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Ñabardurek punka aberasten dute
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Iraupena: 28�39��. 

ARETXABALETAKO hirukote honek urte
gutxi batzuk daramatza izen bitxi honekin
eta aspaldi honetan gero eta kontzertu
gehiago egiten dabil. Izen gaeliko horrek
hilketari eta hondamendiari dei egiten dio,
eta hala irudikatzen dute diskoaren aza-
lean. Horren aurrean, iraultzaren eta guz-
tiok elkartzearen aldeko deiadarra egiten
dute. Bestalde, nahiz eta punka eta oi!-a
ageriko eraginen artean izan, gai dira kan-

tuei bestelako ñabardurak emateko.
Horretarako, melodiekin, kantuen introe-
kin eta gitarra doinuekin asko jokatzen
dute. Peter and The Test Tube Babies,
Alemaniako 80ko hamarkadako taldeak,
Wire eta talde ilunagoak ekarri dizkigute
gogora. Hala ere, abesteko eran oi!-etik
hurbil daude. Hitzak euskaraz dira �inge-
lesezko salbuespen batekin� eta gai per-
tsonalak eta sozialak tartekatzen dituzte.

Neallta Fola

«Arrasateko taldeetatik gustatzen ez zaiguna da
askok soinu antzekoa dutela»

Albiste ona da, zalantza barik, Are-
txabaletako musika talde batek dis-
koa kaleratzea�

Bai. Zoritxarrez oso talde gutxi
daude herrian. Hain zuzen ere,
horren ar razoi nagusia da oso
erraztasun gutxi ditugula: luzaroan
herriko musikariak lokal barik
egon gara, ez dago kontzertuak
non egin... Azken bi urteak kuartel
zaharrean entseatzen gabiltza,
baina uste dut laster guztiok bota-
ko gaituztela.
Iraultza ezinbestekoa
da? Zer egiten has gai-
tezke?

Bai. Lehenik eta
behin, gauzak ondo
ez daudela ikusi behar
dugu, begiak zabaldu
behar ditugu. Horren
ostean, bakoitza bere
aldetik ibili beha-
rrean, elkartu egin
behar gara.
Zuen kantuek gitarra
riff eta ukitu bereziak
dituzte...

Eskerrik asko.
Saiatzen gara buruari
apur bat eragiten eta

betikotik apur bat aldentzen. Era
berean, ahalegina egiten dugu kan-
tuei buelta batzuk emateko, bat-
batean irteten zaigun pieza kañero-
ena utzi beharrean, apur bat
gehiago garatzen eta bestelako uki-
tuak ematen.
Zer irudikatzen du diskoaren azalak,
arrasatearrak zuek inbaditzera
datozela?

[Barreak] Ez. Konkistatzaileak
eta suntsipena datozela.

Baina ez duzue ukatuko Arrasateko
punk eta oi! mugimenduek eragina
izan dutela zuengan...

Egia da Arrasatera asko jotzen
dugula kontzertuak-eta ikustera,
lagunak ere baditugu eta beti onera-
ko izan da. Are gehiago, Arrasateko
gaztetxea eta entsegu lokalak ikusi-
ta, gu marjinatuak sentitzen gara.
Hala ere, Arrasatetik gustatzen ez
zaiguna da talde askok eta askok
soinu antzekoa dutela eta sorpresa

gutxi izaten dela.
Puzkarra Records zen
diskoa kaleratzeko
aukera onena?

Baietz uste dugu,
eta aspalditik geneu-
kan hitzartuta. Lagu-
nak ditugu eta lana
egiteko duten mo-
dua gustuko dugu.
Dena dela, diskoa-
ren banaketaz, batez
ere, taldekoak ardu-
ratuko gara. Binilo-
an ere kaleratzeko
asmoa genuen, baina
azkenean ez geneu-
kan horretarako
dirurik. n
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