
Kantariak gordin, sinple eta zuzen ateratzen dute barruan
daramatena. Zure bihotz taupaden soinua da abesti bakoi-
tzean entzuten duguna?

Ez beti. Batzuetan eszenifikatu edo berrinterpretatu
egiten ditut sentimenduak. Ez dira beti momentuko
esperientziak. Bizi ditudanak, oraindik bizi ez dituda-
nak, bizi nahiko nituzkeenak, gogoak, ametsak eta abar
daude.
New York zure kantu askotan
ageri da�

Bai, han ibili nintzen triki-
tilari. Brooklyngo etxe oku-
patu batean bizi izan nintzen
eta trikitia metroan jotzen
nuen, baina ez nintzen hara
folklorista moduan joan.
Izugarria izan zen han eza-
gutu nuena: okupazio mugi-
mendu indartsua, erakusketa
aretoak, CBGB�
� eta hain arrasto handia
utzi zuen zugan?

Bai. Beti dago presente. Niretzat aldaketa irudikatzen
du, Galileok mundua borobila zela esan zuenean bezala.
Niretzat Laudio eta Bilbo bakarrik existitzen ziren, eta
han kultura zabala aurkitu nuen. Handik bueltan frustra-

zioa izan nuen, hemen kulturari ez diogulako halako tra-
tamendurik ematen.
Gaztelupeko Hotsak diskoetxetik Politburo Recording Fias-
cora pasa zara�

Bai, askoz erosoago nago, Politburokoek musika
beste modu batera maite dute, nik bezala; eta ildo alter-
natiboan gustura nago. Hala ere, argi daukat nire lana

jendearengana heltzea nahi
dudala. Niretzat musika
ezinbestekoa da, terapeuti-
koa, baina ez baduzu errea-
litate ukigarri bat ikusten,
ematen du uneoro autome-
dikatzen ari zarela. Nik
espresatu egin nahi dut.
Diskoko kantuak biluziegi
aurkeztu dituzula esango
nuke.

Ez dakit. Aurretik Mara
izenarekin egin nuena oso
barrokoa iruditu zitzaidan.

Orain informazio hori guztia nire eskuetan sintetizatu
nahi nuen, pianoan. Gainera, kontzertuak egiteko askoz
errazagoa da, ia ez dut ezer behar. Horrela antzezgarrita-
sun handiagoa du, eta nik malenkoniak bere edertasun
kutsua daukala errebindikatu nahi dut.
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Di sko t e k a

«Malenkoniak bere edertasun kutsua daukala 
errebindikatu nahi dut» 

Inozentzia eta esperientzia lan xume batean
Mara Laudioko Igor Arzuagaren aspaldiko goitizen artistikoa da. Hainbat musika taldere-
kin aritu ondoren, geldiezina da Arzuaga, eta budisten deabruaren txapela oharkabean
jantzita, bakar-bakarrik grabatu ditu hamar kantuok. Pianoa eta ahotsa bidaide bakarrak

dituela, gordintasunaren eta xamurtasunaren artean koka
ditzakegun pieza biluziak idatzi ditu, ia guztiok daukagun
lagun eroaren dualitateari ozen ez, baina irmo abestuz. Lan
berezi honetan antzeman daitezke Tom Waits, itsasokoko eta
eliza handietako oihartzunak, Frantziako kabareta, 1970eko
hamarkadako mugaz bestaldeko euskal kantu tristeak, Clay-
derman... Ironia, hausnarketa, inozentzia eta esperientzia
batzen ditu modu xume bezain ulertezinean, eta entzunaldi
bat baino gehiago egitea eskatzen du.

Lagun eroa
Mara
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