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Zure alaba zaharrenak orain duen adinarekin
hasi zinen jendaurrean kantatzen.
Bai, eta arraroa egiten zait, batez ere, ikusten
dudalako gure kezkak oso bestelakoak zirela:
guk Gustavo Adolfo Bécquerren Rimas y leyen-
das irakurtzen genuen eta aho-zabalik gera-
tzen ginen, eta El Quijote... Eta euskaraz, ba,
begira, Pako Aristiren Kcappo eta Txillardegi-
ren Leturiaren egunkari ezkutua... Existentzialis-
moaz hitz egiten genuen, bertsoak idazten
genituen... Eta halakorik ez dut ikusten gaur
eguneko gazteengan, gehiago txunditzen ditu
ikus-entzunezkoak, inpaktoak. Bakoitzak bere
garaiari dagokion bezala bizi behar du, baina
ez dira hainbeste urte pasa, eta guk genituen
kezka estetikoak ez dira  orain gizartean gai-
lentzen direnak. Halere, gizakiak betitik izan
dituen kezkek berdinak izaten jarraitzen dute,
maitasunaren beharra, gizartean norberak
duen lekua... Horien inguruan kantatzen
jarraituko dugu, bai guk eta berdin orain kan-
tak egiten hasten diren gazteek ere. Esango
nuke ia-ia ez dagoela beste gairik.

16 urterekin hasi zinen jendaurrean jotzen,
18rekin grabatu zenuen lehen maketa, 20rekin
lehen diskoa, 23rekin izan zenuen lehen hau-
rra… Bizitzeko presa?
Oso denbora gutxian gauza asko egin nituela
sentitzen dut. 15 urtetik 30 arte gauza asko
egin nituen oso denbora gutxian. Gero,
30etik 40ra askoz gutxiago egin ditut, edo
modu pausatuagoan behintzat. Momentu
bakoitza topera bizi izan nuela sentitzen dut,
eta momentu bakoitzak ase egin ninduela.
1990-91-92 urteetan 200 kantaldi egin nituen
urtean, etengabeak izan ziren agerpen publi-
koak. Gerra zen. Batetik bestera ibili nintzen
eta soziologiako ikastaro trinko bat egin
nuen: jende asko ezagutu nuen, oso diferen-

tea, kantatu nuen Zuberoako Altzain edo Iru-
rin, Bizkaiko Muskizen, Nafarroako Berroe-
tan... Joaten nintzen leku bakoitzean jendea
zain neukan, kantatzen nuen eta parrandara
eramaten ninduten, eta gosaltzera, eta nor-
baiten etxera lotara... Maitasun handia jaso
nuen. Hori askotan egin nuen oso denbora
gutxian. Eta 23 urterako, batetik, parrandaz
eta alkoholaz eta martxa hartaz nekatzen
hasia nengoen eta haur bat izatea egokia iru-
ditu zitzaidan momentu hartan. Ez zitzaidan
iruditzen ezer mozten zuenik, alderantziz, ia-
ia salbatu egin ninduela esan dezaket. Bestela,
autodestrukziorantz joango nintzen! Eta
orain, aldiz, berriro garai haietara itzultzeko
gogoa sentitzen dut, haurrak koxkortu dira,
nik 40 urte egingo ditut urrian, bizi izan dut
etapa bat eta badaukat gogoa berriro gitarra
hartu eta lubakira jaisteko.

