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DUELA BI URTE pasa aurreneko lana argitaratu
ondoren Keike taldea bere bigarren estudioko
diskoarekin iritsi zen azken Durangoko Azoka-
ra: Beldurra, mina, argia. Lehena (Oinetan kea,
Oihuka 2004) ez bezala, Ondarroako Santos
Records-en grabatu zuten hamar kantuz osatu-
tako disko berria Iñigo eta Mikel Santosen
eskutik. �Lehen lanean ere Mikel Santos ekoiz-
penean aritu zen gurekin. Horrez gain, zuzene-
ko teknikaria ere bada. Badira urte batzuk estu-
dioa sortu zuela anaiarekin Ondarroan eta
dagoneko hainbat disko grabatu dituztenez eta
esperientzia hartu dutenez etxean bertan graba-
tzea erabaki genuen�, diosku Ion Kirru gitarra-
joleak. Oraingo honetan baliabide gutxiago izan
badituzte ere, taldekideak aurreko esperientzia-
rekin baino gusturago gelditu dira eta Santos
Recordsen denborari etekin handiagoa atera
ahal izana ere azpimarratu dute.

Beldurra, mina, argia izeneko honetan kantuak
zuzenagoak dira taldekideen ustetan: �Soinua
gogorragoa da, gordinagoa. Lehen diskoan

intentsitate aldaketekin asko jokatzen genuen
eta lan berrian Keikeren ezaugarri hori manten-
tzen bada ere, ez da hain nabarmena. Ahotsaren
presentzia ere txikiagoa da, baina orekatuago
dagoela uste dugu�. Nerea Sanchezek latzago
abestu du. �Elkarren grabatu genuenean kanta-
tzean guztia hain garbi entzuten zenez, Nereak
ere akaso konturatu gabe ahotsa leunago kan-
poratzeko joera izan zuen. Beraz, disko honetan
taldea hobeto islatzen dela uste dugu�.

Titulua, hitzen isla
Beldurra, mina, argia ez da hala nola asmatutako
titulua. �Kantuak osatzen joan ginen heinean
hitzetan �beldurra�, �mina� eta �argia� terminoak
askotan errepikatzen zirela konturatu ginen.
Beraz, diskoari borobiltasuna eskaintzeko
asmotan Beldurra, mina, argia izenburua jartzea
erabaki genuen�, azaldu du taldeko gitarra-
joleak. Batez ere, Nerea Sanchez abeslaria dugu
kantuen hitzak idazteaz arduratzen dena. Hitz
intimista eta barnerakoiak, sentimenduak hizpi-

Bigarren aldiko beldur,
min eta argiak

Bigarren aldiko beldur,
min eta argiak

jon gurrutxaga

Beldurra, mina, argia izenpean Keike talde ondarrutarraren bigarren diskoak doinu
gitarreroagoak ditu. Partaideen artean ere aldaketarik izan da, Itsaso Gutierrezek (Jauko

Barik) taldea utzi berri duen Axular Arrasateren lekua hartu baitu. Estreinakoa bezalaxe,
Oihuka diskoetxeak kaleratu du lan berria ere.
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batzuk ziren rock taldeetan aritzen zirenak.
Egun beste instrumentu batzuk jotzen ikusteaz
gain, soinu mahaiaren atzean eta fokuak munta-
tu eta gidatzen ere ikus ditzakegu neskak.
�Ondarroan bertan, hasi ginenean Nerea zen
lokaletako neska bakarretakoa. Orain, aldiz,
emakumezko gehiago ikus ditzakegu. Gauzak
aldatzen doaz�, azaldu du Ion Kirruk. Axular
Arrasatek taldea utzi duen arren, diskoan parte

hartu du, Mundua minus bat kantuan,
hain zuzen. Eta Parasma eta Etsaiak
taldeetan aritutako Tokik perkusioa
grabatu du Ni, korapiloa piezan.

