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MUSIKA - ERDIKO KAIERA

GURE HERRIAN 80ko hamarkada mitifi-
katzeko joera handia badugu ere, 90ekoa
pluralagoa eta emankorragoa izan zen.
Eta bertan landutako estilo ugariren
artean azpimarragarria da, esaterako,
hardcorearen barruan bizi izan zen bila-
kaera irudimentsua. Horren adierazle
izan zen, nahiz eta ez den inon nabar-
menduta ageri, Bermeoko Münsterland
taldea. Hardcorearen ingurura beste
estilo eta sentsibilitate bat elkartuta,
hitzetan, melodietan eta erritmo aldake-
tetan erreferente izan zen ama ezta aita ezagunik ere
ez zuen taldea eta beraien El Colgado diskoa izan zen
gailurra. Gerora, berorren abeslari Jose Ramon Rio-
jak epe oso laburrean Atom Rhumban parte hartu
zuen zingirako rocka, funkya eta bluesa jorratzen.
Eta jarraian Los Paniks taldea sortu zuen, rock-and-
roll biluzi eta txatarreroa erditu ahal izateko. 

Rioja sorpresaz betetako musikari eta agitatzailea
da eta orain gutxi, gure eszenan zeresana eman
duten hainbat taldetako (Elfo Negro, Capsula, Los
Paniks…) kideekin La Hora del Primate taldea
sortu du Bilbo aldean. La Hora del Primatek rocka-
ren eta musikaren esentzia berreskuratu nahi du:
bat-batekotasuna, instintoen askatzea, dibertimen-
dua eta basakeria, alegia. Eta erabat lortzen dute. 

Euskal Primate School izeneko estreinako diskoan
–Back To The Mono, Politburo Fiasco Recording
eta DDTren artean kaleratu dutena– abesteaz gain,
teklatua ere jotzen du Riojak, eta gogora ekarri digu
Münsterland, abesteko eran zein narratutako istorio
pertsonal, nihilista, txistagarri eta filmikoetan. Eta
badu taldeak ezaugarri bitxi bat, instrumentuak

menderatu arren ondo jo nahi ez
dutenek bakarrik lortzen duten
emaitzaren xarma berezia, hain
zuzen ere. Koktel basatia da
hemen batutakoa, groovie, distor-

tsio eta indarrez jositakoa, eroa, kontrolik gabeko
oreka erdiesten duena. Oinarria garagea bada ere,
gai dira funkya eta punk-rocka mahaiaren bueltan
batzeko (Ingrid Bergman); Make Up eta International
Noise Conspiracy (The plague) kantu berean elkar
ulertarazteko; psikodeliaren zuloan gogoz amiltze-
ko (Bien común); garagea jazz-corearen zurrunbiloan
zorabiatzeko (Primate back to mono); Negu Gorriak-
en rapa intentsitatez biderkatuta Zen Guerrillaren
parera eramateko (Primatea naiz eta harro nago); zein
zuhaitzen gainean dantza egiteko (Salvaje), besteak
beste.

Garagea ezezik, rockari erritmoz, turbulentziaz eta
ia zorabiatu artean bizitasun eroa ematea maite dute-
nek primate honetan aurkituko dute aspaldiko salba-
zioa. Zer esanik ez, Zen Guerrilla, Make Up, Interna-
tional Noise Conspiracy, Norman, Coltrane, Alice
Donut, Nomeansno eta enparauen
hutsunea gogoan dutenek, eta rockaren
irmotasunaz aspertuta daudenek. n
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Tximinoarena egitea, 
rockaren eta dibertimenduaren salbazioa

Euskal Primate School
La Hora del Primate

Back to Mono Records/ Politburo
Recording Fiasco/ DDT, 2014. 


