat 
edaten ari nintzela, ikusi nuen amona 
bizilaguna, bai, patioko leihotik ikusi 
ere: irratia piztuta zuen –leihoak itxita 
zeudenez, ezin dut zehaztu zer zen 
entzuten ari zena- eta dantzan ari zen 
bakar bakarrik, bira eta bira, irribarrea 
ahoan, ziba zoragarri baten moduan. 
Zer egin nik orduan? Istantean zukua 
harraskan behera isuri eta dantza 
isil haren bibrazioak erakarrita, 

sorginduta edo harrapatuta, eta 
auskalo zergatik, di-da izan baitzen, 
bizilagunaren urratsak kopiatzen 
hasi ez nintzen ba! Poliki-poliki, bira 
bat, eta gero beste bat. Aurrena 
begiradarekin jarraitzen nion amonari. 
Laster, ordea, txikitatik buruz ikasitako 
abesti guztiak bata bestearen 
atzetik entzun nituen nire baitan 
eta aldakak alde batera eta bestera 
askatzen hasi ziren; iraganean 
eta eternalki tenkatutako giharrak 
lehenengoz lasaitzen; iloba baten 
ezkontzan erdi-mozkortuta erdi-
lotsagorrituta amaitu gabe utzitako 
dantza jarraitzen. Seguru aski zuk 
aipatutako arintasun horren funtsa 
istantean ulertzen nenbilen. Zure 
galderak eragin zidan amesgaiztoa 
mendekatu nuen, demontre. Igo 
zaitez, bada, zurezko mahai orain 
arte antzu honetara, zapatarik erantsi 
gabe. Bai, bai, jarri zaitez hemen 
gainean:  bizilagunak dantzatzean 
sortutako dar-dar horrekin sintonizatu 
arte ez zara hemendik irtengo. 
Hartzazu haren esku fantasmalki 
luzea eta segiozu isiltasun ozenari, 
agindu bat da. Qinxian-era joango 
zara soilik burnizko hodi horiek ere 
dantzarazteko gai zarenean, are 
estralurtarrak itzularaziko dituzu 
zure dantzarekin. Eta nik astakeria 
existentzial hutsa izan den kontsulta 
hau itxi eta dantza akademia 
bat ipiniko dut, akaso zure izena 
eramango duena. Edota, ondo 
pentsatuta, DJ bihurtuko naiz.
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Hiri-kondairak
Txerra Rodriguez
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Lagun baten lagun bati gertatu zaio … eta ez duzu sinistuko!

Gizon batek neska bat ezagutzen 
du taberna batean. Tragoak hartzen 
dituzte eta, azkenean, hotel batera 
doaz larrutan egiteko asmoarekin. 
Txortaldi gozoaren ondotik, gizona 
bat-batean esnatu egiten da 
izotzez betetako bainuontzi batean. 
Haren ondoan ohar bat dago eta 
telefono bat. Oharrean esaten 
zaio ez mugitzeko eta larrialdi 
zerbitzuetara dei egiteko. Odolez 
betetako benda batzuk nabaritzen 
ditu gerri aldean eta min ikaragarria 
sentitzen du. Altxatu beharrean, 
deitzea erabakitzen du. Ospitalera 
heldu orduko, gizonari esaten diote 
giltzurruna  falta zaiola eta ebakuntza 
ederto batean egin diotela. Antza, 
organoen trafikoan dabilen sare batek 
kendu egin dio. 

Horrelako istorioak, aldaketak 
aldaketa, mila bider entzun ditugu 
tabernetan (eta interneten). Hiri-
kondairak dira, pop kulturaren 
barruko folklorea. Izan ere, nork ez 
du entzun musikari, aktore, zinema 
zuzendari edo haien inguruko hiri-
kondairarik? Nork ez du entzun Elvis 
(edo Hitler, edo Michael Jackson) 

bizirik dagoela? Nork ez du entzun 
Kurt Cobainek bere buruaz ez zuela 
beste egin haren andreak akabatu 
egin zuela baizik? Edo heavy 
musika egiten duten taldeen biniloak 
atzerantz jarrita mezu satanikoak 
ostentzen dituztela?

Tabernarik taberna, birra artean, 
lagunarteko elkarrizketetan entzuten, 
kontatzen eta berritzen dira istorio 
hauek, belarritik belarrira, ahotik 
ahora, sarri lagun baten lagun bati 
gertatu edo entzundakotik. Baina… 
zelan sortzen dira istorio hauek? Nork 
sortzen ditu? Zelan hedatzen dira?

XXI. mendean ere badago 
elezaharrik, badago eleberririk, 
badago kondairarik. Internet eta sare 
sozialek ere, hauen produkzioa eta 
zabalkundea murriztu beharrean, 
handitu egin dute eta mila bider 
ahoetatik teklatua kolpatzen duten 
atzamarretara egin dute jauzi 
kondaira hauek (adibidez, nori ez 
zaio heldu ez-dakit-zein-herritako 
eskolan umeak bahitzen saiatu direla 
furgoneta zuri batean?). Informazio 
txarrak liluratzen gaitu. Aro horretan 
bizi gara eta horrek areagotu egiten 
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ditu txutxu-mutxuak, esamesak 
edota zurrumurruak. Eta, gainera, 
herritik herrira ere txor-txor zirkulatzen 
dute eta, sarritan, informazio “ona” 
ematen duten komunikabideetan ere 
agertu egiten dira. Esate baterako, 
orain dela urte batzuk Lemoiz eta 
Gorliz inguruetan ei zebilen pantera 
beltzaren kasuarekin minutuak bete 
egin zituen euskal erdiko telebista 
publikoak.

Nork ez du gogoratzen adibidez 
Athletic futbol taldeak Bucarest-en 
jokatu behar zuen finala dela eta 
sortu zen zurrumurru edo esamesa? 
Izan ere, antza jarraitzaile batzuk 
Bucarest-era baino, Budapest-era 
joan ziren. Denok ezagutzen genuen 
lagun baten lagun bat Budapesten 
ibili zena tabernetan partida jar 
zezatela eskatzen. Hori bai, ez 
saiatu informazio hori kontrastatzen, 
ez saiatu egia edo gezurra den 
jakiteko arkeologia egiten. Ez duzu 
egiaztatzerik lortuko, ez duzu 
Budapesten egon zenik topatuko.  

Turbokapitalismoan, gainera, batzuek 
negozioa ere egiten dute kondaira 
hauekin. Gasteizko Iker Jimenezek 
Espainiako telebista batean egiten 
duen saioa ez al da hiri-kondairen 
kontaketa irudimentsu bezain 
morbosoa? 

Honaino helduta, baten batek 
galdetuko dio bere buruari hiri-
kondairak zer diren. Kondaira hauek 
errealak izan daitezkeen kontuak 
dakartzate eta, gainera, kontatzen 
dutenek askotan sinisten dute egia 

denik (beti-beti ez dira zertan gezurra 
izan kondaira izateko). Eta, batez ere, 
miragarria da kondaira horiek zelan 
biralizatzen diren han eta hemen, 
zelan aldatzen diren herritik herrira 
(edo narratzailetik narratzailera) eta 
zelan hedatzen eta hedatzen diren. 

Gainera, kondairak gaur egungo 
kontuei buruzkoak dira, atzo 
gertatutakoak hain zuzen ere. Eta 
xehetasunik ñimiñoenak dira zeharo 
garrantzitsuak, horiek dira istorio 
horien bizigarriak. Izan ere, kondaira 
hauek sinesgarritasunaren mugekin 
egiten dute jolas, egiten dute talka, 
egiten dute topo. Istorio ondo 
kontatuak izan ohi dira, zurrumurruak 
baino dezente landuagoak. Eta, 
gainera, kokatuta egon ohi dira: 
lagun baten lagun bati gertatutakoak 
dira, xehetasun harrigarriez hornituta 
beti. Joño, benetakoak balira bezala 
dira, apur bat bitxiak, baina gertatu 
zitezkeenak. Eta, sarritan, irakasbidea 
eman gura dute. 

Hainbat motatakoak daude: 
umorezkoak (EGAko azterketan 
hasten gara galdetu eta berehala 
kanporatzen duten ikaslearena 
adibidez), beldurrezkoak (Otxate 
herri madarikatuari buruzkoak), 
ospetsuei buruzkoak (Miguel Bosé 
antza Lezaman bizi zen, esate 
baterako), medikuntzari buruzkoak 
(tortolian txanpan botila sartu eta  
ezin atera ibilitako neskarena), 
janariari buruzkoak (Burguer King-en 
agertu zen arratoi hortza edo jatetxe 
txinatarretan txakurrak edo katuak 
ematen digutela jateko), politikari 
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buruzkoak (Xabier Arzallusek antza 
bozka ematen diola Bilduri, kasurako), 
eta abar.

Istoriook liluratu egiten gaituzte, 
ondo kontatutako istorio batek 
liluratzen gaituen hein berean. Eta, 
gainera, hiri-kondaira hauek isla 
izaten dute askotan eleberrietan, edo 
zineman, edo telesailik berrienetan. 
Eta, orduan, kondairaren zirkulua 
handitzen da eta berriro hasten 
da kontaketa, eta aldaketa, eta 
moldaketa, eta kustomizatzea.

Jatorria non egon daitekeen ez 
jakiteak belarriak eta tripak zabaltzen 
dizkigu. Datuen arkeologia egin 
dezakezu, interneten orduak eta 

orduak eman nondik etor daitekeen 
jakiteko, baina azkenean ia beti 
Sherlock Holmes mozorroa kendu 
eta ezin izango duzu jakin jatorria, 
ez haren zabalkundea zelan egin 
den. Eta, gainera, gauza on askoren 
antzera, errealitatea bihurritzen dute, 
sinesgarritasunaren mugak apurtu 
eta ezkutuko beldurrak edo ideiak (ez 
beti aurrerakoiak, ez beti politikoki 
zuzenak, ez beti onargarriak hainbat 
zirkulutan) azaleratzen dituzte.

Txikitako kondaira bat etorri zait 
burura lerro hauek idazten ari 
nintzenean. Kalkamoniak modan 
zeuden garai haietan. Mingainarekin 
papera busti eta tatuajeak izaten 
genituen beso eta eskuetan egun 



pop pilulak

batzuetan. Ba, nire klaseko batek 
esaten zuen entzun zuela Bilboko 
ikastetxe bateko ikasle bat ospitalera 
eraman zutela kalkamonia baten 
erruz. Izan ere, kalkamonia drogaz 
lurrinduta zetorren eta eskuan jarri 
eta sekulako aitzurra harrapatu zuen. 
Interneten bilaketa azkar bat eginez 
gero, antzeko istorioa behin eta 
berriz agertzen da han eta hemen, 
urrun zein hurbil. Delako droga LSDa 
da kasurik gehienetan, bariazioak 
bariazio. Bai gurean zein atzerrian. 
Bilatu eta ikusiko duzu hiri-kondairen 
magia apur bat zertan datzan.

Magiaren lilurarekin jarraitzeko, orain 
dela gutxi niri kontatu didaten bat 
ekarri nahiko nuke hona. Gasteizko 

neska bat martxoan ezkondu 
egin behar zen. Jantzi zuriak azal 
beltzarana eskatzen omen du, antza. 
Hori dela eta, solarium-era joatea 
erabaki zuen. Baina gauzak zer 
diren: egun bat joan, egun bat etorri 
eta ezkontzako prestaketa guztiak 
gorabehera, solarium-era joatea 
ahaztu egin zitzaion andregaiari. 
Ezkontza bezperan konturatu zen 
behin bakarrik joan zela eta azala 
zuri-zuria zeukala, esne guritan. Taka, 
birritan pentsatu barik, Gasteizko 
zortzi solariumetik egin zuen ostera, 
bakoitzean beltzarantzeko izpiak 
hartuz. Lortu zuen ezkontzara 
beltzaran iristea, lortu zuen 
esnetasuna gainetik ostentzea.  
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Ezkon-gauean, ostera, senarra 
ohera sartu eta logelan usain arraroa 
zegoela esan zion. Usnatu eta 
usnatu ibili ziren eta, bai, erre usaina 
zela erabaki zuten biek. Hoteleko 
langileekin berba egin eta haiek 
prestutasun osoz aldatu egin zieten 
logela. Baina bigarren gela horretan 
ere berdin. Apur bat lotsatuta, ez 
zuten ezer esan eta gela horretan 
geratu ziren. Hurrengo goizean, 
berriz, neska txarto sentitzen hasi 
zen, zorabiatuta zegoen, indar barik 
eta motel. Gauzak horrela, erabaki 
zuten ospitalera joatea, larrialdietara. 
Neska artatu, behatu eta arin-arin 
ospitaleratu behar izan zuten. Izan 
ere, organo batzuk bazituen barrutik 
erreta. Ebakuntza mordo baten 
ostean eta giltzurrun bat galduta, 
gainditzea lortu zuen, baina oraindik 
bizimodu normala eramateko ez da 
gauza.  

Esan dudan legez, orain dela gutxi 
kontatu didate niri istorio hau. 
Istorioa nire belarrietara helarazi 
zuen pertsonak esan zuen bere 
koinatuak kontatu ziola eta haren 
lagun bati gertatu omen zitzaiola. 
Ez nuen istorio guztiz sinesten, 
zerbaitek egiten zidan kirrinka. 
Beraz, bere izena aipatu nahi ez 
dudan bilatzaile ospetsu horretara 
jo nuen. Eta bai, istorio honen mila 
aldaera agertzen dira 1980. urtetik 
aurrera gutxi gorabehera. Eta mila 
lekutan kokatuak: Ameriketan, 
Zeelanda Berrian, Espainian, 
Belgikan … eta orain antza 
Gasteizen ere.  

Beste batzuk, ordea, bertakoagoak 
dira. Lehen ere aipatu dudan Otxate 
herriari buruzkoa, adibidez. Otxate 
Trebiñun dagoen herri abandonatua 
da. Kondairaren arabera, herritar 
guztiek ospa egin zuten herritik 
hiru izurriteren ondorioz. Gainera, 
izurrite horiek Otxaten baino ez zuten 
eraginik izan (ondoko herrietan ez). 
Eta, hori dela eta, herri madarikatua 
da. Gainera, orain erromes gune 
bihurtu da, batez ere ilargi beteko 
gauetan. Denetarik gertatu ei da han: 
psikofoniak, desagertzeak, agertzeak, 
10 bat urteko neska baten ahotsak 
“Kanpora” esaten (bai kanpora, 
euskaraz) eta abar. Baina … egindako 
ikerketetan ez da ageri izurriteen 
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inguruko dokumenturik (XIX. mendean 
gertatu ziren arren) eta, antza denez, 
jendeak ospa egin zuen herritik bizi-
baldintza hobeen bila. Politagoa da, 
ostera, herri madarikatuari buruzko 
berba jarioa.