Zure kanturik ezagunenak 16-17 urterekin ida-
tzitako haiek dira. Nola daramazu hori?
Bi aurpegi ditu. Batetik, badirudi kanta haiek
itzal egiten diotela gerora egiten duzun guztia-
ri. Pentsa dezakezu, aizu, geroztik egin ditut
kanta hobeak edo helduagoak, eta jendeak ez
ditu baloratzen. Batzuetan kanta haiek beste
lan guztiari itzal egiten diotela senti dezakezu,
eta amorratu mundu guztiak Zure begiek eska-
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tzen dizulako. Baina hori oso pentsamendu
egoista dela uste dut, geure zilborretik abia-
tzen delako: beste guztiek nik egiten dudana
nik nahi dudan bezala baloratzea nahi dut,
halako zerbait. Baina kanta batzuk zuk gaur
egiten duzuna baino inportanteagoak badira...
esaten den bezala, izorrai! Gaur egun kantak
gu baino inportanteagoak direla sentitzen dut.
Gu iragankorragoak garela gure kantak baino,
eta ez dugula haien gainetik jartzerik. Nor
gara gu kanta batek itzal egiten digula esate-
ko? Beraz, marmarrean aritu beharrean kanta
inportante gehiago egiten saiatu behar ginate-
ke, eta egin dezatela beren bidea. Juan Karlos
Perezek ere gauza bera kontatzen du Lau teila-
turekin, azkenean kokoteraino bukatu zuela.
Ez baita beste kanta batzuei itzal egiten diela
bakarrik, pertsonalki ere ez da erraza 16-17
urterekin idatzi zenuen hura defendatzea;
agian, dagoeneko ez zara harekin identifika-
tzen, baina egoistak ez bagara distantzia hartu
behar dugu kantekiko. Nik distantzia luzetik
jotzen ditut nire zenbait kanta, osotasun bat
balira bezala, dagoeneko ez dut hitzez hitz
entzuten kantak esaten duena, ez dut pentsa-
tzen ados nagoen ala ez, kanta pack bat beza-
la entzuten dut, osotasun bat bezala, kolore
bat bezala. Bere horretan hartzen duzu kanta,
eta kolore hori kantatzen duzu. Nik ez nioke
eskurik sartuko kanta zahar bati, ez du zen-
tzurik. Jakina, oraingo perspektibatik beste
kanta bat egingo nukeen, baina ez da hori
kontua: inportantea kanta baita, ez jendeari
nik orain zer egingo nukeen azaltzea.

Euskal Rock Erradikalaren garaiak bete-betean
harrapatu zintuen. Eragin zizun mugimendu
hark? 
Izugarri eragin zidan. Hasi eta buka kanta
ditzaket abesti haiek: “escupe siempre que puedas,
escupe con acierto, en todos los lugares que pisan los
modernos. Escupe siempre que puedas, si no vete a la
mierda...” tatuatuta daukat. La Polla Records,
Escorbuto, Hertzainak, Cicatriz... Horiek
denak izan ziren biberoiarekin batera hartu
nituenak, Benito Lertxundi, Silvio Rodriguez,
Atahualpa Yupanqui edo Concierto Rococó para
violonchelo y orquesta bezala. Gure etxean, suer-
tez, denetik entzun izan da: anaia batek bat,
beste anaiak bestea, gurasoek bestea... Belakia
izan naiz, baina rock erradikala zurrupatu
nuen izugarri. Errenteriakoa naiz! Hango ala-
medan poteatzen nuen, nire bizitza soziala
han zegoen, nola ez zidan eragingo?

Zuk, ordea, kantautoreen bideari eutsi zenion.
Zergatik?
Garai hartan sortu nezakeen rock talde bat
ere, izan zitekeen, baina ez zen izan. Agian,
gitarra elektrikoa ikasten hasi izan banintz,

seguru asko, estetika horrek bestera eraman-
go nindukeen, baina gure etxean gitarra
española bat zegoen, eta harekin hasi nintzen
15 urterekin. Ez zen hautu kontzientea izan,
beti gertatzen den bezala, inguruak eta
momentu batean egindako aukerek bide
batetik eramaten zaituzte. Gure etxean gitarra
elektriko bat eta anplifikadore bat egon izan
balira rock talde bat egingo nuen, baina gita-
rra española bat zegoen. Eta niri asko gusta-
tzen zitzaidan Silvio Rodriguezen estetika
hori, eta ateratzen nituen Xabier Leteren
Langile baten seme... Eta kanta horiekin ikasi
nuen nik. Benito Lertxundiren Atarratzerekin
ikasi nuen sol maior, do maior eta re maior
jotzen. 

