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Thierry Biscary

Musikari nekaezina da Thierry Biscary, mami artistikoari eta musikaren 
funtsezko zentzuari erreparatzen diona, beti ere oinarria tradizioan jarrita duela.

1995EAN musika munduan sartu zenetik,
hamaika taldetan jo du Thierry Biscaryk.
Rocka, bluesa, musika tradizionala... Ipar
Euskal Herriko panorama musikala ere goitik
behera ezagutzen du Anauze-ko (Nafarroa
Beherea) musikariak, eta horregatik sortu
zuen 2006an Kalapitaria bloga
(http://kalapitaria.blogspot.com). Bertan
Iparraldeko hiru lurraldeetako euskal musika-
ri gehienen kontaktuak biltzen ditu; Kalapita
izenekoan (http://kalapita.blogspot.com)
berriz, frantsesez aritzen direnak ere bai.

Iparraldeko musikariak Interneten elkartu ditu-
zu, hauei plaza bat eskaintzeko?
Hori da. Gida hau kontzertu antolatzaileentzat
aproposa da, baita musikarientzat ere. Askok
uste zuten ez zegoela musikaririk Ipar Euskal
Herrian, eta ez zela kontzerturik antolatzen.
Nik ez nuen hala ikusten eta zerrenda hau egin
nuen. Nola hedatu pentsatzen hasi nintzenean,
hasieran liburuxka bat egitea pentsatu nuen,
baina azkenean bloga izan zen modu errazena.

Gabezia bati erantzuteko sortu duzu?
Gabezia badago, baina blogak ez du elkarre-
raginik. Taldeak desegin egiten dira, eta
berriak sortu. Agenda ere egiten dut astero,
eta informazioa biltzea ez da hain erraza. Tal-
deek ezagutzen dute bloga, baina ez dute
bidaltzen euren informazioa. Bloga arrunt
mugatua da, eta uste dut horretarako sortuko
dutela Topobass webgunea. Beta prozesuan
dago oraindik, Euskal Herri osora hedatu
nahi duen proiektua da, sare sozial baten
gisan. Hego Euskal Herrian Musikazuzenean
ere sortu dute orain gutxi, filosofia berarekin.

Hegoaldekoentzako bereziki baliagarria izan al
daiteke? Oro har, Iparraldeko musikaz ezezagu-
tza handia dago…

Gehiago ezagutuko dituzte bizkaitarrek
Zuberoko musikari batzuk, ezagunenak edo
zaharrenak. Esaterako, Peio eta Pantxoa,
Niko Etxart edo Maddi Oinerart… halakoak.
Baina egia da gutxi ezagutzen dela hemengo
musika, ez dela zubirik egiten. Hemengo
artistak hobeki ezagutzeko egiten dira ekimen
ezberdinak, Koldo Mitxelena Kulturuneare-
kin edota Kafe Antzokiekin, baina biziki han-
dia da Hegoaldea, eta zaila da. Hemen mana-
ger bakarra dago, gainera. Hark kudeatzen
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ditu ezagunenak diren artistak. Beraz, zure
burua Hegoaldean aurkeztu nahi baduzu,
manager horren bahetik pasatu behar duzu.

Ezjakintasunak ezjakintasun, zerrenda luzea
osatu duzu webgunean. Iparraldean musikak
indarra duen seinale?
Bai, Ipar Euskal Herrian beti izan du indarra
musikak, eta horretan segitzen du. Hala ere,
euskararen maila txikitu da biziki, ahuldu egin
da. Urtero sortzen dira talde berriak, baina
nik 2006tik ikusi dut euskaraz kantatzen zuten
taldeen kopurua zinez txikitu dela. Lehenago
baziren rock, heavy edo punk talde gehiago
euskaraz kantatzen zutenak, baina moda hori
pasa da; duela hamar urteko kontua da hori.

Eta horixe bera suma daiteke zerrendari begi-
ratuz gero. Kopuruz behintzat, musika tradizio-
nalak pisu nabaria du.
Arlo horretan panorama ez dago gaizki.
Harrigarria da ikustea hainbeste kantari eus-
karaz, Urepele, edo Baigorriko haranetan,
batez ere. Preseski hor transmisioa ematen
da, eta horregatik bizirauten du oraindik. Eta
entzuleen aldetik bada nahia musikariak
entzuteko. Esaterako, pasa den urte amaieran
Imanol kantatuz kantaldia lehenbizikoz eman
genuenetik, Iparralde osoan jotzeko proposa-
menak izan ditugu.