Euskal Herrian musika talde
batean aritzeak sortzea eta inter-
pretatzea baino gehiago eskatzen
du. Ez da nahikoa konposatu eta
zuzenekoak eskaintzea, hori bete-
beharren atal bat besterik ez da.
�Kontzertuak lotu, kamisetak egin,
zuzeneko eszenatokiko oihala
egin� gauza asko behar dira talde

batean. Eta egia esan, orain esparru horretan
lehen baino finago gabiltza�, onartzen du
gitarra-jole ondarrutarrak. Horrez gain, lan
berriarekin zuzenekoa ere arretaz prestatu du
banda bizkaitarrak. Ikuskizun hobea eskain-
tzeko asmoz, ordura arte kontuan hartu gabe-
ko hainbat xehetasun zaintzen saiatu dira
horretarako. Kontzertuaren jarraikortasuna
bermatzeko, adibidez, kantuen zerrenda mul-
tzoka banandu eta geldiuneak eta arnasaldiak
non eta nola egin aztertu dute. Kantu berriak
�zuzenean jotzeko egokiagoak� direla uste
dute taldekideek. Konposatzerako orduan
ere, lehenengo diskoarekin erkatuz ikuspegiz
aldatu dute Keikekoek: �abestia sortzerakoan
gero nola grabatuko dugun ere hartu dugu
kontuan, zuzenekoan funtzionatuko ote duen
ala ez... Orokorrean, kantuak borobilagoak
dira eta emanaldetan igarri egiten da�. Biga-
rren disko honekin dagoeneko emanaldi
andana eskaini du banda ondarrutarrak eta
aldaketen fruituak jasotzen ari dira: estreina-
ko lanarekin baino jende gehiago gerturatzen
da kontzertuetara. n

Keike
de izaten dituztenak. �Niaren ikuspegitik idatzi-
tako letrak dira, egoera pertsonalei buruz dihar-
dutenak, sentimenduak... Halere, badira gai
sozialak aintzakotzat hartzen dituzten pare bat
kantu ere. Errudun jaioak, adibidez, inmigran-
teen egoera salatzen duen abestia da; eta Jositako
ahoak, berriz, emakumeen kontrako tratu txa-
rrak gaitzesten dituena�.

Partaide berria taldean
Keike 2002an sortu zen Ondarroan eta hasiera-
hasieratik boskotea izan dira: Ion Kirru eta
Axular Arrasate gitarretan, Gorka Ruiz baxuan,
Denis Alberdi baterian eta Nerea Sanchez aho-
tsean. Disko berriarekin, ordea, lehen aldaketa
gertatu da partaideen artean. Axular Arrasatek
Keike utzi du eta ordura arte Jauko Barik tal-
dean gitarra jotzen eta abesten aritutako Itsaso
Gutierrezek hartu du bere lekua. �Talde batean
jotzeak konpromiso handia dakar, musika egi-
teaz gain partaide guztiok egiten dugu lan.
Batek agian gaueko txandan egiten du, besteak
goizekoan... Batzuetan gaueko hamar eta erdie-
tan entseatzen dugu, bestetan arra-
tsaldeko zapietan� Kontzertu
asko��, azaldu du Ion Kirruk.
Arrasatek bigarren diskoaren kon-
posaketa prozesuaren erdian utzi
zuen banda. Eta orduantxe sartu
zen taldean Itsaso Gutierrez, aspal-
didanik Keikeren jarraitzailea zen
abeslari eta gitarra-jole gipuzkoa-
rra. �Itsaso gure kontzertu gehie-
netara etortzen zen, gustuko zuen
taldea zuzenean ikustea. Jauko
Barik garai hartan utzi zuten eta
musikarekiko grina duen edonork talde bat
amaitzen denean beste proiektu batean murgil-
tzeko gogoa izan ohi du�, diosku Ion Kirruk.
Emakumearen presentzia gero eta modu natu-
ralagoan ikusten da euskal musika modernoa-
ren panoraman. Orain arte, batez ere, abeslari
solistak edota koristak izan ohi ziren taula gai-
nean ikusten genituenak. Eta hala ere, bakan
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