Zure erreferentzia musikalak Ez Dok Amairun
baino gehiago kantautore hegoamerikarretan
ez ote dauden...
Ez Dok Amairuk eragin dit nire kultura bere-
koak direlako, nire hizkuntza berean kanta-
tzen dutelako. Ez Dok Amairu eskola bat
izan zen, oraindik agortu gabe dagoena.
Benitorekin askotan komentatu dut ni ere,
neurri batean, Ez Dok Amairuko parte senti-
tzen naizela, Ez Dok Amairu ez baitzen
momentu bat eta talde konkretu bat bakarrik
izan, geroztik etorri garen guztiok ere haiek
sortu zuten bidetik goaz. Haiek egon izan ez
balira guk orain ez genuke egiten duguna
egingo. Kuban ere La Nueva Trova esaten
zitzaien Silvio eta hauei, eta ondoren egon
zen La Novisima Trova, eta gero... Belaunaldi
berriak ildo berean kokatu dira, eta nire
kasuan ere hala sentitzen naiz. Hauek, alde
batetik, herri kantak landu zituzten; bestetik,
poeta garaikideen testuak musikatu zituzten:
Artzerenak, Arestirenak... Eta Ez Dok Amai-
rukoek jorratu zuten hirugarren bidea esperi-
mentazioarena izan zen: gauza bereziak egin
zituzten, emankizun arraroak, txalaparta ilun-
petatik atera zuten. Geroztik etorri garen
guztiok hori dena modu natural xamarrean
uztartu dugu gure kantagintzan. Kanpora
begiratuz gero, hori ez da hain arrunta. Esa-
terako, Joaquín Sabinak bere kantak soilik
kantatzen ditu, ez ditu herri kantak kanta-
tzen. Kanpoan, ildoak askoz ere bereiziagoak
izaten dira, kultura egin batetik abiatzen dire-
lako, noski. Espezializazioa askoz ere handia-
goa da, baina guk nahasketa egin dugu,
denok, geroztik etorri garen guztiok. Eta
musika kubatarrak, venezuelarrak, argentina-
rrak... berriz, ezkerreko giro soziala ekartzen
zuten. Estetika bat, mundu ikuskera bat,
munduan eta kantagintzan kokatzeko era bat:
kantagintza zertarako, nola, zergatik... Horre-
kin asko identifikatu nintzen, eta identifika-
tzen naiz, oraindik ere.
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Erotiko
“Nekatu egin
nintzen kantautore
erromantikoaren
figurarekin, ni ez
bainintzen hori
bakarrik. Gogoan
dut kanta erotikoen
diskoa egin
nuenean zenbait
jenderi oso gogorra
egin zitzaiola. Maite
izan baduzu kantari
erromantiko bat eta
bat-batean, abisatu
gabe kanta
erotikoekin hasten
bada... Batzuk
deskolokatuta
geratu ziren, eta
ikusi nituen
kantaldietan altxa
eta martxa egin
zutenak ere. Nik
apropos egindako
mugimendua izan
zen, aldaketa bat
eman nahi nion nire
ibilbideari, beste
gauza batzuk ere
egin nahi nituen
kanta
erromantikoez
gain”.
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Kantautore prestigiodunenak Ez Dok Amairuko
haiek dira oraindik ere, hilak eta biziak. Ondo-
rengo belaunaldietakook nola kokatzen zarete
kantagintzan?
Nahiz eta gazte zenbaitek gu ez gaituen eza-
gutu ere egiten, gure kanta batzuk ezagutzen
dituzte, eta hori da inportanteena. Transmi-
sioan lan handia dago egiteko. Baina oraingo
gazteek guk baino are zailago dute, CDaren
eta soporte fonografikoaren zabalkunderako
zailtasun handiak daude. Gazte batek bere
lana ezagutarazteko zailtasun handiagoak
ditu gaur guk gure garaian izan genituenak
baino. Nik lehenengo diskoa 91n egin nuen,
eta urte hartan euskaraz hamar disko aterako
ziren gehienez. Oihartzun handiagoa zeukan
disko bakoitzak, eta orduko tiradak milaka
alekoak izaten ziren, jakina zelako hori saldu-
ko zela. Baina zailtzen joan da. Adibidez,
azken kantu txapelketan izan nintzen ikusle,
eta Hernaniko Josune Marinek irabazi zuen.
Neska hori nik bere adina neukanean bezala
ikusten dut: kantak egiten, gitarrarekin bere
sentimenduak azaltzen. Baina badakit askoz
zailago izango duela gaur egun bide egitea.
Berak disko bat ateratzen badu, berearekin
batera 100 disko gehiago aterako dira, eta,
nola egin lekutxo bat? Guk zortea dugu, izen-
txoa badugu eta egiten dugunak gutxieneko
oihartzuna izaten du beti. Baina zerbait arti-
kulatu behar litzateke kantagintza berria sus-
tatzeko, behar baititugu euskal kantari
berriak. Guretzat ere aldatu dira garaiak, eta
disko bakoitza selektibitatea da. 90eko

