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Artista baten hirugarren diskoa ei da proba
nagusiena, eta Zebrak aurreikuspen guztiak
gainditu zituen. Baina Irla izanen emaitza hel-
duagoa eta osatuagoa da.
Norberak era horretara begiratzea zaila
da. Aurrera egin ahala, atzekoa zure kon-
tra bezala hasten da, denborak, ofizioak,
bizitzak… beste lekuetara eramaten zai-
tuelako. Aurretik egin duzuna ez duzu
berriro egin nahi. Habiak askorentzat
gure diskorik onena da eta nik ezin dut
entzun: kantaera, giro malenkoniatsu
hori… gehiegizkoa da. Gauza bera
Zebrarekin eta honekin ere antzera izan-
go da. Sormenean gauza naturala da
hori, nik horrela bizi dut. Ni abestien
atzetik bizi naiz, buruan ideia hori beti
da hobea gero diskoan islatzen duzuna
baino. Frustrazio moduko bat da, baina
jarraitu behar duzu, beste pauso bat
emanez, bila zabiltzan abesti hori aurkitu
eta borobildu arte. Abestia da garrantzi-
tsuena, abestiek lotzen dute zure obra
jendearekin, eta zu obrarekin.

Aspaldian “Anari gara” esan ohi duzu.
Zerk egiten zaituzte bat? 
Konposizioan Anari naiz eta exekuzioan
Anari gara. Zuzenean, diskoak grabatze-

rako orduan, beraien ekarpena oso garrantzi-
tsua da. Nik abestiak egiten ditut, eta egin
ahala buruan entzun, beraiei azaldu eta loka-
lean lantzen ditugu. Hortik aurrera, nik irudi-

«Euskaraz edozer sor daitekeela
ikusaraztea da gure belaunaldiaren

ekarpen handiena»
Urte asko pasa dira Anari musikari azkoitiarrak Euskal Herriko musika panoraman lur
hartu zuenetik. Bakarlari oso gutxi zegoen gure artean orduan, eta are eta gutxiago hain

proposamen gordin eta goibel bezain pausatuak jorratzen zituztenak. Gutxi batzuek
sinesgarritasunez eta atrebentziaz jantzitako musikaria ikusi bazuten ere, handiagoa izan

zen gure mugetatik kanpo jaso zuen onespena. Anari bera eta bere kantuak asko hazi dira,
izugarri, eta Irla izan lanarekin aurreko hiru diskoen amuekin harrapatutako hainbat eta

hainbat jarraitzaile batu ditu itsaso egarriz bere inguruan. 

Iker Barandiaran
Argazkiak: Alex Larretxi

Musika

Anari



26 2010EKO EKAINAREN 27A

er
di

k
o 

k
ai

er
a

kultura eta aisia Anari

ka ez nitzakeen gauzak sortzen hasten dira
moldaketetan. Oinarrizkoena adiskidetasuna
da, baina soinuan interesgarriena eklektizis-
moa da. Kide bakoitza bide desberdinetatik
gatoz, urteen poderioz puntu batean bat egin
dugu eta hor egiteko era bat sortu da, soinu
bat, erraz errekonozitzen dena.

Gaur egun ikusten duzu zure burua agertokian
bakarrik?
Horixe baietz. Beste kontzertu bat da, eta
batzutan bandarekin jotzea bezain intentsoa.
Abestiak gitarra eta ahotsarekin bakarrik egi-
ten ditut, eta sinpletasun horretan eusten ez
den abesti bat ez dago osatua niretzat. Abes-
tia hitza, melodia eta interpretazioaren artean
sortzen den zera oso bat bezala ikusten dut.

Disko honekin uretara salto egin eta “mugitzen
ez den balea” irudikatu baduzu ere, jende asko
batu zaizue, inoiz baino gehiago. Aspaldiko
lanaren emaitza?
Nahiko nuke pentsatu abestiak direla, jen-
deak bere egiten dituela, eta behar dituela
entzun zuzenean, entzun eta abestu. Gure
abestiek horretarako bakarrik balio dute, ez
dira irratian behin eta berriro jartzen dituzte-
nen patroikoak. Doctor Deseoko Francisek
esaten dit promoziorik onena ahoz-ahokoa
dela, motela baina oso indartsua, eta ados
nago. Gure kasua dela uste dut. Une berezia
da bizitzen ari garena; oso kontzertu beroak,
ederrak ateratzen dira, jendea era horretara
biltzen delako.