Baina hori izan daiteke Imanolen kantak ezagu-
nak direlako...
Beharbada bai, ez dakit. Horretan arrazoia
duzu, kantaldiak gutxitu egin baitira, eta anto-
latzaileek ez dute arriskurik hartu nahi, plaza
bete besterik ez dute nahi. Nik ene burua
aurkezten dut nire konposaketekin, eta ez dut
hainbeste eskaera jasotzen.

Zu doinu tradizionalean oinarritzen zara, ordea,
musika berritzeko.
Horretan dago gakoa, baina biziki zaila da.
Gazteen ikuspegitik kantu tradizionala zahar-

keria da, eta izan nahi dute pop-rock kanta-
riak. Baina, gu ez gara pop kantariak, euskal-
dunak gara. Beste musika estilo horiek eure-
kin dakartzate erritmo finkoak, eta azkenean
galtzen da gure berezitasuna eta gure gorpu-
tzak eskatzen duen erritmoa. Hemen kanta-
tzen dugunean, gainera, notak luzatzen ditu-
gu, pop-a abesteko garaian egiten ez den
bezala. Formatu bat dago, eta hor sartzen
saiatzen gara, baina ez gara behar bezala mol-
datzen. Erritmo horretan sartzen gara, baina
ez da naturala geratzen.

Iparraldean kantatzeko modu bat dagoelako.
Hori da, eta gaur egungo artista asko ez da
horretaz ohartzen. Saiatzen dira berritzen,
baina kantuera hori oinarrian hartu gabe. Eta
hori gazteei esplikatzea biziki zaila da. Itxaro
Bordak hitzaldi batean “ni” eta “gu” bi izae-
ren arteko lotura eta diferentziak egin zituen.
Esaterako, biziki zaila da “ni” esatea. Hemen
“gu” esango dugu, eta ahotsean zure nortasu-
na erakusten baduzu ere, zaila da anitzentzat
sentitzen duena esatea. Askotan tradizioan
oinarritzen dira, baina tradizioa zer da? Lati-
nez traditio da, eta bi ideia dauzka bere baitan:
transmisioa eta traizioa. Horrek esan nahi du
nik norbaiti ikasi diodala kantatzen, norbaitek
transmititu dit kantatzeko molde bat. Eta ni
ezberdina naizenez, nireganatu egin dut
molde hori, baina 2011n ez dut duela 20 urte
bezala kantatuko. Beraz, traizioa egiten dut,
eta kontziente naiz horretaz, traidorea naize-
la. Baina transmititu duenak onartu behar du
ematen duen hori utzi egingo duela, jakitun
izan behar du hori aldatuko dela.

Eta gaurko gazteek tradizio horri nola eusten
diote?
Ohartu naiz nik ere ez nekiela zer kantatzen
nuen euren adinean. Eskolan kantatzen nuen,
baina askotan kontziente izan gabe. Bitxia da,
baina frantsesez kantatuko banu gauza
batzuk ez nituen kantatuko. Gaurko gazteak
ez dira ohartzen zein berezitasun duten kantu
mailan, zer abesten duten, eta oraindik
gutxiago nondik heldu den kantatzen duten
musika. Askok kantatzen dute erritmo ezber-
dinetan, rocka, bluesa... eta erabiltzen dute
halako estilo bat, baina onartu gabe non
diren musika horien sustraiak. Eta hori ere
pixka bat arriskutsua da. Zeren eta ez badaki-
zu zure musika zertaz egina dagoen, nola
sortu nahi duzu ondoren?

Eta musika garaikideari dagokionez, Iparraldea
Euskal Herriari tiraka ari dela esango zenuke?
Hau da, Euskal musika garaikidea Iparraldean
sortu zen, baina orain ere buru izaten jarraitzen
al du?
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Guneka bai. Orokorrean Iparraldeko musi-
kariak tradizioan oinarritzen dira, eta musika
garaikidean ari direnak gutxi dira. Anitzentzat
esperimentazioa beldurgarria da. Zertarako
balio dezakeen galdetzen diete euren buruari,
eta hori ez dela musika edo
kantua pentsatzen dute. Bada
halako haustura bat: ahozko
transmisioan ikasiko duzu kan-
tua naturalki, eta esperimenta-
zioko teknika horiek kanpotik
ekarritakoak dira.