Ameriketan batzaile apartak ari 
dira han eta hemen kondairen 
ehizan. Unibertsitatean katedrak 
ere badira. Apur bat bihurrituta, 
pop kulturaren folklorista deitu ahal 
diegu, ezta? Gurean ere Martin 
Kitto interneten horietako asko 
batu ditu bere  Katxonderstango 
errepublikan. Hamaika batu baditu 
ere, beste hamaika egon daitezke 
oraindik batzeko. Adibidez, hau, 
Derioko Seminarioari buruzkoa 
(kontatu didaten bezala dago idatzita, 
ahozkotasuna oso garrantzitsua baita 
kondairetan, ezta?)

Txikerrak gintzezanien, askotan joaten 
gintzezan Seminariora olgetan. Ez 
egoan oin dagoan moduen, ezpada 

atzeko partie ondiño egoan zutunik. 
Eta umion artien kontatzen zan 
eskubaltz bat egoala han barruen. 
Gerra garaian baton bat ostendu egin 
zan barruen, faxistengandik igesi. Eta, 
hor barruen bizi zan urtietan urten 
barik eta gose zan. Orduen, umeren 
bat hurreratu ezkero edifizio barrure 
eskubaltz horrek hartu eta jan eiten 
eban umie. Kontetan zan Derioko 
ume bat berton desagertu ein zala 
eta jendeak guztiz jakin ez arren, 
pentsetan eban eskubaltzak harrapau 
ebala eta jan. Geuk edarto pasetan 
genduan olgetan, eta momenturen 
baten, baten batek oihu eiten eban, 
“ikusi ein dot eskubaltza leiho 
baten” eta danak urteten gintzezan 
Seminariotik karraderan.

Kondairak ez dira agortuko, ez 
dira ihartuko. Jarraituko dute, eta 
jarraituko du kontaketak ere, ahoz 
zein idatziz. Gozatzen jarraituko dugu 
kondairen magia eta lilurarekin. 
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Fonsoul 
(Alfonso Bonmatí)
Julen Azpitarte
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Zazpi hazbeteko single originalekin 
soinu afroamerikarrak (rhythm and 
blues, soul, latin, garage-soul…) 
zabaltzen dituzten disko-jartzaileen 
artean erreferentzia da Bartzelonako 
Alfonso Bonmatí aka Fonsoul. 
Mundu osoko zirkuituan ezaguna, 
Bartzelonakoak ehunka kantu eta 
artista ezezagun ezagutarazi ditu 
binilozko gaileten bildumazaleon 
gozamenerako. Beti bere ezagutza 
musikal guztia partekatzeko prest 
(bila ezazue bere Youtube kanala,  
belarrietarako mokadu goxoz josita 
baitago), Alfonsok Parkinson DC 
taldeko kide izan zela jakinarazi 
zidan oraintsu. Inquilino Comunista, 
Penelope Trip edo Pantrullero 
Mancusorekin batera, besteak beste, 
1990eko hamarkadan Espainian 
izandako indie-noise eztandan 
sortutako talde giltzarrietako bat izan 
zen Parkinson DC, indie edo noise 
estiloetatik baino, pop klasikotik 
edaten zuen arren. Bost disko luze 
grabatu zituen, bai eta makina bat EP 
eta single ere. Hori guztia jakin ostean, 
Fonsoul-en ibilbide musikal deigarrian 
sakontzea erabaki nuen: nola liteke 

1990eko urteetako estatuko indie 
talde ospetsu batean aritutako gitarra-
jotzaile bat erritmo beltzetan aditu 
bihurtzea? Honatx azalpena.

Zeintzuk dira zure lehenengo 
oroitzapen musikalak?

Amak kontatu dit haurra nintzela 
orduak ematen nituela telebistako 
“carta de ajuste”-k emititzen zuen 
musika entzuten. Halere, nire lehen 
oroitzapenak autoan egindako 
bidaietakoak dira, gurasoei bururatzen 
zitzaizkien kantuak abesten, ozen. Hit-
etako bat “Desde Santurce a Bilbado” 
zen (horrela abestua, eta txikitatik 
bigarren eta hirugarren ahotsak 
egiten genituen, aitak bultzatuta). 
Nire lehenengo diskoak seigarren 
urtebetetzearekin etorri ziren; oraindik 
gordetzen ditut. Jeanette-rena, 
esaterako, oraintsu pintxatu dut.

Zure lehendabiziko egitasmo 
musikal garrantzitsua, aldiz, 
Parkinson DC taldea izan zen, 
ezta? Nola eratu zen taldea?

Tira, nire lehenengo esperientzia 15 
edo 16 urterekin izan zen, katalanez 
abesten zuen talde bat, rock català 

“Mod ez bazara, ez zara nire interesekoa”



pop pilulak

fenomenoa baino asko lehenago, 
1980ko hamarkadaren hasieran. 
Eskolako (apaizena) hiru lagun kalean, 
izkina batean paratu, eta jotzen hasten 
ginen, inprobisatzen. Porc Senglars 
(Basurdeak) zen taldearen izena.

Parkinson DC beste eskola batean 
eratu zen, hau ere apaizena, eta ni 
bazterretik iritsi nintzen taldera. Nire 
anaietako baten klaseko hiru lagunek 
talde bat sortu zuten. Handik gutxira, 
nire beste anaia bat, txikiena, sartu zen 
bateria jotzera, eta eskoletako festetan, 
urtebetetzeetan eta antzekoetan bi 
urtez jotzen egon eta gero, gitarra 
solistarik gabe gelditu ziren, eta nire 

anaia nagusiak esan zien anai bat 
zeukala Search and Destroy jotzen 
zekiena gitarra akustikoarekin, eta 
antza, probatzea erabaki zuten. Hala, 
1991n talde “underground” batean 
sartu nintzen gitarra solista, gitarra 
elektriko bat inoiz jo izan gabe, eta 
soloak nola egiten ziren jakin gabe.

Elkarren arteko ulertzea azkarra 
izan zen, zorionez, oso adin 
ezberdinetakoak izan arren (ni 
hernandeztarrak baino lau urte 
nagusiagoa naiz, eta nire anaia txikia 
ni baino hamar urte gazteagoa da, 
orduan 15 urte izango zituen). Musika 
bera entzuten genuen, 1980ko 
hamarkada amaierako AEBetako post-
hardcore, power-pop eta garai hartan 
musika alternatibo gisa ezagutzen 
zen guztia (indie terminoz izendatu 
baino lehen). Horri guztiari abeslariaren 
txikitako erreferentziak eta nireak 
gehitzen badizkiozu (Beatles, Beach 
Boys, Byrds eta abar), erraza izan zen 
elkarrekin ikastea, literalki tutik ere ez 
genekielako.

Gure izaera obsesiboa ere aintzat 
hartzeko faktorea izan zen, asko 
entseatzen baikenuen, eta kontzertuak 
nonahi egiten genituen. Hala, urtebete 
igaro eta Munster diskoetxeak disko 
bat grabatzeko deitu zigun!

Munster zigiluarekin lau disko 
grabatu ostean, bosgarrena 
Houston Party-rekin grabatu 
zenuten, taldea erreferentzia 
bihurtu zen Espainiako indie-noise 
eszenan. Nire ustez, halere, profil 
asko popzaleago bat zenuten: Big 
Star, Teenage Fanclub… Posieseko 
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Ken Stringfellow, hain justu, zuen 
disko bat ekoitzi zuen.

Bi urtean, Espainian ezerezetik 
“eszena indie” bat sortu zen, genero 
horretako fantzineek eta aldizkarien 
ondorioz, eta imajinatzen dut sorrera 
horretan zerikusia izango genuela, 
etiketa horrekin sekula eroso ez egon 
arren. Jarrerari dagokionez, gehiago 
identifikatzen ginen Los Enemigos edo 
Cancer Moon taldeekin, elkarren lehian 
jardun behar genuen taldeekin baino.

Garai hartan entzuten genuen musikan 
aipatu dituzun taldeak ziren, literalki; 
pop taldetzat geneukan geure burua. 
Eta Posiesen oso fanak ginen, eta 
batek daki zer dela-eta, Munsterretik 
deitu ziguten Ken S. gure disko bat 
ekoizteko prest zegoela esateko, eta 
ziztuan joan ginen!

Urteen poderioz, nahiko txarrak ginela 
uste dudan arren, urte dibertigarriak 
izan ziren, eta nahiko produktiboak, 
gaienera. Nire kasuan ez zuen askorik 
iraun, 1996ra arte. Urte horretan 
nire buruak “nahikoa” esan zuen, 
bizitza bikoitz nahikoa eskizofrenikoa 
baineukan: astelehenetik ostiralera,  
exekutibo eta asteburuetan, berriz, 
hondakin humanoa.

Nik uste dut oihartzun gehiegi 
eman ziotela eszena hori, batez ere 
hedabideek, eta ekarpen gutxi egin 
zuten taldeak gehiegi goraipatu 
ziren, eta funtsezko talde askok, 
berriz, ez zuten merezi zuten arreta 
lortu, tartean, Cancer Moon edo 
Los Bichos.

Taldeen maila ez ezin oso altua, 
arrazoia duzu, guk ez geneukan 
ideiarik ere, eta erditik gora geunden… 
Baina, era berean, gauza asko gertatu 
ziren: aretoak agertu ziren, talde 
asko eratu ziren, ezena bat ere osatu 
zen, eta horren guztiaren ondorioz, 
kanpoko talde ezezagun asko etorri 
ziren jotzera.

Eta egia da 1980ko hamarkadatik 
zeuden taldeei bizkarra eman zitzaiela, 
inorena ez zen lurralde batean gelditu 
baitziren. Lehen aipatu dizudanez, ez 
geunden testuinguru honekin ados. 
Izan ere, Cancer Mooneko gitarra 
Jon Zamarriparekin hitz egitea lortu 
nuenean, itxuraz hurbilgaitza –hark bai 
zuela musikari haloa, eta ez guk-, oso 
tipo atsegina suertatu zitzaidan, eta 
gure diskoko gitarra-lana nahikoa ondo 
zegoela esan zidan; suhiltzaileei deitu 
zioten lainotik jaitsi nintzaten.

Musikatik biziko zinetela pentsatu 
zenuten uneren batean? Sasoi 
hartan, gainera, egungo industria-
egitura musikal guztia sortu zen, 
areago Bartzelonan.

1994an behitzat,  bi taldekide 
musikatik bizi ziren. 90 kontzertu 
baino gehiago egin genituen, disko 
bat eta mini-lp bat argitaratu genituen, 
autoreak, royaltiak… bizitzeko adina 
ematen zuen. Kontua da oso zaila dela 
erritmo hori mantentzea, nire kasuan, 
ezinezkoa zen.

Industria-egituraren harira, guztia eratu 
zen momentuan izan ginen: eszena, 
jaialdi handiak, bira-zirkuituak… Baina 
zoritzarrez droga gehiegi hartzen 
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nituen, edo mozkorrik nengoen, edo 
tontotuta ezertaz ohartzeko. Kantu 
berriak egitea eta jotzea baino ez 
zitzaigun interesatzen, eta asteburuan 
parrandan aritu.

Egungo munstroak gure inguruan hazi 
ziren, baina ez nintzen ia jabetu. Bi 
adibide emango dizkizut: Primavera 
Sound jaialdiaren sortzailea gure 
orduko managerra zen, inoiz nahikoa 
baloratu ez den eta apalegia den 
Serapi Soler. Serapiren hasi zen guztia! 

Bigarren adibidea Los Planetas-i 
buruzkoa da, sekula ez zitzaizkigunak 
gehiegi gustatu. Gogoratzen du 
Luis Calvok, zeinarekin Elefant 
diskoetxearekin plazaratutako EP 
bat egiteko elkarlanean aritu ginen, 
Madrilera joaten ginenean, haren 
bulegora eramaten gintuen, eta bere 
zigiluaren erreferentziak oparitzen 
zizkigun, promoziorako aleak. Bada, 
Los Planetasen lehenengo lana, Super 
8, baztertu egin nuen. Ze lerdoa izan 
nintzen; egun dirutza balio baitu! 

Behinola esan zenidan emazteak 
Nando Cruzek idatzitako Pequeño 
Circo. Historia Oral Del Indie En 
España liburua oparitu zizula, eta 
irekin ere ez zenuela egin. ¿Noiz 
hasi zinen 1990eko urteetako 
musikarekiko interesa galtzen?

Ez da erabateko egia, azkenean, gutaz 
idatzitako kapituluak irakurri baititut, eta 
egia esan, nahikoa ados nago Cruzek.

Parkinsonen geundela, tokiko eszenan 
gertatzen ari zenaz aspertu ginen, 
bai eta kanpokoaz ere. Talde eta 
soinuak deskubritu nahi genituen, 
1960 hamarkadakoak batez ere. Gero, 
taldea utzi eta power pop estiloko 
talde garaikideetan paratu nuen arreta. 
Behin ezkonduta, Los Angelesera joan 
ginen, David Bash-en International 
Pop Overthrow jaialdiaren lehenengo 
edizioetako bat ikustera, zeina gerora, 
Erresuma Batuan egiten hasi zen, 
Liverpool hirian uste dut. Anaiaren The 
Libs taldean jo ondoren, power pop 
talde bat eratu zuen, Los Inéditos. 
Talde horrekin hamar urtez egon 
nintzen jotzen; duela bi urte, hain justu, 
jotzeari utzi diogu.

Eta aurrekoari lotuta, nola 
hasi zinen soinu zaharretan 
ikertzen? Asko interesatzen zait 
jakitea nola hasi zinen musika 
afroamerikarreko single originalak 
biltzen, northern soul estiloa 
sutsuki maite duen ohiko mod-a 
izan gabe.