hamarkadan goia jo izanak ez du esan nahi
orain edo hemendik hamar urtera kantak egi-
tetik eta kantatzetik bizi ahalko garenik. Gu
beti gaude selektibitatea egiten, hori da toka-
tu zaigun errealitatea, eta horrek jarrarazi
behar dizkigu pilak. Egiten dugun disko
bakoitza ezin da disko erratu bat izan, hor
jarraitu ahal izateko aldiro egin behar ditugu
gauzak ongi. Baina niri asko laguntzen dit
bizpairu kanta izugarri ezagun izateak belau-
naldi berrietara iristeko. Beraz, alde horreta-
tik gu egoera pribilegiatuan gaude, baina ezin
dugu lo hartu.

“Hasi nintzenetik seigarren diskora arte ia
kasik etenik gabe jardun izan dut. Momentu
batean nire burua galduta ikusi nuen. Ez
nekien zergatik, norentzat, nola ari nintzen kan-
tuan”. Zer gertatu zen?
Nekea izan zen. 99an ez nuen gehiago jen-
dearen aurrera ateratzeko gogorik. Sentitzen
nuen ez neukala zeresanik, arnasik gabe sen-
titzen nintzen. Eta pentsatu nuen utzi egingo
nuela, denboraldi baterako, berriz indartu
arte, eta beharrezkoa bazen, betiko. Baina ez
nuen eszenatokira igo eta jendeari gauzak
esateko gogorik sentitzen. Galduta sentitu
nintzen. Ez nekien norentzat, ez nekien zer-
gatik, ez nekien nola... Zentzu guztietan izan
nuen krisia. Bospasei urte igaro nituen kon-
tzerturik eman gabe, eta berriro etorri zitzai-
dan kantuak egiteko gogoa, berriz hasi nin-
tzen, Pako Aristirekin emanaldi berri bat
prestatu nuen, eta hor berreskuratu nuen



puntua eta gustua, eta orain onen-onenean
nago, indarrez eta gogoz beteta. Dena izan
zen nekearen ondorio, jendearen aurrean
etengabe egoteak sortzen duen nekearen eta
leku guztietara joatearen nekearen ondorio.
Baina pixka bat suspertu naizen hontan
berriz ere gogo biziz nago.

Noiz sortu zen Pako Aristi eta bien arteko sin-
biosia?
Pako horrela ezagutu nuen, zu bezala elka-
rrizketa bat egitera etorrita. Aurreneko make-
ta kaleratu berria nintzen ni, hamazazpi urte
nituen, eta Pakok El Diario Vascorako elka-
rrizketak egiten zituen orduan, handik etorri
zen. Nik ordurako irakurriak nituen bere
liburuak, eta nire idazle gogokoenetakoa
elkarrizketa egitera etortzea zerbait handia
zen. Hala ezagutu genuen elkar, eta geroztik
mila lekutan izan gara elkarrekin, bidaiatu
egiten dugu Argentinara, Venezuelara, Kuba-
ra... 200 emanalditik gora egin ditugu elkarre-
kin. Adiskide minak gara gaur egun. 

