
Ez zara feminista amorratua, cumbia eta Mario
Bross errebindikatzen dituzu, ez duzu post-hard-
core edo post-rocka egiten, txeloa jotzen duzu,
eusnobei barre egiten diezu eta Eibarrek ez du
aspaldi glamourrik izan. Hala ere, modernoa
omen da zu ikustea. Zergatik?
Feminista naiz, nire erara, ez zaizkit etiketak
gustatzen, erdi eusnoba izan nintekeen, Eiba-
rrek azken aldian inoiz baino glamour handia-
goa dauka, fabrikak berrerabiltzen ditugu eki-
men kulturaletarako… Ez dut uste jendea nire
kontzertuetara modernoarena egitera datorre-
nik… Zer da modernoa? Modan dagoena?

Zer ikasi zenuen Anarirekin, kontserbatorioan
ikasi ez zenuena?
Jendaurrean jotzeko eskarmentua. Eta, gaine-
ra, musikari handien ondoan beti ikasten da
zerbait. Agertokiari beldurra kendu nion.
Musikaz disfrutatzen, entzulegoaren berotasu-
na sentitzea zer den. Taldean jotzea, ekipo
baten parte izatea…

“Txeloa oso barruan daramadan instrumentua
da”. Adiera asko ditu esaldiak, ezta?
Oso txikitatik daukat txeloa ondoan, eta ia
egunero jotzen dut, txelo irakaslea izan naiz…
Instrumentuak ezaugarri bereziak ditu: gai-
nean jarrita jotzen duzu, bibrazio guztiak gor-
putzean igartzen dituzu, hankartean hartzen
duzu… Bizitza guztia darama nirekin. Eta
munduko musika tresna ederrena da ahotsare-
kin batera.

Atzerrian animatu zintuzten bakarrik aritzera?

Atzerrian baino, atzerritarrek. Bilbon, musika
esperimentalaren inguruan egindako kontzer-
tu batean parte hartu nuen. Kontzertu hartan
Pariseko bi musikarik jo zuten, diskoetxe bat
zutenak, nirea asko gustatu zitzaiela esan zida-
ten eta Parisen jotzera gonbidatu ninduten,
beraien diskoetxeko aurkezpen kontzertuan. 

Aproposa izan zen zuretzat ezezagunen aurrean
jotzea?
Parisen ikusi nindutenen harrera oso ona izan
zen, horrek animatu egin ninduen, myspacea
nuen galdetzen zidaten. Eta nik, zer zen ere ez
nekien. Izen bat pentsatzen hasi nintzen
orduan eta Eibarko Gaztetxean jo nuen. Jen-
deari gustatu zitzaion eta Ander Barriusok
estudioan zerbait grabatzea proposatu zidan.
Aspalditik neukan grina. Bestela ere emango
nuen pausoa.

Zure kantuak, esperimentalak baino, publiko
guztientzat direla diozu. Ados nago zurekin…
Nire kantu askok herri kantuen oinarria dute,
pop edo musika klasikotik gertu daude, finean
kantu sinpleak dira; baliteke horregatik publi-
ko hain zabala izatea: andra edadetuak, gazte
eta umeak… Esperimentala? Egiteko modua,
formatua… izan daitezke ezohikoak. 

Kirola ez omen duzu gustuko, baina emakume-
orkestra moduan aritzeak asko dauka kirol fisiko
eta burukotik. Noizko kirolarekin lotutako kantu-
ren bat zure tonuan?
Kirola praktikatzea ez zait gustatzen, baina egia
da zuzenekoak egiteko kirolariak bezala entre-
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natzen naizela. Asko nekatzen naiz zuzenekoe-
tan: kontzentrazio maila izugarria da, gauza
asko dira kontutan hartu behar ditudanak…

Kirolariren baten kanta egingo nuke, dena
den: M. Ali, Nadia Comanetxi, Arkonada,
Schuster edo Zinedineri buruzkoa. Kirolaren
alde epiko-erromantikoa maite dut. Duda
barik, Ander Izagirreri eskatuko nioke letra.

Zer da punka zuretzat? Zureak ere badu hortik...
Punka Sex Pistols-etik harago dagoen zerbait
da. Niretzat gehiago da Black Flag edo Minor
Threat bezalako taldeek musika bizi izan zuten
modua, sinisten zuten horren alde borroka-
tzea, garai hartan baldintza kaxkarretan biziz. 

Bai, nireak hainbat gauzatan antza dauka
punkarekin. Sudur puntan jartzen zaidana egi-
ten dut, ez dut pentsatzen entzuleari gustatuko
ote zaion. Talde askok jotzen zuten ezer edo
gutxi jakinda, eta nik txeloa izan ezik, beste
hainbat instrumentu ere hala jotzen ditut, uke-
lelea adibidez. Izan daiteke, baita ere, edozer
gauza jotzeko beldurrik ez izatea. Nire semeak
7 hilebete bete berritan diskoaren aurkezpena-

rekin hastea, hori bai dela punkia, lehen kon-
tzertua erdi gaupasaz jotzea.

Zure diskoek dendatan “Munduko musikak”
apalean egon beharko lukete?
Hasteko, disko dendetan gaizki antolatzen
dituzte diskoak, jar ditzatela nahi duten lekuan.
Gainera, world music etiketa ez zait batere gusta-
tzen; Ramon Trecetek bere programan jartzen
zuen musika deskafeinatu xamarra zen.

