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MUSIKA - ERDIKO KAIERA

BORROKAN taldearen disko berria
eskuratu eta entzun dudanean poztu
egin naiz. Oso lan ona delako eta tal-
deak sasoian jarraitzen duela erakus-
ten duelako. Haien pieza berriak
atsegin handiz entzuten ari naiz.
Hardcore, post-core, noise, rock eta
pop kutsuko aireak eta soinu esperi-
mentalak nahasten jarraitzen dute,
beren ohiko bizitasunez eta indarraz. 

Disko berria aurreko bi lan
luzeen jarraipena da, baina ñabardu-
ra berri batzuk sumatu ditugu disko
horiekin alderatuta. Ñabardura
horiek Borrokanen doinua aberastu
dute, eta kolore berri batzuk gehitu dizkiote. Zuak
lana zuzenagoa dela esan daiteke, rockeroagoa. 

Kantuetan, taldekideek beren sentipenen, emo-
zioen, gogoeten eta kezka existentzialen berri ema-
ten dute: “Ideia biziek, buruko paretekin talka egi-
tean sortzen duten soinuak gorturik, zilborreko
negarrari begira tematu ordez, beldurrik ez, gelditu-
ko nauenik” (Orain); “Ezerk ez du zentzurik orain.
Noiz da gero? Zero” (Noiz da gero?); “Gure loan eba-
tsi zizkiguten armak. Orain burlaka ditugu ezinaren
morroiak. Garai bateko suak, landare” (Landareak eta
paretak), “Gorputz, barkaidazu, gorputz; egizu nere-
kin, ahal duzuna” (Gorputz), “Nahiago dut harriekin
hitz egin, altabozei kontra egiten ibili baino” (Ezina-
ren garraiolariak). 

Borrokan taldea Berakoa da (Nafarroa). Mikel
Lertxundi (bateria), Joseba Lertxundi (ahotsa), Iñaki
Iratzoki (gitarra), Ibai Gogortza (gitarra, saxoak eta
ahotsak) eta Iñigo Telletxea (baxua) dira taldekideak.
Haiekin batera, Maikel (grabazioa), Xabier Erkizia
(nahasketak eta post-produkzioa) eta Marcello Libe-
rato (masterizazioa) aritu dira Zuak lana osatzeko.

1994an sortu zen taldea. Beren lehen grabazioak
hainbat bildumatan plazaratu zituzten. Lehenengoe-

tariko bat Museum izan zen (Mer,
1998), Gutariko Bat, Dut edota
Señor No taldeekin batera, eta
2002an lehen disko luzea beren
kabuz argitaratu zuten (Borrokan).
Urte hartan bertan Oztopo guztien gai-
netik Bonber enea bilduman parte
hartu zuten, Anari, Lisabö, Akau-
zazte eta beste hainbat talderekin
batera. Bira bat egin ondoren, urte
batzuk egin zituzten hausnarketan
eta konposatzen. 

Bigarren lan luzea, Hitzez ulertu
ez in dena omendu nahiko nuke.
Oraintxe!, 2007an kaleratu zuten.

Izenburuak berak adierazi dezake taldeak musika
ulertzeko duen modua: isiltasunen garrantzia, errit-
mo aldaketak, zarata, kolpeak, melodiak eta xeheta-
sunak zaintzea. Hori guztia, sentsazio horiek, area-
gotu egiten dira haien jendaurreko emanaldietan. 

2010 ean, Lisabö, Ruper Ordorika, Anari, Murse-
go, Jupiter Jon, Berri Txarrak eta beste zenbait talde-
rekin batera, Bidehuts zigiluak ekoitzi zuen Mikel
Laboaren kantuen bertsioz osaturiko Txinaurriak
diskan parte hartu zuten –Inkomunikazio Komunikazio
abestiaren bertsioa egin zuten–. Ondoren, beste
garai bat lasaitasunerako eta musika lantzeko, eta
Zuak lana kaleratu dute aurten, lan ederra benetan.

Borrokan nire talde kutunetako bat dela onartu
behar dut. 20 urte dira jotzen hasi zirela, urteotan hiru
disko luze besterik ez dituzte plazaratu eta jendaurre-
ko emanaldi asko ere ez dituzte egin, eta disko bat
kaleratzen dutenean edo haien saio batera joateko
aukera baldin badaukat, pozik jartzen naiz, oso gustu-
ra egoten naizelako Borrokanen kantuak
entzuten, taldeak sortzen dituen giro
berezietan murgildurik. n
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