Maitasun kantetatik kanta erotikoetara eta
handik kritika sozialera pasa zinela esan daite-
ke. Noiz hasi zen zure abestietan barne mun-
dua errealitate sozialarekin nahasten?
Hasieratik bazen kezka, baina 18 urterekin
balantza barne mundura okertzen zen. Pixka
bat asentatzean, burua lige-kontuetatik pixka
bat apartatzean begirada zabaldu nuen eta
beste kezka batzuk gailendu zitzaizkidan. Ze
ligatzea oso inportantea izan da niretzat!
Gure kanten bidez ligatu dugu, eta ez dut
gezurrik esango, helburuetako bat zen.
Badakigu bulkada sexualak gure bizitzan izan
duen eta daukan garrantzia eta, 18 urterekin,
zer egingo duzu ba! Orduan helburuetako
bat zen eta laguntzen zuten maitasun kantek,
baina gero bizitzak beste leku batzuetatik
eramaten zaitu eta errealitate sozialak pisu
handiagoa hartzen du. Ironikoki edo karika-
tura eginda, gizon serio bilakatzeak halako
gauzak ditu.

Mundu erromantiko eta sozialari mundu espiri-
tuala ere batzen zaio, beraz, zure baitan.
Ni ez naiz inoiz elizara joan izan, ez naiz
erlijio zalea, ez dut erlijioetan sinesten, baina
sinesten dut espirituan, gure haragia traszen-
ditzen duen zerbaitetan. Denok bat garela
sentitzen dut, uste dut ni bat naizela kalean
dabilen zakurrarekin, zurekin edo mundua-
ren beste puntan dagoen eskimal batekin.
Eta zergatik sentitzen naizen bat? Ba, bada-
goelako, nire ustez, gure gainetik dagoen
inteligentzia, arima, energia... Nahi duzun
bezala deitu, baina bada zerbait lotzen gai-
tuena. Mundu honetan bueltaka gabiltzala
uste dut, orain euskal kantari formarekin eta
hurrena, auskalo, baina hemen bueltaka ari
gara, ikasten.

Aldian behin afaltzeko batzen omen zarete
Benito lertxundi, Pako Aristi eta hiruok. Afari
horiek zenbat dute erromantikotik, sozialetik
eta espiritualetik?
Gauza askotaz aritzen gara afari horietan.
Asko hitz egiten dugu euskal gatazkaz, gure
euskal mundu honen aterabide eta sarbideei
buruz; erlijioari eta transzendentziari buruz,
eta batzuetan kartak botatzen dizkiet; sexuari
buruz; arteari eta sorkuntzari buruz. Baina
gauza ludikoei buruz ere aritzen gara, ez pen-
tsa. Berdin hitz egiten dugu futbolaz edo
arraunaz.

Orain zertan ari zara? 
Kanta berriak sortzen ari naiz eta ezeren
okerrik ez bada, aurtengo udazkenerako
disko berria egin nahi dut gitarra eta ahotsa-
rekin soilik. Eta hortxe ari naiz, kanta mor-
doska bat dauzkat, ekainera arte gehiago
egin nahi nituzke, eta diskoa irailean edo
urrian aterako dut, 40ak betetzearekin bate-
ra. Eta ondoren aritu egin nahi dut, berriro
gitarrarekin bakarrik, kantautore moduan,
inongo ezkuturik gabe, lubakian, eta horre-
tan ariko naiz 2011 amaieran eta 2012
osoan. n
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AZKEN HITZA
Mikel Markezen Tarota

“Betidanik izan naiz mundu horren zalea. Beti jarraitu izan ditut
errealitate paraleloei buruzko irratsaioak, erregresioei buruzko
Weissen liburuak, Carlos Castanedaren liburuak... Baina muturra
sartzen orain bospasei urte hasi nintzen: Tarotaren inguruko ikastaro
batzuk egin nituen, erregresio batzuk ere bai. Geroztik hor ditut
kartak, eta tarteka lagunei botatzen dizkiet, lagun minei bakarrik.
Uste dut badudala intuizio pixka bat, eta normalean asmatzen dut”.


