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Diskoak
I k e r  B a r a n d i a r a n

Euskal musika tradizionala abiapuntu,
ikertuz eta arriskatuz

20 hatz.
Iñaki Plaza & 
Jon Garmendia. 
Baga Biga.  
Iraupena: 54’19’’. 
12,50 euro.

PLAZA ETA GARMENDIA eskarmentu han-
diko musikariak dira; hori baino gehiago,
euskal instrumentu tradizionalekin ikerke-
tak egiten dihardute aspalditik, baita eza-
gutza hori dibulgatzen ere. Hainbat musi-
kariren diskotan esku hartu izan dute
–Berrogüetto, Ibon Koteron, Faltriqueira,
Tejedor…– eta oraingoan, denboraz eta
mimo handiz, estreinako lana prestatu
dute. Disko hau beraien bizipen eta lagu-
nen –Xabier Zeberio, Maite Garcia, Tac-

tequeté, Guadi Galego, Tejedor…– erre-
tratu erraldoi baten antzekoa da eta ber-
tan, trikia gidari dutela, folkaren ur ezeza-
gunetan murgildu dira mota askotako
perkusioak, albokak, txistuak –elektroni-
koki ere garatuta– eta beste instrumen-
tuek lagunduta, ur azpian dauden bestela-
ko sonoritateak aurkituz. Lan dotorea da,
zentzu guztietan oso zaindua.

Iñaki Plaza eta Jon Garmendia

«Nondik gatozen argi izanez gero, 
esperimentazioa beti da aurrerapausoa»

Halako lan batekin estreinatzeko,
baliabide asko behar da eta asko
sinistu behar da proiektuan…

Bai, hala da. Argi genuen gure
gustuko lana egin nahi genuela, eta
horregatik ez dugu zalantzarik
izan bitartekoak lortzeko. Graba-
keta, nahasketa eta masterizazio
lanak egiteko hamalau hilabete
inguru behar izan ditugu; baina
gauzak ongi egiteko gogoa genuen
denbora hartuta.
Kantu gehienetan,
nahiz eta instrumentu
asko batu, trikia da
nagusi…

Bai. Erabiltzen
ditugun tresna gehie-
nak oso melodikoak
dira, ez dute oinarri
harmoniko bat egite-
ko aukerarik ematen.
Gehienetan trikiaren
presentzia nagusitzen
da, eta txistuak, albo-
kak... doinu lagunga-
rriak egiten dituzte,
trikiak oinarri sendo-
agoak sortzeko auke-
ra ematen digu-eta.

Preikestolen kantak mister io
kutsua dauka. Natura da zuen ins-
pirazio handiena, naturaren miste-
rioa, alegia?

Preikestole Norvegiako txoko izu-
garria da, fiordo baten gainean altxa-
tzen den 600 metroko harkaitza.
Behin ikusi, eta hurrengo urtean txa-
laparta jo genuen han. Inspirazio itu-
rria gure bizipenak dira, naturarekin,
bidaiekin, lagunekin eta etxekoekin
zerikusia dutenak.

123 kilometro nahikoak dira amets
bat gauzatzeko?

Elkarren artean ditugun kilome-
tro kopuru hori oztopo izan beha-
rrean, horri buruz ere abesti bat
egin genuen. Amaia Agirreren
hitzek ezin hobeto azaltzen dute
proiektuaren funtsa.
Folkak ere ematen du esperimenta-
tzeko mila bide, ezta?

Bai. Gure jatorria euskal musika
tresnak dira eta musika tradizionala,

baina gauza berriak
probatu behar dira.
Ohiko erritmoak
ikuspegi berrietatik
landu ditugu, erritmo
eta eskala berriak ere
jorratu ditugu; eta
ohiko musika tresnen
jatorrizko soinuak
ere aldatu ditugu
gaur egungo teknolo-
gien bidez. Nondik
gatozen argi izanez
gero, esperimenta-
zioa beti da aurrera-
pausoa; garapenak
beti dakar nolabaite-
ko apurketa. n
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