
Hitzetan, aurreko disko-
etan ez bezala, senti-
mendu eta hausnarketa
ugari dago. Eragina izan
du aita izateak?

Egia da hitzak per-
tsonalagoak eta positi-
boagoak direla. Zaila
egiten zait hitz zuze-
nak idaztea. Nahiago
dut bestelako sentsa-
zioak azaleratu, baina
metaforak erabilita, hain agerian ez gelditzea� eta
tarteka kritika ere egin. Egia esanda, disko hau uztai-
lean grabatu genuen eta Nora irailean jaio zen, baina
nik uste dut baietz, horrek eragin didala hausnarketa
egiteko.
Musika kontuan hartuta ere, bestelako emaitza lortu
duzue.

Bai. Aurreko diskoak balio izan zigun zer egin nahi
genuen hobeto jakiteko. Oraingoan saiatu gara konpo-
sizio landuagoak egiten, tempo indartsuagoak lortzen;
hitz bereziagoak, nire ahotsaren tesitura altxatu da eta
hirurok batera grabatu dugu.
Eta aldean beti izan duzun ukitu heavy edo hard-rocke-
roa ia ez da ageri.

Baliteke. Lehen beti joaten nintzen riffaren bila,

baina orain nahiago
dut kantua bi latu.
Gainera, honako hau
egiten dudan hamai-
kagarren diskoa da
eta aldaketak ondo
datoz.
Aurreko diskoko �Hel-
tzear diren egunak�-
etik tiraka, hurbil ikus-
ten dituzu �askatasun
hitzak�?

Baikorra izan nahi dut, baina zaila da. Herritik hasi-
ta: Ondarroako udaleko osoko bilkurak Bilbon egiten
dituzte. Herritarren ahotsa isiltzen dute, epaiketa ugari
dago�
Zer du �uhinak� zuek hainbeste erakartzeko?

Diskoaren izenburuan nabarmendu nahi genuen
lan honetan ildo berri bat daramagula, eraldaketa edo
garapen bat bizi dugula. Eta horretarako, uhinen irudia
aproposa iruditu zitzaigun.
�Bizitzaren putzuan ikusi zenean minaren aterpean
gehiago ezkutatu zen�.

Une batean ohartzen da ez duela egin berak nahi
zuena, eta atzera begira ikusten duena ez du gustuko.
Hain zuzen ere, aukerak eduki ahala, aprobetxatzen
jakin behar dugu, gerora ez damutzeko.
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Di sko t e k a

«Lehen beti joaten nintzen riffaren bila,
orain nahiago dut kantua bilatu» 

Oinarri indartsua eta konposizio pop-rockeroa
Keu azeri zaharra da musikan, eta joan den urtetik bere alter ego-a, UEK, lehentasun bilakatu
du. Mikel Arakistain eta Jon Gurrutxaga konplizeekin batera, UEK gorpuztea lortu du, eta
emaitza horrelakoa da, errotua. Euskarazko hamabi kantu batu ditu, ahotsean eta melodietan

pop-rocka landuz, baina erritmo eta sonoritatean bestelako
ñabardurak eginez, post-hardcoretik hurbil dauden talde
batzuen ildora hurbilduz. Soinua gordina eta landua da; eta
erritmoetako asko indartsuak eta aberatsak. Horri pop-a batzen
badiogu, emaitza berezia da oso, batzuetan kontrastatuegia.
Kantuak hirurek batera grabatu dituzte, eta horren ostean
Haritz Harreguyren laguntzarekin zehaztasunez dotoretu
dituzte. Hitzei dagokienez, intimoak dira, baina uhinen lainoen
atzetik argitasuna ageri da.
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