Lehen aipatu dudanez, soinu 
“zaharrak” betidanik izan dira hor. Une 
batzuetan gauza garaikideetan jarri 
dut arreta, baina ez da ohikoena izan 
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nire bizitzan. 1970eko hamarkadan 
Beatles, Zombies, Who, Small Faces 
entzuten nituen, mod mugimendua 
zer zer jakin gabe. 1980ko 
hamarkadan, nerabea nintzenean, 
inguruan nuen guztiari bizkarra 
eman eta Irlandako eta Eskoziako 
folka entzun nuen, eta gero, 
1970eko hamarkada hasierako 
rock progresiboan sartu nintzen, 
kraut alemaniarra… betiere nire 
bolara.

2000 urtean, baina, power pop 
zale amorratua nintzela, 1960ko 
hamarkadako talde bitxiak jasotzen 
zituzten bildumetara engantxatu 
nintzen: Rhino, Sundazed, Rev-Ola… 
eta hortik beste aldera egin nuen jauzi: 
Goldmine, Kent, Ace… ia ohartu gabe 
musika beltza biltzen nenbilen.

Behin mundu “zahar” horretan 
sartuta, zer izan zen gehien 
erakarri zituena, erreferentziazko 
bildumazale bihurtu arte?

Aipatutako bildumetan sartuta 
nenbilela, nire ohiko tabernan, Barbara 
Ann, Alberto Valle R&B eta soul festak 
egiten hasi zen Boiler izenpean. 
Singleak pintxatzen zituen, originalak 
eta hori guztia. Eta egoeraz erabat 
jabetu gabe, single originalak biltzen 
nengoen eta nire kabuz ikertzen, beti 
egin dudan moduan, eta azkenik nire 
bilduma ondu nuen, eta nire betiko 
tabernan pintxatzen hasi nintzen. 
Horrekin batera, mundu honek nola 
funtzionatzen zuen ikasi zuen, zeina 
honela labur daitekeen: “Ez zara 
mod-a? Ez zara nire interesekoa”.

Dakizunez, 
nik ere rhythm & blues, 
soul, latin.. singleen zalea naiz, 
eta nire background ez da 
batera mod-a, hardcoretik askoz 
gertuago bainago. Bestalde, 
oraintsu lagun batekin hitz egiten 
nengoela, diskoen inguruan, 
esan nion, egun, diskoekiko eta 
musikarekiko nuen harremana 
erabat emozionala dela; lehen, 
berriz, lotura entziklopedikoagoa 
nuen. Beraz, nire kraut estiloko 
disko guztiak saltzeko gai naiz, 
lortutako sosekin boogaloo single 
sorta txikia eskuratzeko. Lagunak 
erantzun zidan adinean aurrera 
egiteak horrelakoetan eragina 
baduela, gauza bera gertatu 
zitzaiola arropekin eta hainbat 
arropa saldu zituela. Zure kasuan 
diskoekiko eta musikarekiko grina 
aldatu al da urteen poderioz?

Aipatzen duzun emozionaltasun hori 
nire kasuan beti izan da horrela. Ez dut 
inoiz diskorik erosi “edukitzeko”, baizik 
eta lehenengo eta behin “ikasteko” 
eta azkenik, diskoekin “maitemintzea” 
lortzeko. Beti bilatu izan dut ondo 



pop pilulak

sentiarazten nauen kantua. Sarritan 
erosi itsu-itsuan, internetik ez 
zegoenean, baina ez naiz saiatu talde 
baten diskografia osatzen, disko 
zehatz bat ez bazitzaidan gustatzen.

Eta orain dela gutxira arte nire 
harremana bildumazaletasunarekiko 
metagarria bazen ere, uste dut disko 
bakarra baino ez dudala saldu, 
duela hiru edo lau urte, Mecanoren 
lehen LPa, dirutza izugarri eskaini 
baitzidaten. Diru eskasiaren ondorioz, 
eta diskoak biltzen jarraitzeko 
asmoz, nire bilduma saltzen hasi 
naiz, bilduma hori elikatzen jarraitu 
ahal izateko. Trauma handia izan zen 
hasiera, baina ikasi dut ezin dudala 
guztia eduki, gutxienez singleen 
kasuan. Hala, gustatzen ez zaidana 
edo entzuten ez dudana, bilatzen 
ditudan singleak eskuratzeko erregai 
bihurtzen da.

Horren harira, hitz egin dezagun 
single originalen prezio izugarriez. 
Zer dela eta dira hain garestiak? 
Espekulazioa? Biniloaren burbuila? 
Zaharkinez ari gara?

Honi guztiari zer irizten diodan 
azaltzea ni esalditan oso zaila 
da. Mugitzen naizen munduan, 
50-60-70 urteetako musika 
afroamerikarraren bildumazaletasuna, 
festetan pintxatxeko, edo bestelako 
ekitaldietan, erraza da ulertzea 
prezioek gora egin izana. Munduan 
gutxi bagara ere, bota ni bezalako 
10.000 gaudela, eta disko jakin 
baten 20 kopia ezagutzen badira, eta 
gutariko batzuk izan nahi dugunez, 
zaplaztekoak bermatuta daude.

Dena dela, eta ez naiz gehiago 
luzatuko, uste dut egun, badagoela 
egoera berezi bat northern soul 
eszenan jartzen diren diskoetan: 
festa horietan “punters” ziren hainbat 
britainiar erretiratu egin dira, pentsio 
oparoekin eta ardura familiar txikiekin 
(haur jada nagusiak, eta abar), eta 
bizi osoan dantzatu dituzten diskoak 
erosten ari dira tokiko DJ bihurtzeko, 
eta horrek inflazio efektu nahikoa 
basatia ekarri du.

Niri, egia esan, bost axola. Badakit 
ez dudala sekula disko hau edo 
bestea edukiko, baina betidanik 
interesatu izan zait entzun ez dudan 
eta hunkitzen nauen hori bilatzea, 
eta sarritan gertatzen da disko horiek 
garestiak direla, ezezagunak direlako, 
bere garaian ez zitzaielako kasurik 
egin, eta abar.

Maiz erabiltzen den esaldia da “eszena 
ez bada berritzen, diskoak ez zaizkio 
inori interesatuko eta nire bildumak 
ez du inongo baliorik izango”. Hori 
ez da sekula gertatuko. Bere garaian 
egin ziren disko originalak baino ez 
dira egingo, ahaztutako biltegietako, 
irratietako, aitonaren ganbarako, eta 
abarreko stock-ak agertu arren. Egin 
zirenak egin ziren, eta egon daitezkeen 
argitaratutako kopiak baino askoz 
bildumazale gehiago izango dira.

Eta bai, diskoak gero eta gehiago ari 
dira zaharkin bihurtzen. 1956ko disko 
batek egun 60 urte ditu. Bere jabeek 
ondo zaintzen badituzte, 100 urte 
izango diru eta berdin-berdin entzungo 
da. Formatu perfektua da; CDak 
denboraren poderioz ez dira entzuten, 
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mp3-ak hondatu egiten dira, eta 
abar. Diskoek iraungo dute.

Imajinatzen dut interneten 
ondorioz erosteko eta saltzeko 
modua asko aldatu dela. Nolakoa 
izan da aldaketa hori? Lehen non 
erosten zenituen diskoak?

Haur/nerabe nintzenean, disko-
dendetan erosten nituen. Lehen 
asko zeuden. Auzoko dendatik 
hasi nintzen, asteko diru aurrezten 
nuen litxarreriak erosi beharrean. 
Nagusiagoa nintzenean, hirigunera 
joaten nintzen disko inportatuak 
saltzen zituzten dendetara, lantzean 
behin dendari atseginen bat aurkitzen 
zenuen. Horri guztiari Enciclopedia 
de la música rock bilduma gehitu 
behar zaio. Gero fantzineak etorri 
ziren, atzerrira eginiko bidaiaren bat, 
eta abar. Horrela lortzen zenituen 
pistak, bilatzen jarraitzeko.

R&B/soul-aren munduan sartu 
nintzenean, internet zegoen; beraz, 
erromantizismoaren zati bat galdu 
nuen, lantzean behin, dealer zaharren 
batek makinaz idatzitako zerrendak 
oraindik jasotzen ditudan arren.

Nire erosteko sistema, bestalde, beti 
da bera: entzun, eta gustuko badut, 
bilatu egiten dut. Ebay, Discogs, 
Musicstacks eta egun, Facebook, 
bidaiak, denda birtualak, Youtube, 
denda fisikoak, dealer indibidualak… 
guztiak mundu osoan barreiatuta. 
Niretzat oso dibertigarria da. Hori bai, 
ordu aaaaasko sartu behar dira.

Anekdota piloa daukat, oso 
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kuriosoak, baina online bidezkoak ez 
dira asko, batez ere disko garesti bat 
merke eskuratzen duzunean. Hala, 
duela hiru edo lau urte, 700-800 
dolarreko bat aurkitu nuen AEBetako  
emakume zahar batek ebayn 3 
dolarretan saltzen zuen sorta batean. 
Imajinatzen dut beste inork ez zuela 
ikusiko. Emakumeak AEBetara baino 
zuen bidaltzen paketea; hortaz, lotea 
AEBetan zegoen lagun baten etxera 
bidaltzen eskatu nion, 5 dolarreko 
gastua, eta handik nirera. Kostu osoa, 
20 dolar.

Internetetik kanpo, AEBetara egindako 
bidaietan prezio onenean dauden 
gauzak lortzen dira, baina super-
pagotxak aurkitzea ja oso zaila da. 
Hemen, nire etxetik 500 metrora 

dagoen “punt verd” birziklatze-saltoki 
batean, sarritan joaten gara bertara, 
mahai baten 1960ko hamarkadako 
200 single espainiar onak aurkitu 
nituen; ziztuan eraman nituen etxera. 
Horrelako batailatxoak asko dira, 
denok daukagu baten bat kontatzeko; 
eta gutxi batzuek, berriz, asko.

Bestalde, sentitu al zara inoiz 
materialismoaren esklabo, zure 
kasuan 45en morroi?

Ostia, galdera hau oso filosofikoa da. 
Esklabo diozu? Gure existentzia honela 
dago muntatuta: Xahu ditzagun, 
irudika ditzakegun forma guztietan 
eta lehenbailehen, irabazten ditugun 
sosa gutxiak, eta senti gaitezen 
zoriontsu, horrela, ondo alienatuak, 
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kasta elikatzeko. Ni utz nazatela nire 
diskoekin; beste guztiak niri bost.

Rhythm and blues DJ gisa zara 
ezaguna, baina zure Youtube 
kanalari begirada bat bota ostean 
argi dago askotariko musikak 
dituzula gustuko, eta estilo anitz 
jartzen duzula.

Bai, jakina. Zazpi hazbeteko 
formatuan musika afroamerikarra 
biltzen dut gehienbat: r&b, jazz, 
soul, funk, modern, eta abar, baina 
baita latin ere, edozelakoa; musika 
jamaikarra, garage-rock, power pop, 
r’n’r…

Diskoak jartzearen harira, 
Madrilen disko-denda bat 
zuzentzen zuen mod sutsu batek 
kontatu zidan oraintsu mila euro 
inguru gastatu zituela single 
batean, eta gero garagardoz 
busti zuela estatuko allnighter 
garrantzitsuenean, 60 euroren 
truke. Azkenean, single garesti 
guztiak saldu zituen. Single 
originalen bildumazaletasunak 
diru-galerak baino ez dakartza?

Biltzeak sosak galtzea (edo, agian, 
inbertitzea) dakar, salerosketan jardun 
ezean. Bestalde, gure zirkuituan 
pintxatzeak ez du sosik ematen. 
Erosten ditugun diskoen balioa ez 

dute sekula pintxadek konpentsatuko, 
jakina. Ez dut uste honetan inor 
sartzen denik dirutza jasotzeko; eta 
horrela bada, animo laguna!

Zeintzuk dira zure 45 
preziatuenak?

Egia esan, ez dakit. Guztiak, bakoitza 
bere momentuan. Harremana lortu 
badut disko batekin, niretzat preziatua 
da. Gero salduko badut ere, lotura 
hori betiko geldituko da.

Eta 45en mundua ezagutzen 
ez duen norbaiti zein disko 
gomendatuko zenioke, harengan 
zirrara pizteko?

Heldua bada eta mundu hau 
ezezagun bazaio, ezinezkoa da 
harengan zirrararik piztea. Gauza 
hauek apurka sartzen zaizkigu. 
Bildumazaletasunean hasten diren 
gazteei beti esaten diet gauza bera, 
pazientzia izateko, diskoen prezioekin 
desesperatu egiten baitira. Eta ez 
ordaintzeko diskoak balio duena 
baino gehiago ere esaten diet. Nahi 
duten hori ez badute lortzen, beste 
bat etorriko da; makina bat daude. 
Belarriak irekitzeko, irizpide propioa 
izateko eta ez gehiegi gastatzeko 
azpimarratzen diet. Nik haien 
adinarekin ez nuen ezta musika 
beltzik ere biltzen.
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Abstrakzioaren 
aitzindaria: 

Hilma af Klint
Goizalde Landabaso
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Arte liburuetan abstrakzioaren 
hastapenen bila bagoaz hiru izen 
azalduko zaizkigu, hiru gizon: Vasily 
Kandinsky, Piet  Mondrian eta Kazimir 
Malévich. Hizki larriz idatzitako 
artista hauek izan omen ziren, beraz, 
abstrakzioaren aitzindariak. Horrela 
dio historia ofizialak. 1910aren 
inguruan Kandinskyrekin hasi omen 
zen abstrakzioa. Margolari errusiarrak 
hasiera haietan argi utzi bide zuen 
zer nahi zuen abstrakzioarekin: bere 
margolaritzak ikuslearengan emozioa 
piztu zezan nahi zuen. Sentimenduak 
ziren nagusi; sentimenduek bidera 
zitzan ikusleak nahi zuen margolariak. 
Kandinsky handia, aitzindaria omen. 
Baina ordurako suediar margolari 
ezezagun batek, emakumezkoa, 
Hilma af Klint-ek, ehunka margolan 
margotuak zituen.