Itsasoa eta arrainak oso presente daude Irla
izanen eta baita Zebran ere. Zer ikusten duzu
itsasoan?
Obsesio bat bezala ikus daiteke kanpotik
gaien errepikapen hori, nik sormenean dudan
limitazioa dela onartu beharko nuke. Saiatzen

naiz metaforak ideiei lotzen eta ez alderan-
tziz; metafora bat bere horretan, kantuan
behintzat, ez da hain indartsua. Gainera, kon-
trakoa dirudien arren, askotan metafora bera
da errealena; metaforak hobeto ulertzen ditu-
dala iruditzen zait askotan, bizitza bera baino.

“Zuri helduta baino ez naiz askatzen”. Musikak
asko emateaz gain, lotura handiak eragin dizki-
zu hain gustukoak ez direnak? 
Nire lotura nahiko librea da –lotu eta libre
elkartzerik badago–, gure taldean inor ez da-
eta profesionala. Bestalde, uste dut inoiz ez
naizela orain bezala identifikatu abestiekin.
Lehenengo eta bigarren diskoak estetikoagoak
dira eta estatikoagoak; zuzenekoetarako gogo-
rrak: zu abesten eta jendea adi, entzuten; seko
sinetsi behar dituzu hitz horiek, pixka bat kan-
tautorearen pose horretan. Hor aldaketa kon-
tziente bat egon da zuzenekoetan, abestiekin,
hitzekin, soinuarekin, eman den aldaketarekin
koherentzia batean. Batek baino gehiagok
esan dit lehorra naizela zuzenean, distantea,
baina banda kontzeptu hori da desberdintasu-
na. Kantek hitza berekin dute, besteari erre-
dundante samarra deritzot nire kasuan.

“Behin zubi oso bat jan nuen lehenengo harritik
azkenera, hainbeste nahi nuenera ez joateko”.
Metafora horrek norberaren bidean ematen
den retro-fagotizazioa osatzen du: zubi hori
Habiaken eraiki nuen eta orain jan. Askotan
nahiko zenuke azkeneko diskoa bakarrik ida-
tzi izan, hurrengoa egin arte…

“Aurrean biderik ez da, norberak egina ez bada;
pausu adina itzal atzean”. Zu norbaiten itzalak
inspiratuko zintuen; eta zu ere askorentzat itzal
bihurtuko zinen…
Musika asko entzun dut eta entzuten dut, uste
dut nire diskoetan bizitzako momentu desber-
dinetan entzun dudan musikaren zantzua
dagoela. Mila abesti entzun behar dira abesti
bat egiteko. Influentziak hor daude, dudarik
ez, baina norberak ez ditu aukeratzen.

Badugu konplexu bat eta hau literaturaren
alorrean asko ematen da. Liburu edo disko
bat berritzailetzat ematen da lehen euskaraz
ez bada hori egin; beraz, badirudi guk egin
dezakegun gauza bakarra, gure hizkuntza
txiki honekin, hizkuntza handietan egin dena
“itzultzea” dela eta ez inoiz euskaratik, eta
euskaraz, besteak esango lukeen moduan sor-
tzea… Eta ezin kanpoko errekonozimendua-
ren zain egon, edo kanpoan errekonozitzen
dena hobetsi. Gureena agian ez dute kanpoan
ulertuko, ez dago zertan. Nor ez da saiatu
Mikel Laboaren handitasuna esplikatzen kan-
potar bati, alferrik? Baina horrek ez du dudan
jartzen guretzat zein eta zer izan den.

“Uste dut inoiz ez
naizela orain
beste identifikatu
abestiekin; 
aurreko diskoak
estetikoagoak eta
estatikoagoak
ziren”.
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Neu norbaiten itzal? Gehiegizkoa izango
da hori. Nik nahi nuke argi izan, beste dene-
kin batera, euskaraz edozer sortu daitekeela
ikusarazi; uste dut gure belaunaldiaren ekar-
penik handiena hori dela, erreferentzialtasu-
na musikan, baina, batez ere, hizkuntzan.