Euskal musika, gainera,
hemen modernizatu zen. Orain
ere gauza bera esan nezake. Adibidez hor
dago Ertz festibala, hemendik hurbil, edo
baita Usopop ere.

Zu ere bide berriak zabaltzen saiatzen zara...
Hala da, ni beti atxikia naiz sorkuntzari. Nire
lehen taldetik doinuak eta hitzak neronek egi-
ten ditut, badut atxikimendua horretan.
Ondoren, berbena talde batean ibili nintze-
nez, egin ditut bertsio ugari eta hainbat talde
ezagutu ditut, beste estilo batzuetakoak.
Oraindik nire estiloa zein den zehazten ari
naiz, zeren eta beste estiloak egitea ongi da,
baina zurea propioa topatzea beste bide bat
da. Atxikita nago sorkuntzari eta erraten
dudanari, eta denbora honetan irekitzen zaiz-
kit zenbait bide. Pozik nago gainera, joan den
abuztutik profesionala izatea deliberatu bai-
nuen. 

Sorkuntzari begira, gazteenekin lan egin duzu,
transmisioarekin. Etenaldirik badago zentzu
horretan?
Transmisioa ez da sekula moztu. Hemen
badira musika irakasleak eskoletan transmi-
sioa egiten, baina Baionako kontserbatorioan
ahaztu egiten dira gure kulturaz. Ez dute inte-
resik erakusten. Maila txiki batean etxeetan,
edo herriko musika eskoletan, transmisioa
egiten da, eta preparatzen dira musikariak

karrikarako, baina beste maila batera heltzea
zaila da. Are gehiago kontserbatorioak zen-
tzu horretan laguntzen ez duenean.

Ni eskoletan ibiltzen naiz pixka bat, baina
ez da lan sakona. Urtero eskola ezberdinetan

ari naiz, eta txalapartarekin has-
ten gara. Izan ere, guretzat txa-
laparta ez da musika instrumen-
tu bat bakarrik, bada elkar
entzumen bat, eta gauza asko.
Horri esker azaltzen dugu ahoz-
ko tradizioa zer den, kantatzeko
garrantzia zein den, eta zure
baitatik adierazteko era bat dela.

Transmisio hori bermatzeko zer egin beharko
litzateke?
Nik uste begiratu behar dugula musika nola
dagoen eginda. Gaur egun baditugu musika
entzuteko milaka posibilitate, nahi bezain
beste. Hortaz, ohartzen bazara nola egina
den musika hori, hartzen duzu nahi duzuna,
baina kontziente zara egiten duzunarekin.
Gaurko gazteak interesa agian eduki dezakete
musika jakin batean, baina ez dira mamian
sartzen. Ene irudiko, Antton Lukuk erran
zuena garrantzitsua da. Kultura egiteko
garaian, gure baitatik abiatu behar dugu, eta
ez besteei galdetuz zer nolako kultura nahi
dugun. Ez, ez. Egin ezazu. Ez esan besteei
zer egin beharko litzatekeen, hori denon
ardura da. Horretaz gain, gehiago sinistu
beharko genuke gure baitan, anitzek esaten
baitute ez garela deus. Esaterako, nik beti
ikusi izan dut ene aita bazkaritan abesten, eta
orain utzia du. Nire ustez, berak ere sentitzen
du kantu herrikoia zaharkeria dela, edo kon-
plexua dauka. Euskararen erabilpena ere txi-
kitzen ari da, eta horrek ere eragingo du.

Hala ere, ikusten dut sorkuntza plantea-
tzen dela musika mailan, eta nik sinisten dut,
horrek etorkizuna eduki dezakeela. Horrega-
tik jarraitzen dut transmisioa egiten, badaki-
dalako posible dela. n

2011KO MARTXOAREN 20A 25�

kultura eta aisiaerdik
o k

aiera
Thierry Biscary

“Gu ez gara pop kantariak,

euskaldunak gara. Beste musika estilo

horiek eurekin dakartzate erritmo

finkoak, eta azkenean galtzen da gure

berezitasuna”