Gizona izan balitz Hilma af Klint-
en lanak ezagunagoak ziratekeen? 
Beharbada, bai. Izan ere familiak 
margolariaren zaletasuna ezagutzen 
bazuen ere, ez zion garrantzi handirik 
eman. Izeko zahar eta zoroaren 
erokeriak ziren haiek. Emakume 
kontuak. 1986an AEBetako Los 
Angeles hirian emakumezko suediar 
ezezagun baten margolanak erakutsi 
zituzten: Hilma af Klint (1862-1944). 
Txundidura erabatekoa izan zen. 
Non egon ziren ordura arte margolan 
hauek? Zergatik inork ez zituen 
atera? Zergatik inork ez zion suediar 
honen lanari zuen garrantzia eman? 
Emakume zelako? 

Ulertezina da aipatu ez izana, ezagutu 
ez izana. Ezaba izana. Baina badu 
arrazoirik. Hilma af Klint ezkongabea 
zen eta ez zuen seme-alabarik izan. 
Arestian esan bezala, familian zorotzat 
hartzen zuten, ez bakarrik ezberdina 
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zelako, baita esoterismoarekin lotutako 
jarduerak maite zituelako. Praktikatzen 
zituelako. Garaiz kanpo jaioa zen. 
Hau gutxi balitz Hilma af Klint-ek hil 
aurretik (1944an 81 urterekin) agindu 
zorrotza utzi zion lobari: hil eta 20 
urte igaro baino lehen ez zitzan 
lanok erakutsi 1.200 margolan haiek 
ostenduta geratu ziren. Egileak, 
izandako esperientzian oinarriturik, 
gizartea bere lanak ezagutzeko 
prestatuta ez zegoela pentsatu 
zuen. Gainera emakumezkoa zen. 
Emakume kontuak. Bere ondarea: 
1.200 margolan izugarri eta  zirriborroz 
beteriko 125 koaderno.

1887an Stockholm-eko Arte 
Ederretako fakultatean ikasketak 
amaitu ostean pintatzen hasi zen 
Hilma af Klint. Arte ikasketak egin 
zituen lehenengo emakumetariko 
bat izan zen Suedian, eta beharbada 
Europan. Paisaia eta naturarekin 
lotutako margolanak egiten hasi zen 
Stockholm-eko Kungstraedaarden 
auzoko etxebizitza batean. Jazoera 
batek, baina, dena aldatu zuen: 
Martina izena zuen ahizparen 
heriotzak. Oso oso hurbilekoa zuen 
ahizpa eta bere heriotzak pott utzi 

zuen. Esoterismora hurbiltzen hasi zen, 
eta bere margotzeko modua erabat 
aldatu zen.

Ez zen margotzen zuen emakume 
bakarra garai hartako Stockholm-en. 
Beste lau kiderekin batera (Ikasketa 
sasoian ezagututako lagunak denak) 
“De fem (bostak)”  izeneko taldea 
sortu zuen. Anna Cassel horietako 
bat izan zen, Hilmaren lagun handia. 
Besteen izen-abizenak ez ditut aurkitu. 
Emakume kontuak, ya tu sabes. XIX.
mendearen amaieran taldeari ekin 
zioten. Hamar urte eman zituzten 
elkarrekin. Espiritismoa egin eta 
jardueraren eraginpean margotu eta 
idazten zuten modu automatikoan. 
1906.urte inguruan bere lehenengo 
margolan abstraktuak egin zituen 
Hilma af Klint-ek. “Tenplurako 
margolanak” sorta izan zen, izatekotan, 
ezagunena. Amaniel izena zuen 
izpiritu batek-edo agindu egin zizkion 
tenplurako margolanak. Trantzean edo 
antzerako egoera batean 190 egin 
zituen. Ongia, gaizkia, emakumea, 
gizona, erlijioa... gai aniztasuna nagusi 
izan zen sorta honetan.
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Asko margotu zuen Hilma af Klint-
ek. Bere ondarea itzela da. Beldur 
zen, baina. Emakumea zen eta 
sasoi desegokian jaioa. Gizartearen 
eta bere artean amildegi erraldoia 
ikusten zuen. Bizitzea egokitu zitzaion 
garaiko gizarterako aurreratuegia zen. 
Orduko gizon eta emakumeek bere 
lana ez zutela ulertzen pentsatzen 
zuen, goizegi zela. Hamarkada luzez 
ostenduta egon dira margolanak. 
Biltegi batean gordeak. Inork ez zuen 
uste gauza handirik izango zenik. Izan 
ere, Hilma af Klint bizi izan zen etxea 
jabea hustera joan zenean ultimatuma 
eman zien margolariaren ondorengoei: 
eraman itzazue lanok edo bota egingo 
ditut.   

XX. mendeko 80ko hamarkadan bere 
izena entzuten hasi zen. Erik af Klint, 
Hilmaren lobak, Los Angeleseko 
Museum of Art-i lanak eman zizkion. 
Pentsatuko zuen izekoren lan horiek 
zorakeria hutsa zirela, baina gorde 
zituen, zorionez. 1986an erakusketa 
zabaldu zuten Estatu Batuetan. 
Ostean, bestelako erakusketak 
izan dira. Ikusle oro harrituta irteten 
dira erakusketetatik. Txundituta 
abstrakzioaren aitzindaria izan zen 
emakume honekin. 

Ikusiko dugu Euskal Herriko edozein 
museotan emakume honek egindako 
lanik? Gurutza ditzagun atzamarrak, 
etorkizunak edozer ekar lezake eta. 
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Mikroskopioan
Hemen ere badira paisaia ameslari,
ilargitar, abandonatuak.
Hemen ere badira osteak,
infanteria-soldaduak.
Eta zelulek, borrokalari,
munduan dagoen guztiagatik
dute bizia ematen.

Hemen ere badira hilerriak,
loria eta elurra.
Eta harrabotsa dantzut,
egoera neurrigabeen orroa.

Gaueko azken autobusa
Azken autobusaren burrunba
gaueko
bizkarrezur-kanalaren
sakontasunean iraungitzen da.

Izarrak dardarka ari,
lehertzen ez badira.

Ez dago beste zibilizaziorik.
Soilik izu
leun galaktikoa
metanoaren basean.

Bataio-agiria
Jaiotza-eguna, bataio-eguna.
Giltza emandako pendulu-erlojua,
atea eror ez dadin
giltzaz itxitako armairua.
Ezkon-ohea, erlijio
utrakista, ardoa udazkeneko ekaitzetan
ozpin ez dadin. Kapilau beltza zozoa 
bezain,
isipua, abendu-meza.
Hiru kilo hogei,
azal gorrizta, ikterizia apur bat duena,
ile alferra. Eta orroa.
Bi milioi eta bostehun urteko adina.
Zahartzaroan baino ez dugu
ehun gutxi batzuetara murriztuko,
gure zelulek ez dute-eta
gehiagotarako ematen.

Munduko Poesia Kaierak 18. 
Susa argitaletxea
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The Rainyard australiarren 
A Thousand Days, Star Trip 
valentziarren estreinako lan 
homonimoa edo Zelanda Berriko 
The Wild Poppies Heroine: 
The Complete Wild Poppies 
Collection(1986-1989) azken bi 
urteetan gehien entzun ditudan 
diskoen artean daude. Nobedade eta 
berrargitalpen, hirurek dute zerbait 
komunean: Alacant hiriko Javier Abad 
Estevek zuzenduriko Pretty Olivia 
Records diskoetxeak argitaratu ditu 
–zigiluaren izenak Javierren alabaren 
izena aipatzen du. Hala, 2014an, 
Vicente Prats musikari valentziarraren 
lehen lana plazaratu zuenetik, gitarra 
sendo baina dirdiratsuz jositako 
dozena bat inguru pop harribitxi 
kaleratu du, guztiak bikainak. Aurten, 
hain justu, El Palacio de Linaresen 
Ataque de Amor, The Jangle Band 
australiarren Edge of Dream eta 
Juveniliaren lehen lan luzea plazaratu 
ditu.

Hori guztia gutxi balitz, hamabi 
hazbetekoen kluba abiarazi du 150 
bazkideren laguntzaz. Proiektu horren 
baitan, Young Scum estatubatuarren 
Zona kasetea berrargitaratu du 12” 
formatuan. Bost kantu gordetzen ditu. 
Diskoetxe-buruaren hitzetan, “If You 
Say That kantuak zure bizitza alda 

dezake eta Sun Drop, une honetan, 
munduko kanturik onena iruditzen 
zait”. Eta Javierren iritziaz erabat fido 
naiz, taldeak aukeratzeko eta diskoak 
editatzeko gustu aparta erakutsi 
baitu. Hala, Javierrekin mintzatu naiz 
jardun biniliko eta frenetiko hori nola 
kudeatzen den jakiteko.

Javier, Pretty Olivia Records 
proiektu erabat popzalea da. 
Nola sortu zen zure joera pop 
hori? The Go-Betweens taldearen 
itzalagatik, agian?

Nire pop zaletasuna betidanik izan 
da hor, nire ustez popa melodiak eta 
memorian iltzatzen diren kantuak 
baitira. Erabat “pop” ez diren gauza 
asko gustatzen zaizkit, baina beti 
dago melodiarekiko begirunea. Ez 
dakit: Motown pop ala soul da? Nire 
aburuz pop da, zalantza izpirik gabe, 
soula ere baden arren. Eta hala eta 
guztiz ere, melodia zaintzen duen 
edozein estilo gustatzen zait.

The Go Betweens-en harira, zer 
esango dizut ba, nire bizitzako taldea 
da, musikaz harago gehien eragin 
didan taldea da. Haiekin hazi naiz 
emozionalki, Grant-en heriotzarekin 
sufritu dut; jendea bereizi ohi dut The 
Go Betweens-en zale direnen eta 
ez direnen artean… Finean, seguru 
Pretty Olivian australiarren influentzia 
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islatzen dela, kar, kar.

Eta bota beharreko galdera: nola 
bururatu zitzaizun diskoetxea 
abiatzea? Muntatzen hasi baino 
lehen argi zeneukan nolakoa 
izango zen ala aldatu egin da 
martxan jarri ahala?

Zigilua zirkunstantzia oso zehatz 
batzuen ondorioz jaio zen. Langabezian 
nengoen, hamasei urtez enpresa berean 
lanean egon ondoren, indemnizazio 
bat nuen poltsikoan, txipa aldatu behar 
nuen etapa konplexu baten ostean… 
Eta emazteak esan zidan: “hau da unea, 
orain egiten duzu ala ez duzu inoiz 
egingo”. Esaldia amaitu eta Vicente 
Prats musikariari mail bat bidali nion. 
Gainerakoa historia da, kar, kar.

Ideia, bestalde, ez da harrezkeroztik 
aldatu: entzule gisa grinatsu erosi 
edo entzungo nituzkeen diskoak 
argitaratzea. Sinplea, baina era berean 
konplexua. Ez dut inoiz “hazi” nahi 
izan, edota beste liga batzuetan 
jolastu; izan ere, nazka ematen didate 
lehen egunetik intentzio jakin batzuk 

antzematen zaizkien zigilu txikiek. Hautu 
hori errespetatzen dut, baina nirea 
beste kontu bat da. Produktua zainduta 
plazaratzeko ideia ere ez da aldatu. 
Nahikoa disko gutxi saltzen dira, beraz, 
hobe zainduak badira. Prezio baxuen 
hautua ere ez da aldatu. Honetaz bizi ez 
naizenez, prezio baxuena egin dezaket, 
baina biniloen prezioen burbuilarena 
onartezina da, eta ez dut horretan 
lagunduko.

Horrekin lotuta, zentzurik al du 
diskoetxe bat abiatzeak Spotify 
etengabe orroka ari denean? 
Ideia kamikazea al da? Behintzat 
familiaren babesa izan zenuen…

Galdera ona, ba al du zentzurik? 
Zentzuaren arabera. Zentzu 
ekonomikorik ez du, inondik ere. 
Zentzu “artistikoa”, berriz, erabatekoa 
da. Nire ustez, musikan euskarri 
fisikoa garrantzitsua da. Ondo 
iruditzen zait jendea pozik izatea 
streaming-arekin, baina ni beste 
esparru batean nago.

Proiektu hauek, hala zurea 
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nola nire fantzinea, 
zalearen grinari esker 
sustengatzen dira; 
arrazoimenak oso 
pisu gutxi dauka. Eta 
horrelakoak, azkenean, 
desagertu egiten 
dira. Zer irizten diozu 
profesionalizatzeari?

Zorionez ala zoritxarrez ekonomista 
naiz. Diskoetxea muntatu nuenean 
egin nuen lehenengo gogoeta 
ekonomikoa izan zen. Hainbat 
zenbaki egin nituen, eta ez ziren ondo 
atera, bat bera ere; hortaz, ez, ez dut 
profesionalizatzeko asmorik, ezin dut 
honetan bakarrik jardun; ahal banu...!

Hori esanda, eta barkatu ego une 
honengatik, zigilu profesionalekin 
alderatuz, uste dut gauza asko 
hobeto egiten dituela Pretty Oliviak, 
gehienbat talde eta ikus-entzuleen 
harremanari eta produktuari 
lotutakoak.

Oraintsu, Roger Shepherd-ek 
idatzitak  In Love With These 
Times: My Life With Flying Nun 
Records liburua irakurri dut. 
Shepherdek esaten du diskoetxea 
abiatu eta zenbait urtera nortasun 
asaldura bati lotutako arazo 
psikikoa diagnostikatu ziotela, 
eta gaitz hori ezinbestekoa 
izan zela zigiluak exijitzen 
zuen lan frenetikoari aurre 
egiteko. Zenbat esfortzu 

eskatzen dizu zuri zigiluak?

Hasteko 
esan behar dizut 
liburu hori irakurtzeko irrikan nagoela, 
Flying 

Non nire betiko diskoetxe kutuna baita.

Eta bai, diskoetxeak ahalegina exijitzen 
du: lanetik berandu etorri ohi naiz, eta 
familia zaindu eta haiekin egon nahi 
dut, behintzat lotara joan arte. Hortik 
aurrera, eta oso nekatuta ez banago, 
zigiluari lotutako gauzak aztertzen 
ditut, lo seko geratu arte. Horretaz 
gainera, paketeak, bidalketak… neuk 
egiten ditut. 

Lana da, ezbairik gabe, eta egun 
batzuetan merezi ote duen galdetzen 
diot neure buruari, baina gozatzen 
dut, erabat.