“Aurrean duguna sarri ikusezin bihurtzen da.
Barruak, begien aldean, bista luzea dauka”.
Aspaldi esaten zenuen gertuko musika taldee-
kin baino, itxuraz urrunago, baina zuganako
gertutasun estilistikoagoa zutenei begiratzen
zeniela. 
Esan Ozenkin geunden, baina nik Migala,
Manta Ray eta horrelakoak entzuten nituen,
hori esplikatzeko era bat zen eta egia. Gaine-
ra, hemengo zenbait erreferentzia aipatzen
zizkidaten, nik sekula entzun ez
nituenak. Aurreko belaunaldiak
sarri iraintzat hartzen du bera ez
errebindikatzea.

Nik uste badugula zerbait klasifi-
kagaitza egiten gaituena, halako
nahasketa bat. Bakarlariaren kon-
tzeptua halako soinu garbi batekin lotzen da
eta gu hor narrats samar geratzen gara. Ban-
daren kontzeptuan, berriz, agian hitzak ez du
halako pisurik kantetan, eta hor ere ez dugu
enkajatzen. Askotan sentitu dut nik neuretzat
ez nituen parametroetan analizatu nautela.

Behin esan zenidan autoedizioak koste eta lan
handia duela. Merezi du esfortzuak edo jarrera
kontua da? 
Zailena abestiak egitea izan beharko luke, eta
ez da hala. Autoekoizpenaren bidean ari gara,
eta maitasun handiz egindako gauzak zenbaki
huts bihurtzen dira zure eskuetatik harago.
Disko bat ateratzea oso gauza merkea eta erra-
za da; une honetan arazoa banaketan dago.
Egiari zor esan behar da oso egitura potenteak
eraiki dituela gure aurreko belaunaldiak, eta
beharrezkoak izango ziren une batean, eta
bide hori jarraitzen baduzu, ez dago arazorik.

Baina izan ditzakezu hainbat arrazoi era horre-
kin bat ez egiteko eta banaketa ere negozioa
denez, asko malkartzen da bidea.

Bidehuts bezalako proiektu bateko parte
izatea, sormenaz harago, aurretik eta aurre-
koengandik ikasi dugunari geuretik ematea
da. Egile eskubideen gaia edo saltzeko ez
diren gauzak sortzea, gauza horiek ez dute
bat egiten guk lehenago genuen egiteko era-
rekin eta ni asko erakartzen naute horrelako
arriskuek, asko ikasten da.

Zure ertza kantua da, nire ustetan, disko hone-
tan zure betiko tempo berezi hori, ia pintzekin
heldu behar dena irudikatzen duena… 
Tempo horrek eman eta kentzen digu –jende
askori oso aspergarria iruditzen zaio egiten

duguna–. Lan honetan gehiago dira:
Harriaken lehenengo zatia, Bidea eta
denbora… Ez da erraza tempo hori,
ezin daiteke motelegia izan, heldu
egin behar zaio tentsioari. Gainera,
azkeneko diskoak batera grabatzen
ditugu klaketarik gabe. Benetan sub-

jektiboa eta emozioaren araberakoa da
kadentzia, ez da matematikoa, eta geure
burukominak eragiten dizkigu.

Intentsitatearekin gero eta gehiago jokatzen
duzu; eta, tarteka post-hardcorera ere heltzen
zara. Zer ematen dizu intentsitate horrek? 
Nik uste beti egon dela, lehenengo diskoko
Eszeptikoa, Herra kanta era horretakoak dira:
linealak eta hazten doazenak. Zebran Gu abes-
tiak hartu zuen diozun post-hardcore ukitu
hori, erritmoagatik eta soinuagatik, Txapen
kantaerak neurea markatu zuelako. Oso
eroso sentitzen naiz hazten doan kantaren
barruan, nola hitzak ematen duen doinua eta
doinuak hitza… baina berrikuntza disko
honetako Isla bezalako kantetan dago, lineali-
tate horretan, lehertzen ez den tentsio horre-
tan; ez naiz hain eroso sentitzen eta uste dut
ez naizela horren airosa ateratzen. n

“Askotan sentitu dut 
nik niretzat ez nituen

parametroetan analizatu
nautela”


