
Hara txelista poperoa!
Egungo txeloak orain 300 urtekoak direlako
ez dut sudur-puntan jartzen zaidana egin
behar? Ez dut inoiz inori esplikaziorik emate-
ko beharrik sentitu. 

Zure proposamena... nola esan... interesgarria
da. Alegia, ez dagoela sailkatuko duen amaren
semerik.
Zergatik sailkatu behar da dena? Zergatik
galdetzen didate elkarrizketa guztietan nola
definituko nukeen nire musika? Etorri,
entzun, eta kito. Ez al da nahikoa egiten
dudana nire gustuen ispilu izatea?

Egiten duzuna zure gustuen ispilu?! Horrek psi-
koanalisia merezi du...
Sortzea beti da terapeutikoa. Aldatu egiten
zaitu. Sortu ostean ez zara inoiz sortu aurre-
tik zinena izango. Barrenak askatzeko modu
bat da, pisu bat gainetik kentzea.

Kontuz, oholtzan biluzik agertzea pisua da eta!
Bai, biluzten naiz, naizena erakusten dut,
baina ez nago kanalean irekita! Jotzen dudana
bizi dut, eta ehuneko ehunean transmititzeko
ez bada, nahiago dut etxean geratu. Ez da
etika, ez da morala, baina bai nire buruareki-
ko eta publikoarekiko errespetua.

Ezin hobeto geratu zaizu.
Birtuosismoa azala da. Mikel Laboa kantari
eta gitarrista ona zen? Ez, baina izugarri
transmititzen zuen. Zentzu horretan, askoz
gehiago interesatzen zait Lisabo, nahiz tekni-

koki onak ez izan, segundo bakarrean 8.000
nota jotzen duen edonor baino.

Industriaren negar hotsak, Sinde legea, SGAE-
ren eskandalua, Musikeneko afera... Birtuosis-
moa ez, harpa jotzea da hori!
Nire lehen diskoa agortu zen eta bigarrena
ondo saltzen ari da, ez nago SGAEn erregis-
tratuta ez dudalako erakunde horretan sinis-
ten, Sinde legea izugarrizko akatsa iruditzen
zait, eta Musikene... Zer zen galdera?

Internetek musika munduan eragin duen
sarraskia azalduz erantzun beharreko bat.
Nori egin dio kalte Internetek? Uste duzu
U2k zenbat diru galtzen duen inporta zaida-
la? Badakizu hala ere zenbat irabazten duten?
Ez dugu sinistuko multinazionalak miseria
gorrian daudenik, ezta?

Zu kontserbatoriotik pasea zarela sinistea ere...
Denak gara gizaki musikalak, denak daukagu
gaitasun musikala, eta kontserbatorioak hori
garatzen laguntzen du. Tamalez, musika ira-
kurri eta interpretatzen erakusten dizute, ez
sortzen. Pentsa, kontserbatoriotik irten nai-
zenetik ez dut ia partiturarik jo!

Pufff, aurrerantzean nondik joko duzun pentsa-
tzeak dardarka nauka!
Umeentzako disko eta emanaldi bat prestatu
nahi nituzke. Pirritx eta Porrotx gure lagunak
dira baina koadrila osatu behar diegu.
Pupu eta Lore asko behar ditugu, eta
zergatik ez Mursego bat? n
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Zergatik konplikatzen ditugu gauzak?
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