Aurrekoarekin lotuta, zigilua 
abiatzerakoan ereduren 
bat zeneukan buruan? Nik 
antzekotasunak nabaritzen 
ditut Pretty Olivia eta Tenorio 
Cotobade-ren artean; diskoetxe 
horren ia erreferentzia guztiak 
eskuratzen ditut.
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Egia esanda, ez nuen eredurik, agian, 
1980ko hamarkadako indie zigiluak, 
baina ez hertsiki.

Tenorio Cotobaderekin egin duzun 
konparazioak asko pozten nau, egun, 
munduan dagoen diskoetxe onena 
baita. Bere erreferentzia guztiak 
perfektuak dira! Jorgek gustu itzela 
dauka eta pertsona bikaina da, gutxi 
dira horrelakoak.

Eta bat nator zurekin, profil oso 
antzekoa duten bi diskoetxe gara, eta 
zigiluaren kudeatzailearen gustuaren 
arabera eraikitakoak.

Hitz egin dezagun zure diskoez. 
Zein da gehien kostatu zaizun 
diskoa eta zergatik?

Wild Poppies-ena, zalantza izpirik 
gabe. Zaila izan zen haiek aurkitzea, 
eta Captured Tracks zigiluarekin 
erdibana egindako berrargitalpena 
izan zenez, ez nuen ohiko jendearekin 
lan egin, eta deskalabrua izan 

zen: atzerapenak, ez betetzeak… 
horretaz gainera, pre-order aukera 
jarri nuenez, amesgaiztoa izan 
zen atzerapena zela-eta haserre 
zegoen jendeari erantzutea egunero. 
Asko erre nintzen, eta diskoetxea 
desegiteko aukera ere aztertu nuen. 
Azkenik, gauzak konpondu ziren, 
baina oroitzapen nahikoa garratza 
daukat.

Diskoren bat ez duzu argitaratu 
etsita?

Bada bai, zazpi hazbeteko izugarri 
bat daukat argitaratu gabe eta 
masterizatua. Taldea desegin zen eta 
ez zuten plazaratu nahi izan. Gero, 
baimena eman didate argitaratzeko; 
agian, abiatu berri dudan hamabi 
hazbetekoaren klubeko kideentzat 
argitaratuko dut, opari. 

Ez dut esajeratu nahi, baina 7” horrek 
azken urteetako pop kanturik onena 
dauka, ikusiko duzue!
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Rainyard australiarren diskoa nire 
kutunen artean kokatu da. Nola 
iritsi zinen disko horretara?

Niri ere antzera gertatzen zait: nire 
kutunen artean dago; historiako disko 
onenetarikoa iruditzen zait. Nire ustez 
jangle pop estiloaren gailurra da.

Rainyard ezagutu eta miresten nuen 
aspalditik, eta haien bandcamp-ean 
ikusi nuen argitaratu gabeko hainbat 
kantu zituztela. Idatzi egin nien eta 
onartu egin zuten, ezin nuen sinetsi.

Nire harridurarako, ez nintzen doinu 
horien zain zegoen bakarra. Abuztuko 
arratsalde batean jarri nuen salgai, 
eta handik bi ordura leku guztietako 
eskariak nituen! Arabia, Ginea Berria... 
Egun batzuetan agortu zen, eta jende 
asko diskorik gabe geratu. Nik ez 
ditut nire diskoak berrargitaratzen, 
baina seguru nago norbait animatuko 
dela etorkizunean.

Azken boladan estatuko taldeen 
diskoak plazaratu dituzu: Juvenilia, 
El Palacio de Linares eta Star Trip. 
Estatuko popa berpiztu egin da ala 
ez da inoiz desagertu?

Tira, popa beti egin da hor. Beste 
gauza bat da gustuko dudan, kar, 
kar. Egia esango dut, ez dut inoiz 
hemengo diskoa ateratzeko interesik; 
hortaz, sorpresa handia da Espainian 
eginiko hiru disko hain on atera izana. 
Zintzoki, ustez dut munduan eginiko 
estilo honetako edozein diskori aurrez 
aurre begiratzen diete, eta kasu 
batzuetan kanpokoak baino hobeak 
dira, bestela ez nituzke plazaratuko.

Zein da zure katalogoko perla 
ezkutua?

Bada, argitaratu dudan 7” bakarra, 
Loor a los Heroes taldearena; egunen 
batean kultuzkotzat joko da. Bikaina 
iruditzen zait, baina ez du oihartzun 
handirik izan.

Pop zaletu amorratu zaren aldetik, 
12” formatuko kluba abiatu duzu. 
Zertan datza? Eta nolako harrera 
izaten ari da?

Hobetu pentsatu behar izan nuen 
beste zorakeria bat, kar, kar, kar. 

Nik ezin dut nire fan eta bildumazale 
aldea zigilutik bereizi. Beti ditut buruan 
izugarriak iruditzen zaizkidan diskoak, 
eta ez direnak biniloan argitaratu, niri 
gustatzen zaidan moduan, edo ez 
dira ezta editatu ere egin. Bat-batean, 
klub bat eratzea bururatu zitzaidan, 
disko horiek argitaratzeko asmoz, eta 
abiatu egin dut.

7” hazbetekoen klub klasikoekin 
alderatuz, nire asmoa zen bazkideak 
aurretik jakitea zeintzuk izango ziren 
klubean plazaratuko ziren diskoak; 
alegia, sorpresarik ez izatea.

Kontua da, harpidetza prezio 
baxuegia jarri dudala, 50 euro 
baino ez dira, 6 disko haluzinagarri 
jasotzeko (8,3 euro disko bakoitza), 
baina tira, lehenengo ahalegina da, 
eta uste dut konfiantza irabazi eta 
landu egin behar dela.

Askotarikoa eta ederra gelditu da: 
indie pop klasikoa, Young Scum eta 
Men Only; kamera-pop intimista, 
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Andrew Morgan; pop klasikoa 
eta perfektua, Summer Fiction; 
mendebaldeko kostaldeko influentziek 
epeldutako popa, Danny dela Matyr; 
eta, kolofoia, Richard Hawley-ren 
lehenengo taldearen maisulana.

Oso harro nago, eta uste dut 
harpidetuak zoriontsu sentituko direla sei 
disko izugarri hauek eskuetan izanda.

Harrera, gainera, oso ona izan da! 
135 lagunek eman dute izena eta 
gehienez 150 behar nituen!

Zure disko guztiak bandcamp-en 
daude nahi beste aldiz entzuteko. 

Beharrezkotzat jotzen duzu zure 
diskoak bandcamp-en egotea? 
Gai hori dela eta, arazorik izan al 
duzu talderen batekin?

Uste dut diskoak erabat eskuragarri 
izan behar direla plataforma hauetan, 
ez ditut inondik ere mehatxutzat 
hartzen, kontrara. Gainera, bandcamp-
ek biniloetan deskargatzeko kodeak 
sartzeko aukera eskaintzen dizu, bai 
eta beste ezaugarri batzuk ere, oso 
interesgarriak direnak hala zigiluarentzat 
nola artistarentzat.

Uste dut artista guztiek ere argi dutela, 

Tenorio Cotobade
Beste diskotzar bat
Jorge Cortesek zuzendutako bigarren 
diskoetxea da Tenorio Cotobade, 
egoitza Madrilen duen. 2001etik 
2007ra, Ingalaterran, berrargitalpenetan 
espezializatutako ACE Records 
diskoetxe mitikoan lanean, Becalmed 
izeneko zigula abiatu zuen, bai eta 
zenbait single, EP parea eta lau CD 
plazaratu ere. “Ace Recordsen diskoak 
nola egin diren ikasi nuen, eta 2009tik 
Munster Recordsen egiten dut lan”. 

Eta nola bururatu zitzaizun izen 
hori, Tenorio Cotobade?

Pontevedra hiritik zenbait kilometrora 
dagoen herri bat da Tenorio, bertan bizi 
izan nintzen urte batzuetan; Cotobade, 
berriz, herrixka horri dagokion udalerria 
da. Gauza konkreturik gogorarazten ez 

zuen izen bat nahi nuen, baina niretzat 
esanguratsua zena. 

Jorgeri talde hasiberriekin lan 
egitea gustatzen zaio. “Nahiago dut 
talde berriekin lan egitea, zerbait 
ezagutaraztearen sentsazioa atsegin 
dudalako, gainera, taldeokin lan egitea 
errazagoa da, zigilu txikia izaki ez 
dudalako gauza handirik eskaintzeko. 
Diskoetxearen bigarren ezaugarria 
argitalpenen erritmo txikia litzateke, 
urtean disko pare bat baino ez du 
argitaratzen. “Argitalpenen erritmoa 
ezagutzen ditudan taldeek markatzen 
dute edo sor daitezkeen kolaborazio 
berriek, bai eta nire aurrekontu eta 
denbora mugek ere”. 

Hala, aurten, esaterako, disko 
bakarra plazaratu du, Community 
Radio australiarren Look Now You’re 
Cursed, uda honetan gehien entzun 
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eta ez didate sekula oztoporik jarri.

Amaitzeko, zure zigilua estatuan 
gertatu den albiste musikal 
onenetarikoa dela esatera 
ausartzen naiz, baina uste dut 
hedabide “ofizialek” ez diotela 
arreta nahikorik jarri; bestelako 
hedabideek ordea, fantzine, 
blog..., bai gerturatu zaizkizula. 
Zergatik?

Eskerrik asko! Begira, nire dezepziorik 
handiena ukitu duzu, zigilua abiatu 
dudanetik. Espainiako hedabideen 
gaia barrez lehertzeko kontua da, 
zerbait esatearren, azkenean hezkuntza 

txarreko zerbait baita. Ez zait batere 
normala iruditzen Star Trip, Juvenilia edo 
Palacio de Linaresen diskoek ez izatea 
iruzkin bat ere hedabide espainoletan. 
Lotsagarria da.

Hedabide horietako batzuk ez didate 
ezta erantzuten ere; hortaz, entzun ere 
ez dituzte egingo.

Guztia da adiskidekeria, kontaktuak, 
hiri berea bizitzea (gainerakoa ez da 
existitzen), eta abar. Biziki nazkatzen 
nauen kontua.

Kontuz, guztiak ez dira berdinak, 
eskerrak eman behar baitizkiot Ruta 

dudan pop diskoa. “2013an ezagutu 
nituen, haien lehenengo diskoaren 
bidez, Serious Magic. Garai hartan 
ezin nuen disko gehiagorik atera, baina 
haien atzetik ibili nintzen. Urte haren 
amaieran, bandcamp-era kantu berri 
bat igo zuten, eta berehala jarri nintzen 
harremanetan, zerbait ateratzeko 
asmoz. Harrezkeroztik, elkarrekin aritu 
gara, kantu berriak idazten zituzten 
bitartean”.

Tenorio Cotobaderen markarekin 
kaleratu zen, iaz, Zebra Hunt 
estatubatuarren City Sights ere. Lan 
hori Berria egunkariak plazaratu ohi 
duen musika-kazetarion urteko disko 
gustukoen zerrendan jarri nuen. 
Taldekideen arabera, diskoa honela 
deskriba daiteke: “Jangle kiriotsua eta 
psikodelia dotorea, garage-pop-etik, 
doinu geldo bezain gartsuetara”. “The 
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Finest Kiss blog bikainean entzun nituen 
estreinakoz, zeinak taldeak bandcamp 
bidez argitaratutako EPa nabarmendu 
zuen”, azaldu du Jorgek. “Taldearekin 
kontaktatu nuen, baina Manic Pop 
diskoetxearekin ari zirela esan zidaten, 
single bat argitaratzeko asmoz. 
Taldeak, baina, kantu bat zeukan eta 
bigarren bat berriro grabatzeko asmoa 
zeukan. Hala, gure singlea atera zen 
(Only way out / Get along bikainaz ari 
da Jorge, 2013an plazaratua). Gero, 
diskoaz hitz egiten hasi ginen, eta bira 
bat ere muntatu genien (Donostiako 
Dabadaban jo zuten)”.

Jorgek pop-rock garaikideko lan 
izugarriak plazaratzen ditu eta ohiko 
hedabideetan oihartzun handirik ez 

badute ere, edonon eskura 
daitezke, Munsterrek banatzen baititu. 
“Urtean pare bat disko ateratzen dudala 
aintzat hartuz, jabetzen naiz zaila dela 
arreta piztea. Baina tokiko irrati, blog, 
fantzine, podcast, eta bestelakoen 
babesa jaso dut. Ez dira hedabide 
oso ezagunak, baina jendearengana 
iristen dira, eta asko baloratzen dira, 
pertsonalagoak diren aldetik”.

Amaitzeko, zer ekarriko digu 
diskoetxeak etorkizunean?

Zebra Hunten lan berria, jada grabatuta 
dago. Nahastu, masterizatu eta 
izenburua jarri behar zaio, baina hilabete 
batzuetan eskuragarri izatea espero 
dugu. Beste diskotzar bat da!

66 aldizkariari, bereziki Edu Ranedori, 
hasieratik izan baitut haren babesa.

Baina gero Star Trip-i ez die inork 
kasurik egiten haien hirian, Valentzian, 
disko guztiak agortu dituztenean 
eta jada, ikus-entzule asko lortu 
dituztenean; esaterako, Euskal 
Herrian.

Hori guztia esanda, hedabide 
idatzietan eta Radio 3 irratian zure 
diskoak jartzeak ez dizu inolako 
oihartzunik edo salmentarik ekartzen. 
Baina izorratzen nau, ez dut ukatuko.

Zer ekarriko digu Pretty Oliviak 
epe laburrean?

Tira, orain klubean jardun behar 
dut, oso ondo doa, eta Juvenilia 

eta El Palacio de Linaresen diskoak 
ezagutarazi. Gauza berrien harira, 
balazta sakatu behar dut.

