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MUSIKA - ERDIKO KAIERA

BEHIN BAINO GEHIAGOTAN esan izan da Euskal
Herrian eta bereziki Gipuzkoan ez dela dantzan egi-
ten, eta are eta gutxiago gazteek. Salbuespena txan-
pinoiak bezala ugaltzen diren ska taldeek osatzen
dute, baina hortik kanpo ezer ere ez. Horri buelta
eman nahian, eta dantza plazatatik areto eta txoko
guztietara eramateko asmoz, 2010ean Anai Arrebak
taldea sortu zuten, Euskal Herriko panoraman
ezuste atsegina. Gainera, erabat harritu gintuen
proiektuaren sustatzaileak nortzuk ziren jakiteak.
Honako hauek dira beraien curriculumean agertzen
diren aurrekariak: metalari buelta eta erdi eman zion
Jousilouli talde irudimentsua; doinu gogorrenak
muturreraino eraman zituen Naizroxa; eta hardco-
rea eta punk-rocka batu zituen Trigger Travis, bes-
teak beste. 

Taldeak oso helburu argia finkatu zuen hasiera-
tik: mundu guztia dantzan jarri eta disco musikari
merezi duen balioa eta lekua ematea. Taldearen
maketa confeti eta ostia txarrez betetako eztanda
izan zen. New-wave, post-punk eta disco leherketa
indartsua, vintagea eta aldi berean berritzailea. Roc-
keroak, gerorik, etorkizunik ez balego bezala,
urgentziazko disco musika egiten. 

Horren ostean egindako kontzertu ugariek balio
izan zuten mozkor, abstemio, politoxikomano,
punky, popero, metalero zein modernoen gerriak
mugiarazteko eta, aspaldiko partez, askoren  barre-
nak askatzen laguntzeko. Nolabait, zuri-beltzezko
garai hauei kolorea eman zieten eta berezkoa duten
indarra dantzara bideratu zuten. 2012an lehen disko
luzea kaleratu zuten, eta maketan batutako estiloez
gain, soul, funk, pop eta erritmo latinoak ere gehitu
zizkioten proposamenari.

Ohikoa duten moduan Portugal Txiki estudioan
isilean lanean aritu ostean, taldearen bigarren lan
luzea aurkezteari ekin berri diote orain. Taldeak
propio duen energia sutsu hori baretzen ahalegindu
dira eta barru-barruan daramaten pop a azaleratzen,
beti ere entzulea erritmo eta dantzaren eremuan
sorgindu nahian. 

Abesti bakoitzak detaile ugari ditu, atzeko lan
ugari: instrumentazio eta konponketa lan izugarria

dago. Elektronika, 80ko hamarkadako zigilua duten
makinatxoekin egina, gero eta presenteago dago
laukotearen eskaintzan. Funkyaren eremuan ere
gero eta erosoago mugitzen dira; perkusioaz ederto
baliatzen dira; eta disco arenganako hurbilketak
pasarte propioa merezi du: discoa beraientzat jaio
zela askok uste badute ere, disco a aldatzeko eta bizi-
berritzeko etorri direla uste dut.

Pop a bai, ahots eta melodia itsaskorretan; musika
beltza, dantzarazten gaituen alfonbran; elektronika,
erritmo eta bultzada gehigarri horretan; rocka,
ezkutatu ezin den DNAn; eta taldekideen eta gaua-
ren misterioa, soinu banda aproposak diren introe-
tan.

Hit-ak dira kantu horietako zenbait, konturatu
orduko harrapatu eta lelotuko zaituztenak. Gainera,
ondo baino hobeto dakite melodia borobilei esker
errazago aterako gaituztela pistara eta blaituko diz-
kigutela mezu garratz eta pozointsuek, beraien
habitatean, gauean, jaio eta hazitakoak. n
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