Zer esango zenieke euskarak musikarako joko-
rik ematen ez dutela diotenei?
Euskara oso hizkuntza aproposa da, musikali-
tate handia dauka. R asko, Z, TZ, TX, TS… K
ere asko gustatzen zait. Ez dut ulertzen euskal
talde dezentek ingelesez abestea, eta horien
artean oso gustuko ditudan batzuk. Entzule
moduan oso garrantzitsua iruditzen zait taldea-
rekin hizkuntza berean identifikatzea. [Eskue-
kin bihotza zabaltzeko imintzioa egin du]. 

Hain zuzen ere, Anarik orriotan esan zuen legez,
bere euskaraz edozein estilo landu daitekeela
demostratu zuen bere belaunaldiak…
Bai, hala da. Egia da nik tarteka asmatu egiten
ditudala hizkuntzak, musika tresna aukeratzen
dudan moduan, kantuari musikalitatea gehi-
tzeko asmoz, baina zerbait kontatu nahi duda-
nean, hitzei esanahia eman, euskaraz egiten
dut, nire ama hizkuntza delako eta sakonago
aritu naitekeelako. Halako zerbait ingelesez
egitea arrotza izango litzateke niretzat.

Victor Iriarterekin aspalditik duzu harremana eta
gauza ederrak egin dituzue elkarrekin…
Lagun onak gara eta aspalditik ezagutzen dugu
elkar. Batak bestea animatu izan dugu gauzak
egitera eta askotan kolaboratu izan dugu elka-
rrekin. Nire proiektuetan beti dauka berak
lekuren bat, eta nik beretan. Esango nuke
gustu estetiko antzekoa dugula gauza askotara-
ko, berak ikuspegi erradikalagoa dauka eta
horrek aberastu egiten du nire lana.

Emozioetara iristeko modu onena partiturak
alboratzea al da?
Partiturak interpretatzen ere emozionatu zai-
tezke, baina oso bestelako emozioak dira.
Musika konposatzean sortzen den emozioak
ez du parekorik, sortze prosezuak bete egiten
zaitu. Eraldatu, buruak katakrok egiten dizu eta
horixe bera bilatzen duzu entzulegoarengan.

Nola bizi izan zenuen oskol apurtze hori, “Rage
Against the Machine txeloz jotzen duena” dei-
tzen hasi zitzaizunean?
Lotsa eta emozio nahasketa. Gustuko nuena
egiten nuen nire instrumentuaz. Kontserbato-
riora Anestesia, Dut eta halakoak entzuten

“Sudur puntan
jartzen zaidana
egiten dut, 
ez dut pentsatzen
entzuleari gustatuko
ote zaion”.

MURSEGO  - ERDIKO KAIERA

� 212014KO EKAINAREN 1A



joaten nintzen; eta pentsatzen nuen: “Nire
ikaskideek ez dute beste musikarik entzungo?
Ez dute gogorik rocka entzun eta klasikoa ez
den beste kontzerturen batera joateko?”. Arra-
roak haiek dira, ez ni.

Hain mundu apartekoak dira?
Bai. Eta ez lukete izan behar. Azken finean
guztia da musika eta musika-lengoaia bera da.
Soinuek melodiak sortzen dituzte eta konbina-
tzean harmoniak. Hori da funtsa.
Baina musika kultuak rocka gutxies-
teko joera du. Niri kosta egin zitzai-
dan kontserbatorioa bukatzea, dizi-
plina, bakardadea, gogotik  jo
beharra… gogorra zen, baina, tira,
horrek guztiak egin du orain naizena.

Esaten dute probokatzai-
le/komunikatzaile onenak eta Aki
Kaurismaki bakarrik direla gai edo-
zein astakeria esanda aurpegi espresio berari
eusteko. Antzezle sena daukazu?
Aktore sena beti izan dut, bai. Txikitan esaten
nuen arte dramatikoa egingo nuela. Agian zutik
kantatzeko eta mugitzeko aukera banu espre-
sioa ere gehiago aldatuko nuke. Zipitzik egin
gabe gelditzen banaiz, esaten dudana sinisten
dudan seinale. Eta Kaurismakirena, meritua da,

izan ere, zurrutari ematen dion bezala emanda,
espresio berari eustea marka da gero!

Zaila izan da disko hau grabatzerakoan beste
bati –Ibon Rodriguezi– zure munduan sartzen
uztea?
Alderantziz. Ibon konfiantzazkoa da, aspaldi-
ko laguna. Gustu oso ona dauka, nirearen
antzekoa, ezagutzen nau, ezagutzen ditu kan-
tak, egiten dudana, buruaren atzean hiruga-

rren belarria daukala esan ohi dut.
Zuzendu dizkit letrak, ahoskera…
Errepikatzeko moduko esperien-
tzia izan da, noski.

Gero eta barneratuago daukazu
Mursego kontzeptua?
Bai. Gustatzen zait, baina horren
bila ere banabil, joera daukat. Gero
eta gehiago jakin, orduan eta hobe-
to. Gauza asko ditu interesgarriak:

ugaztun hegalari bakarra, ultrasoinuak erabil-
tzea, buruz behera lo egitea, zelan komunika-
tzen diren, mugitzen diren, ehizatzen duten…
Ultrasoinu horiek pertsonok ezin
ditugu entzun. Batzuk odola xur-
gatzen dute, banpiroak, hilezko-
rrak… Nahiz eta ni berakatzaren
oso zalea naizen. n

“Ez dut ulertzen euskal
talde dezentek ingelesez
abestea. Entzule moduan
oso garrantzitsua iruditzen
zait taldearekin hizkuntza
berean identifikatzea”
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