Halere, nire burua ezagutzen dut, eta 
edozein momentutan haizeak joko dit 
eta espero ez nuen zerbaiti helduko 

diot.
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“Pop Pilulak”fanzinearen 
dealer-ak
BERMEO

Luma

BILBO

Anti

Mongolia gunea

Muga taberna

Power Records

DONOSTIA

Garoa Kultur Lab

GASTEIZ

Zuloa Irudia

IRUN

Gun Club estankoa

IRUÑEA 

Katakrak

SORALUZE

Gaztelupe taberna

*Etxean jasotzeko: poppilulak@gmail.com
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Hondartzako 
hamaka-guda
Koldo Almandoz
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Ez dizugu azalduko zuri, Pop 
Pilulakeko irakurle kultureta horri 
zeintzuk diren batzuen eta besteen 
ezaugarriak. Euskal Herria modcker 
samarra izan da beti. Mod eta 
rocker kulturen uztarketa nahiko 
itxurosoa lortu dugula esan genezake. 
Artikulutxo honetan interesatzen zaigun 
gauza bakarra, duela 50 urte pasatxo, 
asteburu luze batez, Brighton guda-
zelai bihurtu zuen lehen txinparta hura 
nola piztu zen azaltzea da.

Brighton-eko kostaldeko malekoian, 
mod-en scooter-ak eta rockerren 
naked motorrak pilatzen hasi ziren. 
Gazteak elkar zirikatzen hasi ziren. 
Zaharragoak ziren rockar-ak, mod-
en  motorrak haien neskalagunen 
orrazkerarekin konparatzen hasi 
ziren. Mod-ek bestetik, tabernetako 
komunetatik lapurtutako xaboiak 
eskaintzen zizkieten rocker-ei. Giroa 
Athletic-Erreala derby girokoa zirudien, 
mod batek hondartzan bilduta zegoen 
rocker talde bati hartxintxar bat bota 
zien arte. Harri-koskor hark metxa 
piztu eta segundo gutxitan parka eta 
larruzko txupen eztanda gertatu zen. 

Eta eztanda hartan, hondartzako 
hamakak metraila bihurtu ziren.

Hondartzan oporretan zeuden familiak 
izututa lasterka hasi ziren. Uhertzean 
hondarrez eginiko gazteluak berehala 
honda(r)kin bihurtu. Abandonaturiko 
parasolen itzalen areaz lohitutako roast 
beef sandwich-ak. Iskanbilaren erdian, 
galduta, zerrikume aurpegia duen haur 
ilegorri baten negar isila. Eta ostiak. 
Asko. Ostikadak. Muturrekoak. Eta 
batez ere ¨hamakakadak¨.

1964. urteko maiatzaren 18a. Larunbata. Brighton hiriko hondartza. Eguraldi 
onak bultzatuta ehunka gazte iritsi dira kostaldeko opor-bainuetxe hirira. 
Horietako batzuk trenean eta autobusean. Beste asko beren motorretan. 
Bi tribu urbano nagusi existitzen dira Ingalaterran. Rocker-ak eta mod-ak.
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Zorionez eztanda gertatu zeneko 
unearen argazkiak ditugu.  Liluragarriak 
dira. National Gallery-n zintzilik dauden 
guda koadroen pareko. Konposizioa, 
elementuak, erretrataturiko pertsonaien 
kokapen eta mugimendua. Nahita, 
ezinezkoa litzateke hain koreografia 
perfektua sortzea. Gazte mordoa, 
elkarri hondartzako hamakekin eraso 
eginez. Semiotikoki azterketa sakona 
egin liteke: National Gallery-n zintzilik 
dauden XVII. guda pinturetatik hasi 
eta XIX. mende amaiera XX. mende 
haserako ismo ezberdinetatik pasa 
(surrealismoa, dadaismoa, 
futurismoa,...), 
XX. mende 
amaierako 
protesta 

ezberdinak aipatzen amaitzeko ( 
Euskalduna, antiglobalizazio, 15-M,...).  

Burgesen moduan bizi baina 
proletarioen mitika eta mistika gustuko 
dugunok ere gertakizun honen 
irakurketa sozio-politikoa ere egin 
genezake. Bando ezberdinetan eta 
etsaiak izan arren, orokorrean mod-ak 
eta rocker-ak working-class xumeak 
ziren. Eta parkaz edo eta larruzko 
txupaz jantzitako blue collar ejertzito 
hau, burgesiaren sinboloa diren 
hamaka marradun horiek suntsitzen 
ikustea, sinbologiaz betetako irudia da. 
Norbaitek arrazoiz esan dezake batzuk  
besteen kontra suntsitu zituztela 
hamakak, eta ez zaio arrazoirik faltako, 
baina hori langileriaren DNA-n dagoela 
ere esan genezake. Pentsa bestela, 
komunistak vs anarkistak,...

Istorio eder honetan falta den 
hirugarren tribu urbanoa beranduago 
azaldu zen: Bobbyak. Hipsterren 
aurretik hipsterra zen polizia azaldu 
zenean, beren porrek hamakak bezain 
beste zauritu eragin zituzten. Ehunka 
atxilotu, dozenaka zauri, labankada 
larriak. Hala ere, ez zegoen sutea 
gelditzerik. Brighton-etik Hastings-era 
doan kosta bide osora zabaldu zen 
asteburu osoaz errebolta.

Egunkarietako erredakzioetan, 
kazetariek eskuak igurzten zituzten. 
Gertakizunari guda zibilaren kategoria 
eman zioten. “Erresuma Batuko 
barne etsaia¨ edo ¨Nazioaren 
nortasunaren suntsipena¨ bezalako 
titularrek gazteen degenerazioaz eta 

droga eta sexuaren eragin lazgarriaz 
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hitz egin zuten luzaroan. Ondoren, 
istiluetan parte hartu zuten gazteei 
eginiko elkarrizketa asmatuak ( 
¨Talking with Mick The wild One¨ ) eta 
mod-a edo rocker-a zaren jakiteko 
test-ak argitaratu 
zituenik ere izan zen. 
Ohi duten moduan, 
komunikabideek suari 
gasolina bota zioten. 
Gobernuari hondartza 
borrokaldi hura puztea 
komeni zitzaion, kontrol 
soziala estutuko zuten lege 
eta neurri berriak onartzeko. Eta 
komunikabideek... beno, badakigu 
biolentziak bakeak baino egunkari 
gehiago saltzen dituela.

Tira, nire modcker fucker maiteak, 

artikulutxo hau idazten amaitu ostean, 

sofan etzan, apaletik Quadrophenia 

VHS bideo zinta hartu eta 

play-ari emango diot. Segidan 

kopa bat. Zigarreta bat. 

Beste kopa bat. Beste bat. 

Gramo erdia. Ze hostia 

kalera noa! Taberna. 

Kopa. Kopa. After. Pilula. 

Zer begiratzen duzu zuk 

payaso!? Hostia bat. Beste bat. Odola 

sudurretik behera. Sirena hotsak. 

Munipak. Kalabozoa. Makinako kafe 

bero bat. Mantita. Uhmmmm lotara....
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Ulli 
Lust
            Igor Mercado
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“Gizarte patriarkal zurrunak ez dira leku onak emakumeentzat, oro har”

Ulli Lust ilustratzailea da. Vienan 
jaio zen 1967an , eta 1995az geroztik 
Berlinen bizi da. Beste emakume 
bat hainbaten artean, pentsa dezake 
irakurleak. Bada, ez. 
Hamazazpi urte zituela, 
punk izaera  eta 
abentura gosea akuilu, 
makutoa hartu eta 
adiskide batekin Italia 
ezagutzera abiatu zen. 
Bertan bizitakoa latza 
izan zen arren adorea 
soberan izan zuen 
iraganean arakatu 
eta bidaia huraren 
kronika paperera 
eramateko. Horrela 
jaio zen 2009an 
kaleratu zuen 
Heu teist der letzte Tag 
vom Rest deines Lebens izeneko 
nobela grafikoa (gazteleraz, Hoy es 
el último día del resto de tu vida). 
Bertan, punk giroa, adiskidantzaren 
mugak, drogak eta estreinako sexu 

harremanak giro itogarri eta bortitz 
batekin nahaspilatzen dira. Ullik berak 
xehetasun gehiago eman dizkigu 
emailez. 

Liburuaren lehen orriek Viena 
aurkezten digute. Leku deserosoa 

punkientzat, alafede, 
biolentzia eta 
polizia-errepresioa 
egunerokoa 
dirudite. Zein uste 
duzu zela punkien 
aurkako giro horren 
zergatia?

Vienako jendea ez 
da lagunkoia. Vienan 
bazegoen izpiritu 
faxista sakona, oraindik 
dirauena. Zaharrak 
probokatu nahi genituen 
eta erraz jarri ziguten. 

Biolentziaz aparte, 
nolakoa zen Vienako punk eszena?

Imajinatu. Garai onak iraganak ziren 
(ordurako squat garrantzitsu bat 
itxi zuten eta eszena zauria ixten 
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zebilen) baina niretzako, herrian 
hazitako neskato bat nintzen aldetik, 
punkien itxura hiriko kilikagarriena 
iruditzen zitzaidan garaiotan. Egia 
esan, musikak baino, irudiak eta 
filosofia erradikalak inspiratu ninduten 
gehien. Gehienentzat punk musika 
da kultura gazte honen elementurik 
garrantzitsuena. Niretzako, ordea, 
musika giroarekin loturiko soinu 
banda bat besterik ez zen. Ez 
nengoen bete-betean sartuta. Eszena 
nahiko txikia zenez, erraza zen leku 
garrantzitsuenetatik ibiltzea eta 
horren parte izatea antzeko janzkera 
eramanaz. Nire lagun punkiak 
sortzaileak izatea desiratzen nuen 
baina haien bizimodua leku batetik 
bestera ibili, zurrutean aritu eta noizean 
behin erokeriak egitera murrizten zen. 
Dibertimendu nahikoa ni bezalako 17 
urteko norbaitentzat. 

Oso modu irekian hitz egiten 
duzu zure bizitzaz, baita bizipen 
zinez gogorrak kontatu behar 

dituzunean. Era berean, liburuan 
gauza batzuk kanpoan utzi dituzu, 
esaterako zure semearen jaiotza.

Liburua hitz hauekin amaitzea 
pentsatu nuen: “18 urte bete eta 
hamar egunetara nire semea jaio zen”. 
Horrek, ordea, bertan ez zegoen kutsu 
moral bat emango ziokeen amaierari. 
Istorioa itxiko zukeen nolabait eta 
nik, hausnarketari zegokionez, ahalik 
eta bukaerarik irekiena nahi nuen. 
Bestalde, nire semea egun osatzen ari 
naizen komikiaren parte da. 

Edonola, zaila izan zen modu 
horretan mintzatzea? Irizpideren 
bat erabili zenuen gauza batzuk 
sartzeko eta beste batzuk bazter 
uzteko?

Komiki dokumental bat iturri zabal 
batetik hartutako eszenen hautaketa 
da beti. Istorio on bat egiteko egokiak 
diren eszenak hautatu behar ditut. 
Testuingururako garrantzitsuena ez 



55

dena, hots, istorioak aurrera egitea 
galarazten duena, kanpoan geratzen 
da. Eszenak margotzen ditudanean, 
saiatzen naiz gai lotsagarriekin ez 
ikusiarena egiten. Familiak edo 
lagunek irakurri dezaketela ere ahazten 
saiatzen naiz; nire liburuak ez baitira ez 
familiarentzat ezta lagunentzat. 

Zailagoa da identifikagarria den jendeari 
buruzko gauza pribatuak aireratzea. 
Eskubide pribatuak ahal bezainbeste 
errespetatzen saiatzen naiz. Ez dut uste, 
ordea, lortuko dudanik. Orain egiten 
nabilen liburuan protagonista batzuei 
izena aldatu diet, izan ere, ez dira beti 
ondo erretrataturik agertzen.  

Komikia edo eszena bat 
prestatzerakoan aldaera desberdinak 
imajinatzen ditut. Eszena batek dir-dir 
egiten badu, barruan dago. Istorio 
luzeago batean, dramaturgia handiaren 
baitan, eszena horietako batzuk 
alboratu ohi ditut euren xarma galdu 
baldin badute.

Liburua sexualki oso esplizitua da 
eta hainbat iritzi plazaratzen ditu 
genero, matxismo eta askapen 
sexuala bezalako gaiei buruz. 
Zein feedback jaso duzu honen 
inguruan? Aipatzea merezi duen 
iruzkin feministarik?

Emakumeek oro har oso ondo 
erantzun diote liburuari. Gizarte-langile 
batek komentario interesgarri bat 
egin zidan. Emakume honek espetxe 
frantses batean egiten du lan, terapia-
saioak zuzenduz bortxatuak izan 
diren emakumeekin. Parisen liburuak 

sinatzen nengoela hurbildu zitzaidan 
saioetan liburua irakurri zutela eta 
oso lagungarria izan zitzaiela esateko. 
Zoritxarrez, ez dut oroitzen zehatz-
mehatz zer izan zen lagungarri.  

Opresio giro batek zeharkatzen 
du liburua. “17 urteko emakume 
honek ez du bakerik ez 
zintzotasunik aurkituko mundu 
honetan” gisako pentsamenduak 
etorri zaizkit burura. Zure 
liburua Txanogorritxoren bertsio 
moderno eta ezkor bezala uler 
daiteke halaber. “Legearen” aurka 
borrokatu zinen baina ez zen 
“salbaziorik” izan zure “europar 
etxe segurura” heldu zinen arte...

Gizarte patriarkal zurrunak ez dira leku 
onak emakumeentzat, oro har.  

Mafia da liburuko beste puntu 
aipagarri bat. Film askok mafiaren 
inguruko mito indartsu bat sortu 
duten bitartean zure liburuak 
kontrakoa egiten du. Gainera, zuk 
margoturiko gizarteak berdin edo 
antzeko jarraitzeak etsigarria izan 
behar du.

Niretzat dibertimendua izan zen 
benetako mafia margotzea. Edo 
mafia horren zatiak, egunerokoan 
behatzen nuena. Glamour gehiagoko 
jendea espero genuen. Egunkarietan 
edo Roberto Savianori irakurtzen 
diodanagatik, mafia zabaldu eta 
askozaz arriskutsuagoa bilakatu da.  

Christine F-ren liburua irakurrita eta 
yonkiekin bizitakoa zinen. Hasieran 



pop pilulak

ez zenuen nahi baina azkenean 
heroina hartu zenuen. Horren 
inguruan hausnartu al duzu?

Ergelkeri piloa egin nituen. Zorionez, 
mantentzen nuen instintu osasuntsurik 
eta moldatu nintzen heroina “gustatu 
ez” zekidan.  

Eskale, prostituta, yonki, preso ohi 
eta gisako pertsonaiekin ibilitakoa 
zara. Zer ikasi zenuen haiekin egon 
ondoren?

Mundua legegabeen ikuspuntutik 
behatzen. Batez ere, jende ero mordoa 

ezagutu nahi nuen, istorioak zituen 
jendea, jende desberdina. 

Austriara itzultzean punk eszenan 
murgildu zinen berriz?

Bai, lehenengo hilabeteetan. Nire 
semea jaio ondoren jarduera 
konstruktiboagoetan zentratu nintzen, 
artea egiten adibidez. 

Zer esanahi zuen punkak 
zuretzako orduan? Eta gaur egun?

Jarrera bikaina da nerabe batentzat: 
errotik agur esan manera on guztiei, 
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helduei oldartu eta nahi duzuna egin. 
Uste dut edonork egin beharko lukeela 
bizitzan behin. Biziki gustuko nuen 
punkaren “zuk zeuk egizu” giroa. 
Anarkista kontsideratzen naiz oraindik 
eta horrek hainbat gatazka ekartzen 
dizkit gaur egun, unibertsitatean 
ditudan ikasleek buruzagi rola betetzea 
espero baitute nigandik, nik haiek 
beren erabaki propioak har ditzaten 
nahi dudan bitartean.   

Liburua argitaratu ondoren 
izan al duzu bertan agertzen 
direnen berririk? Edi ala Carlos 
euskaldunaren albisterik bai?

Carlos maite nuen, oso tipo jatorra 
zen, yonkia zoritxarrez. Ez dut sekula 

inoren berririk izan, eranskinean 
aipatzen dudan punk bat salbu, Roli. 
Behin agertzen zen testu batean, 
egunerokoan; lagun baten mutil-laguna 
eta punk musikaria zen. Hogei urte 
pasa ondoren punka izaten jarraitzen 
du oraindik eta itzulera kontzertuetan 
jotzen du noizbehinka. Ez zuen liburua 
irakurri baina zerbait entzun eta email 
bidez galdetu zidan ea rol handiago 
bat jokatzen zuen bertan.  

Etorkizuneko planik bai punkarekin 
edo azpikulturekin loturik?

Eszena fetitxistarentzako adin egokian 
nago. Horrek asetzen dit batzuetan 
datorkidan ilustrazio eroen behar 
berehalakoa. 
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Ostiralero 
bezala

Gotzon Hermosilla
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Ostiralero bezala, lantokitik atera 
naiz, eta kalea zapaldu bezain pronto 
sentitu dut asperturik nengoela. Horri 
itzuri egiterik ez dago, baina denok 
saiatzen gara geure burua engainatzen, 
eta ni neu, ostiralero bezala, Aizpeara 
joan naiz zuzen-zuzen. Niretzat, 
Aizpea etxean egotea bezalakoa da. 
Bazter batean dagoen aulkian eseri, 
ukondoak barraren gainean paratu eta 
hantxe egoten naiz, garagardoak bata 
bestearen atzetik irensten, txifloak bata 
bestearen atzetik erretzen, betiereko 
asperdura madarikatua nire buruan 
sortzen den lainoan urtu arte zain. 
Batzuetan lortzen dut, erraza ez da inoiz 
izaten baina.

Taberna gehiago dago, bai; eta zer? 
Zer ematen didate besteek, hemen 
aurkitzen ez dudanik? Aurpegi 
berdinak, musika berdina, irribarre faltsu 
berdinak, hizketaldi hutsalek ezin ezkuta 
dezaketen oinaze berdina. Merezi al du 
mugitzea, harik-eta Txominek musika 
kendu, pertsiana jaitsi eta erratza 
pasatzen hasten den arte?

Horregatik Aizpeara sartu naiz 
naufragoak oholari eusten dion 
desesperazio berdintsuarekin, nire 
betiko lekuan jarri, gau honetako 
lehenengo garagardoa eskatu, aurreko 
asteburutik geratzen zitzaidan mitsubishi 
erdia irentsi eta denbora zelan pasatzen 
den ikustera prestatu naiz.

Ostiralero bezala, iluntzeko bederatziak 
baino ez, eta dagoeneko frenopatiko 
baten antza osoa hartu du Aizpeak. 
Bakoitza bere zoroak bizi; eta kasu 
honetan, bakoitza bere drogak bizi 
duela esango nuke nik. Aizpean 
behintzat erraza da gibela eta garuna 
zigortzeko orduan bakoitzak zer 
hautatzen duen antzematea. Gaztetxo 
haxixzaleak bazterrean daude, mahai 
baten inguruan jesarrita, begi gorrituak 
erdi itxirik eta irribarre zozoa aurpegian 
elkarri hitzik ere esan gabe. Macías eta 
Figueras, berriz, mozkorti klasikoak 
dira eta gaur, betiko legez, makatz 
ederra daroate soinean, patxaranez eta 
ardo merkez ondua. Zanbuluka, elkarri 
oratuta, habanerak eta bilbainadak 
oihukatzen dituzte, eta noiz edo noiz 
elkarri lotzen dituen besarkadatik jaregin 

Rezillos - “Somebody’s gonna get their head kicked in tonight”  
(Can’t stand the Rezillos, Sire, 1978) 
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eta txaloka hasten dira, Los Calis edo 
Sombra y Luz-en rumbaren baten 
erritmoa baldarki markatuz. Lukax 
ere ondo kakaztuta dago, baina horri 
speedak askatzen dio mingaina, eta 
parean fortunatu zaion gizajoari ari zaio 
belarria jan nahian. Eta Kanka... Kankak 
tripi bat jan duela egingo nuke apustu, 
tripak bota arte barre egiteko modu hori 
ez baitu batere berezkoa.

Tere ere badago, jakina, Tere zoroa, 
beti bezala barra ondoan jesarrita, 
begirada galdua eta irribarre inozoa 
ezpainetan. Inork ez dio berbarik egiten, 
den-denek baitakite burua nahasia 
duela. Pilula gehiegi, esaten dutenez. 
Gaur umore onean dagoela ematen du, 
bere txokoan lasai-lasai, eta Southern 
Comfort txupitoak irensten ditu presarik 
gabe. Nik beste garagardo bat eskatu 
dut, ea pilularen zapore garratz puta hau 
ahosabaitik ezabatzen didan.

Orduak igaro dira horrela. Noizean 
behin, baten batek hurbildu eta sua 
eskatzen dit, edo txokolaterik saltzen 
ote dudan galdetu, edo Txominek 
jartzen duen musikari buruzko iruzkinen 
bat egiten du, tipo honek zarata 
baino ez dik jartzen, edo Txomin 
amarikonatzen ari zaiguk, Lou Reed 
agure txatxu hori ez dik jarri, ba, eta 
nik baietz esaten diet, edo ezetz, edo 
berdin didala; berdin dit eta.

Macíasek eta Figuerasek desafioa 
bota diote mahai-futbolean jolasten ari 
zen bikoteari, eta aitzurraren poderioz 
pilota non dagoen ere ikusteko gauza 
ez direnez, galdu egin dute, elkarrekin 
haserretu eta hanka egin dute 

tabernatik, handik gutxira berriro itzuli 
diren arren.

Eta jende gehiago sartu da, eta 
speed apur bat erosten saiatu dira 
baina gamelurik ez dago, eta hala ere 
komunerako prozesio amaigabea abiatu 
da, eta Terek beste Southern Comfort 
bat eskatu du, eta Kanka ere desagertu 
da komunerako txango pare baten 
ostean, eta Txominek Rezillos jarri du, 
eta Screeching Weasel, Wolfpack, ATR, 
eta taberna hustu eta bete egin da 
berriro, eta hori guztia nire begi soraioen 
aurrean gertatu da, garagardoak edaten 
eta porroak egiten jarraitu dudan 
bitartean. Bost axola niri.

Patas agertu denean muturra alaitu 
zaie Aizpeako bezero gehienei. Mundu 
guztiak daki Patas putakume bat 
dela, baina oso speed goxoa saltzen 
du eta horrelako kasuetan dena 
da barkagarri. Irribarretsu sartu da 
tabernara, praka estu gorriak pega-
pega eginda eta larruzko txupan 
bildua, azken bolada honetan harekin 
ibiltzen den piltzar ilehori nazkagarri 
hura aldamenean duela, eta barrara 
hurbildu eta garagardo pare bat eskatu 
du. Tentsio une txiki bat egon da 
Lukaxek komunetik irten eta Patas barra 
ondoan ikusi duenean. Gauza jakina 
da azken bolada honetan ez direla oso 
ondo konpontzen, bisnes kontuak, 
badakizue... Edozein hiltzeko moduko 
begirada bana bidali diote elkarri, baina 
hor geratu da dena, Lukaxek berehala 
alde egin baitu tabernatik.

Orduantxe hasi dira gaztetxoak 
Patasengana gerturatzen, “ei, Patas, 
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katarrorako zerbait baduk?” xuxurlaka, 
eta Patasek irribarre maltzurra egin du 
eta “zenbat nahi duzue?” erantzun, 
begiak esker-eskuin jiratuz badaezpada 
ere, eta ez pentsa ni kuxkuxeroa 
naizenik edo Patasen istorioak batere 
axola zaizkidanik, ez da hori, baina 
beste zereginik ez nuenez, hantxe 
geratu naiz, nire jesarlekuan, arreta 
handirik gabe panoramari begira nire 
garagardoa husten nuen bitartean.

Patas komunera abiatu da ogien eta 
arrainen mirakulua errepikatzera, hau 
da, speed gramo pare batetik gramo 
erdiko sei poltsatxo atera daitezkeela 
frogatzera, eta hor geratu da bere 
neskalagun berria, zain. Hogeita 
bost bat urteko ilehori ipurdi-frontoi 
bat da, txarto orraztuta eta okerrago 
makillatuta, azken bolada honetan 
Patasi potrozorri baten modura itsatsi 
zaiona. Ez dut ondo ezagutzen, baina 
badakit gustuko ez dudana. Harroputz 
hutsa iruditzen zait. Badakizu; batzuek 
uste dute zure kuttuntxoa herriko dealer 
ospetsuena izateak gainerakoei kaka 
balira bezala begiratzeko eskubidea 
ematen diela. Izorra dezatela.

Tererengana jo du ilehoriak eta zer 
edo zer xuxurlatu dio. Egia esan, ez 
dakit zein motatako elkarrizketa izan 
dezaketen burutik jota dagoen batek 
eta buruan zerrautsa besterik ez duen 
beste batek, baina hor aritu dira biak 
kontu-kontari minutu pare batez. Eta 
bat-batean eztanda egin du guztiak. 
Elkarri ileetatik oratu eta zorura erori dira 
garrasika, eta eurekin batera aulkiak, 
edalontziak, botilak... zalaparta eta 

kristal hautsiak nonahi. Inork ez du 
zirkinik egin aurkari biak banatzeko, ezta 
Txominek ere, eta neuk ere ez, noski. 
Hantxe egon gara denok, ikuskizun 
bitxiari adi-adi begira, neska biek elkar 
ostiatzen eta zarramazkatzen zuten 
bitartean.

Komunetik atera denean sekulako 
ezustea hartu du Patasek. Bere azukre 
koxkorra hantxe zetzan, negar-zotinka, 
Terek adatsetik gogor heltzen ziola. 
Jauzi bitan bertaratu eta lepotik oratu 
dio Tereri:

- Hi, urdanga hori, utzi nire neska 
bakean oraintxe bertan edo muturra 
birrinduko dinat!

Baina Terek ez du ilehoriaren adatsean 
iltzaturik zuen atzaparra askatu, ezta 
Patasek lehenengo ukabilkada eman 
dionean ere. Ederto harrapatuta eduki 
du, zoroek duten indar harrigarriarekin 
eduki ere. Patasek kolpe bat eman dio 
aurpegian, eta beste bat, eta beste bat, 
“Uzteko esan dinat! Uzteko, zoro alu 
hori!” orroka, eta Terek, odoletan, tinko 
eutsi dio ilehoriaren mototsari. “Tipo 
honek akabatu egingo dik” pentsatu 
dut, baina ez dut gihar bakar bat ere 
mugitu. Besteen kontuetan muturra 
sartzea ez dut gogoko. Diskoa amaitu 
da, eta Txominek ez du disko berririk 
jarri. Isiltasuna egin da taberna osoan 
jaun eta jabe, soilik kolpeek, ilehoriaren 
uluek eta Patasen orroek urratzen zuten 
isiltasuna.

Tere zoroa ederto ostiatu ondoren, 
bide horretatik zer eginik ez zuela 
konturatu da Patas eta beste zerbait 
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otu zaio: Tereren gona laburra gerriraino 
altxatu, kulero zuriak agerian utziz, eta 
kuleroetatik beherantz tiratuz motxinari 
heldu dio, atximurka. Ez dakit minagatik 
edo lotsagatik izan ote den, baina 
orduantxe askatu du Terek ilehoria, 
eta une hori aprobetxatu du Patasek 
tabernaren zutabeak ere dardarazi 
dituen belarrondoko ikaragarri batez 
Tere zoroa tabako-makinaren kontra 
botatzeko.

Hor amaitu da liskarra. Txominek 
lehenbiziko aldiz ahoa zabaldu eta 
“ea Patas, nahikoa duk, hartu hire 
neskalaguna eta hoa buelta bat 
ematera” esan dio Patasi. Hor atera dira 
biak, Patas betiko irribarre higuingarria 

ezpainetan, zinkurinka bestea. Handik 
gutxira Tere altxatu da. Itxura penagarria 
zuen: jantziak urratuta eta odolez 
zipriztindurik, aurpegia ubel, malkotan 
ito beharrean... Poltsa hartu eta joan 
egin da.

Txominek musika jarri du berriro, eta 
apurka-apurka ohiko zurrunbiloa hedatu 
da taberna osora, ezer gertatu ez balitz 
bezala. Figueras mozkortia hurbildu zait 
eta, ardo-hats jasangaitza aurpegira 
botaz, zera esan dit:

- Beno, Tere zoroari pottorroa ikusi 
zioagu behinik behin.

Ni komunera abiatu naiz, oka egitera. 
Mitsubishiek bihotzerrea ematen didate.
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Satã, jaiotzez João Francisco 
dos Santos, Lapa auzoko ikur izan 
zen 1930ko hamarkadatik aurrera. 
Homosexuala, beltza, analfabetoa, 
esklabo familia batean jaioa… 
Satã Rio de Janeiroko giro 
kontrakulturalaren sinbolo bilakatu 
zen hainbat arrazoirengatik: trabesti 
famatu eta karnabaleko garaile izateaz 
gain, prostituten zaindari ere bazen, 
gizon zakar zein polizia tiranoen aurka 
oldartzen zena. Batzuetan labanaren 
laguntzaz. Sarritan, esku hutsik, eta 
capoeira-ren teknikak lagunduta, 
brasildar esklabuen borroka-dantza 
sekretua zena.

Bi aurpegi

“Batzuetan gizon izan nintzen, 
besteetan marikoi. Nahiago nuen 
marikoia izan”. Hitz horiek Satã 
berarenak dira, bere sexualitateari 
buruzkoak. Izugarri gustatzen zitzaion 
Satã-ri joku hura, bere gizon itxura 
hegemonikoa -altua eta gihartsua zela 
gogoratu, baita indartsua ere- bere 
sexu joera homosexualarekin eta 

trabestismorako zuen zaletasunarekin 
kontrajartzea. Garai hartako gizarte 
matxistarentzat izugarrizko zartakoa 
zen. Indarkeriaren hegemonia 
heterosexualitateari lapurtzea ez 
baitzen batere ohikoa. Indarrez eta 
merezimendu osoz irabazi zuen 
“Brasilgo marikoirik matxoena”-ren 
titulua [A bicha mais macho do Brasil].  

Mitoaren jaiotza

Satã-ri bere irudiaren inguruko 
kondairak elikatzea gustatzen zitzaion. 
Horretarako hainbat istorio asmatu 
zituen, beste kontakizun batzuk 
apaintzen zituen bitartean. Beraz, ez 
da batere erreza Satã-ren ibilbidean 
egia eta gezurra bereiztea. Horregatik, 
dikotomia aspergarri hori baztertu eta 
mitoarekin geratuko gara.

Hori guztia João umea zenean hasi 
zen. Mende berriarekin batera jaio 
zen Brasilgo familia txiro batean. Bere 
familiak, esklabotzatik zetorrenak, ezin 
zituen seme-alaba guztiak mantendu, 
eta João-k zazpi urte zituela, aitak 
behor bategatik trukatu zuen. 

1930eko hamarkadako edozein urteko edozein gau izan daiteke. Rio de 
Janeiroko Lapa auzoko galtzada zikinak oso argiztatuta ez badaude ere, 
gertatu berri dena ikusi ahal izan dute lekuko gutxi batzuek. Kale ilunaren 
bukaeran bi gizon korrika doaz, ihesi. Haiengandik ez oso urrun, putetxe 
baten atearen aurrean gizon bat dago. 1’85 metroko garaiera. 89 kilotako 
pisua. Zutunik eta ukabilak itxita. Ihesi doazen bi gizonek Lapa auzoko 
prostitutei tratu txarrak eman dizkie. Indarkeria erabili dute, fisikoa zein 
ahozkoa. Hor agertu da gizon luze eta gihartsua. Bere lana, besteak beste, 
auzoko prostituten zaindaria izatea da. Bere izena: Madame Satã.
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Urtebetez izan zen gizon horrekin, 
eta 1908an, 8 urte zituela, ihes egin 
zuen. Esklabo izateaz aspertuta 
zegoela esan zuen. Nora ezean ibili 
zen hainbat urtez, baita tratu onik 
ematen ez zion emakume batekin 
bizi ere. Emakume horretaz nazkatu 
eta 13 urterekin Lapa auzora joan 
zen bizitzera. Lapa Rio de Janeiroko 
bohemio, antisozial, marjinal eta 
outsider-entzako babeslekua zen. 
13 urterekin hasi zen mundu horretan 
murgiltzen, gizartearen bazterrean 
bizi ziren mota guztietako pertsonaiak 
ezagutzen eta bere sexualitatearekin 
esperimentatzen.

18 urte zituela, bere homosexualitatea 
onartu eta horren arabera bizitzen 
hasi zen, baita Lapa-ko burdel 
batean lan egiten hasi ere. 1928rako 
ikuskizunetako aktore hasi zen 
lanean.

Karnabaleko erregina 

Rio-ko inauterietan hasi zen parte-
hartzen bere burua trabestituz. 
1938an irabazle atera zen, Cecil B. 
DeMille zinemagilearen Madame 
Satan (1930) filmaren protagonistaren 
antzera jantzita. Irabazi eta egun 
gutxira, Rio-ko poliziak “errutinazko” 
sarekada bat burutu zuen Lapa 
auzoan hainbat homosexual atxilotuz, 
haien artean ordura arte João bezala 
ezaguna zena zegoen. Polizietako 
batek berehala ezagutu zuen: “Zu 
Madame Satã zara, ezta?”. Orduan 
erabaki zuen João-k izen hori 
erabiltzen hastea. Mozorro bera behin 
baino gehiagotan jantzi zuen, azken 

aldia 1941 urteko inauteritan. Baina 
irudia, ezizena eta mitoa João hil arte 
mantendu ziren.

Patuaren arabera bizi zen kinkia

Hori adierazten zuen Satã-k, jainkoak 
erabaki zuela bera marjinala izatea. 
Horren aurrean bere patua onartzea 
besterik ez zeukan: horrela jaio 
bazen, horrela hil beharko zen. 
Horregatik bizi zen Lapa auzoan. 
Horregatik bizimodu bohemio eta 
outsider-era leialari lotzen zitzaion. 
Homosexualitate zein biolentziarekiko 
zuen zaletasuna naturaltasun osoz 
onartu eta haien legeen arabera bizi 
zen. Asko gustatzen zitzaion labanak 
erabiltzea, haien distira. Metalaren 
laguntzaz etsaiaren odola borborrean 
ateratzea. Baita borrokatzea ere, esku 
hutsik eta capoeiraren mugimenduez 
lagunduta, koreografia oldarkorrak 
burutzea. Haren arbasoei esklabisten 
aurka aritzeko baliagarria zitzaiena 
poliziaren aurka erabiltzea. Asko 
gorroto zituen polizia eta polizia-
gizonen jarrera. Eta horren aurrean ez 
zen isilik geratzen. 

Bere polizia-txostena mardula zen: 
hiru homizidio, 9 eraso “baino 
ez” eta 3.000 borroketatik gora 
leporatzen zizkioten. 29 epaiketa izan 
zituen: 19 absoluzio eta 10 kondena. 
Guztira 27 urte eman zituen kartzelan; 
espetxe-ibilbidea polizia-gizon baten 
heriotzarekin hasi zuen.

Hori guztia 1928an gertatu zen. 
Satã-ren esanetan, ez zen bera 
izan tiro eman ziona: “Kasualitatez 
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errebolberra nire eskuan zegoen, eta 
tiro egin zuen”. Polizia-gizona ez zuen 
balak hil, “jainkoak baizik”.

Gerard Pereire konpositorea punzoi 
batekin hil izana ere leporatu 
zioten. Madame Satã-ren aburuz, 
tipoa taberna batean probokatzen 
ibili omen zen. Modu txarrean 
eta errespeturik gabe kitzikatzen. 
Satã-k paperak galdu, ukabilkada 
bat eman eta tipoak buruarekin 
lurra jo zuen. Kolpearen ondorioz, 
Pereirek bizitza galdu zuen. Gure 
protagonistaren esanetan, ez zen 
kolpeagatik hil, baizik eta medikuaren 
arduragabekeriagatik.

Leporatu zioten beste hilketa bat 
polizia sarjentu batena izan zen. 
Sarjentu honekin borroka bat izan 
eta poliziak sei tiro bota zizkion 
Satã-ri. Bizirik atera zen, tabernatik 
irten, eta poliziaren atzetik joan zen. 
Bertsio ofizialaren arabera, Satã-k 
laban batekin hil zuen. Azken horren 
arabera, polizia ihesean zihoala hesi 
batekin topatu eta urradura larriak 
pairatu zituen bere gorputzean. Egia 
bata edo bestea izan, sarjentua 

ebaketa larriekin aurkitu zuten lurrean 
botata, odolustuta. 40 puntu eman 
bazizkioten ere, hil egin zen.

Kartzelan eman zuen denboran 
brasildar kriminal ezagunekin bizi 
izan zen, giro kontrakultural eta 
marjinaletan heroiak edo mitoak 
zirenekin. Horrek Satã-k ospea 
handitzea ekarri zuen. Burutu zituen 
ihesaldi ahaleginek, gainera, mitoa 
elikatu zuten.

Egia eta gezurraren gainetik, 
mitoa

Satã asfaltoan jaio zen, Brasildar 
kontrakulturaren mito bilakatzeko. Era 
guztietako estigma sozialen kontra 
aritu behar izan zuen. Beltza zen, 
pobrea eta homosexuala. Ez dira 
baldintza atseginak inorentzat, inon, 
are gutxiago XX. mende hasierako 
Brasilen. 

Brasildar gizarte kontrakulturalean 
arrasto ahaztezina utzi eta genero 
dualitatearen gainetik gailendu zen 
Madame Satã, herrialdeko marikoirik 
matxoena izateko.
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Los Patos
Galtzaileei justizia
Xabier Sagardia
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Donostiako Beltza Records 
denda eta zigiluko buru Luis 
Beltzak arkeologia musikalaren 
eta Gipuzkoa zein Donostiako lur 
azpiko historiaren berreskurapenean 
sekulako lana egin du. Hala, 1980ko 
hamarkadaren hasierako hainbat 
galtzaile ahanzturatik atera ditu. Talde 
horien lehen maketak edota zuzenean 
grabatutako kantuak bildu eta edizio 
oso mugatuko binilo txukunetan 
argitaratu ditu.  Badago nostalgiatik 
asko (Beltzak berak aitortutakoa), eta 
nostalgiatik abiatuta dokumentu oso 
estimagarriak ekarri dizkigu musika 
zaleoi, bere garaian taldeok (Basura, 
No edota Anti-Regimen) ez baitzuten 
diskorik argitaratu. Banda horien 
artean ordea, badago bat bereziki 
maite dudana: Los Patos.

1980ko hamarkadaren hasieran 
oso zaila zen disko bat argitaratzea; 
Arrasateko RIPek adibidez, urte luzez 
jardun ostean lortu zuen azkenean 
LP bat argitaratzea, noiz eta 1987an, 

Basati Diskak-en eskutik. Kasete-
zinten garaiak ziren, maketenak, 
zale batzuek esku-grabagailu baten 
bidez kontzertuak erregistratzen 
zituztenekoak. Los Patos ez ziren 
salbuespena izan. Cambio de aires 
izan zen disko batean argitaratzea 
lortu zuten kantu bakarra,  Gipuzkoa 
Star 82 bilduman, hain zuzen ere. 
Baina sekulako soinua zeukaten, 
kementsua, punk-new-wave 
erara, Paul Weller eta enparauek 
anfetaminaz lepo joko balute bezala, 
edo horrelako zerbait. Revival mod 
soinuaren trazak hartzen ahal zaizkio, 
finean, punka baino ez zen gazte 
parkadun horiek egin zutena. 

Los Patos taldea Alberto, Txenan, 
Kikillo eta Microk osatu zuten 1980. 
urte aldera. Ez zuten zorte handirik 
izan. “Kontzertuak jotzeko oposizioak 
egin behar dituzula dirudi”, kexu 
azaldu ziren Muskaria aldizkariko 21. 
zenbakian (1984ko maiatza). Ordea, 
Lasarteko Autodromoan Dr Feelgood-
ek eskaini zuen kontzertua ireki zuten.

Hauxe mundu modernoa da / zein tentel mota uste duzu naizela?/ Uste 
duzu ezer ez dakidala mundu modernoaz
This is the Modern World (The Jam)
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Donosti ya huele izenpean argitaratu 
du Luis Beltzak haien ondarea. 
Hamaika kantu guztira, hamar 
hazbeteko dotore eta erakargarri 
batean bilduta. Arestian aipatutako 
Cambio de aires doinuaz gainera, 
haien maketako kantuek eta 
zenbait zuzenekotan grabatutakoek 
osatzen dute diskoa. Garaiko Los 
Elasticos taldeko Perretek Donosti 
ya huele-ko barne-orrian adierazi 
duenez, “grabaziook entzunda, zorte 
hobeagoa merezi zutela konturatzen 
zara”. 

Diskoaren diseinu grafiko bikainak ere 
aipamen berezia merezi du: Roskow 
da egilea. 1980ko hamarkadaren 
hasieran elkargune zuten Donostiako 
Bowie tabernaren kanpoaldea 
agertzen da, eta mod estetika 
daramaten gazte batzuk hizketan, 
erretzen eta edaten. “Toda la vida la 
pasamos, encerrados en un atro, 
con los vicios más comunes (...) 
pero el Bowie ya huele, pero el 
Bowie ya cansa”, diote (gutxi gora 
behera) izen bereko kantuan.

Perrete baino sutsuagoa da Luis 
Beltza: “Gaur egun modernoen 
artean sekulakoa izango zen taldea 
ari zara entzuten, gauzarik cool-ena, 
Franz Ferdinand kakaputza dira 
Los Patosekin alderatuta, esango 
luke batek baino gehiagok. Justizia 
egitekotan, nire ustez, The Jam, The 
Clash, Talkin Heads, Tom Tom Club, 
Rezillos, Buzzcoks, Undertones... 
taldeekin alderatzen ahal ditugu 
bakarrik”.

Los Patosi, onak izanagatik, garai 
zailak egokitu zitzaizkien zuzenean 
jotzeko zein grabatzeko. Horregatik, 
Luis Beltzak justizia (poetikoa edo ez) 
egin die hamar hazbeteko honekin. 
Edonola ere, Nuevos tiempos 
haien abestiaren izenburuak dioen 
bezala, “ahateek” garai berriak bizi 
izan zituzten eta gaztediaren halako 
ernaberritze egun mitifikatuaren lerro 
labur bezain interesgarriak idatzi 
zituzten. Luis Beltza: “Duela 20 urte, 
Donostian, modernoa izatea eta 
musika egitea underground-a zen”.



poppilulak@gmail.com

/poppilulak

@poppilulak




