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Orain, isiltasuna
AUDIOLAB

“Honaino” izeneko testu batekin esan zuen agur Audiolab soinu laborategiak martxoan.
Proiektu bakan horietako bat izan da, erreferentziala bai hemen bai nazioartean. 

Blogean publikatutako post horretatik harago, 12 urte iraun duen esperientziarekin amaitzeko
arrazoiez galdetu diogu Xabi Erkiziari.

| GORKA BEREZIARTUA MITXELENA |

GRABATZEN: “Kasualitate polit horietako
bat izan zen”, dio proiektuaren hasierari
buruzko galdera bat entzun ondoren. “Syn-
toramak antolatzen zuen Musika Berrien
Jaialdiak 13. edizioa egin zuen eta laguntze-
ko kontratatu ninduten. Beste gauza batzuen
artean, Artelekun instalazio batean lan egi-
tea tokatu zitzaidan, artista baten soinuzko
sofa batzuei musika jartzen; hemen egiten
zen musika esperimentalaren lagin bat.
Egun batez Mattin eta Enrique Hurtado
lagunak etorri ziren; kafe bat hartu eta zer
egin ez genekiela genbiltzan eta esan
genuen: ‘Goazen hau desentxufatzera, goa-
zen hiru ordenagailurekin gu inprobisatze-

ra’. Baietz, ezetz… azkenean hasi ginen. Eta
pixkanaka jendea hurbiltzen, esertzen… eta
Enrique kezkatzen: ‘Hau ezin da egin, nor-
bait etorriko da, ikusiko duzu’. Ba bai, nor-
bait etorri zitzaigun, ea zer ari zen gertatzen.
Santi Eraso zen”. Stop. Santi Eraso Artele-
kuko zuzendaria zen garai hartan. Play.
“Azaldu nion berehala bukatuko genuela,
lasai, ez zela ezer gertatzen… ‘Baina hau
zoragarria da’, erantzun zuen. Handik aste-
betera bere dei bat jaso nuen. Esan zidan
soinuarekin ez zela ezer egiten Artelekun, ea
zer edo zer egingo nuen. Nire kontrapropo-
samena: laborategia sortzea. 2002an izan
zen hori. 2003an programatzen hasi ginen
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eta urte amaierarako bageneukan espazioa.
Hortik aitzinera erregularra bihurtu zen
proiektua”.

A ze hasiera. Anekdota hutsa baino gehia-
go, Artelekuren filosofia erakusten du, Erki-
ziaren irudiko. Egin diezazkiokezula kritikak,
zentroak izan dituela gorabeherak, jakina, eta
azken urteetan Txomin-Eneko eraikin barru-
ko dinamika gainbehera etorria zen hainbeste
eztabaidarekin –Tabakaleran sartu, ez sartu,
gaur bai, bihar auskalo–, etengabeko zuzen-
dari aldaketekin, proiektuari zorigaitzeko kol-
pea eman zioten uholdeekin… Lokatzaren
azpikoari begiratzen dio, hondoa jo baino
lehenago zegoen klimari, gauzak egiteko
egon zen “sekulako askatasunari”. 

Artelekuren lekukoa hartu duen Kalostrak
ondare hori guztia berreskuratuko ote duen
zalantzak dauzka, “izugarri publikoa izan den
zerbait” galdu dela uste du, nahiz eta ez duen
proiektu berria erabat belztu: “Gizarte bakoi-
tzak erabakitzen du pertsona batzuei eskubi-
dea ematea zenbait gauza jorratzeko, besteek
landu ezin zituztenak. Grezia klasikoan filo-
sofoak izan ziren eta Arantzazun fraideak.
Horiei esker dauzkagu gauza mordo bat, bes-
tela edukiko ez genituzkeenak. Gaur egungo
gizarteak bermatu behar lituzke horrelako
espazioak? Hori da galdera. Arteleku bazen
horrelako espazio bat? Nik uste dut baietz.
Kalostra izango da? Izan liteke”.

Soinu arraroen belaunaldia
Historiaren amaieran sartu gara ustekabean
eta ibilbidea interesatzen zitzaigun. Rewind.
Play. “Ez nintzateke kapaz izango esateko
zenbat artistarentzat egin dugun lan… zien-
toka. Artelekuren barruan egoteak Audiolab

erreferente bihurtu zuen”. Aurrekontu txiki-
ko erreferentea: Erkiziak baieztatu duenez,
inork ez du sekula soldatarik izan soinu labo-
rategian; eta urtero 30 ekitaldi inguru antola-
tu dituzte 5.000-15.000 euro arteko diru-pol-
tsarekin. Inporta duten zenbakiok?
Horrelako proiektu baten balioa horrela
neurtzen al den? Galdera gehiago dauzkagu. 

Zenbat balio du Eddie Prévostek 2003an
Artelekura ekarri zuen No sound is innocent tai-
lerrak? Ez erantzun eurotan, beste zerbaitek
axola du. “Benetan, abiapuntu bat izan zen”,
dio Erkiziak. Bazebilen jendea musika esperi-
mentalarekin hemen, batzuk erabat murgil-
duta, beste asko interesatuta, nondik hasi ez
zekitela. Elkartuko zituen zerbait falta. Eta
Audiolaben tailerrek funtzio hori bete zuten. 
“Ikusten dituzu argazki zaharrak eta, jo…”,
gelditu egiten da momentu batez, zerbait
gogoratu nahian bezala; eta badator berriz,
“orain bai, orain ikusi egiten duzu: garai har-
tan ez zinen kontzientea, hor zeuden Murse-
go, Xabi Strubell, Joseba Irazoki, Iñigo Telle-
txea, Mikel R. Nieto, Oier Iruretagoiena,
Miguel Angel Garcia, Héctor Rey, Jon Man-
txi, hasieran Oreka TX-eko jendea ere bai,
Makala, Javi Pez, Iban Urizar…”. Belaunaldi
oso bat markatu dute inprobisazioari buruz-
ko tailerrek bere ustez.

Kariño bereziarekin gogoratzen ditu Jean-
Luc Guionnetek eta Matthieu Saladinek
emandakoak ere. Eta proiektu izaera marka-
tuagoa zeukaten MRB jardunaldiak: soinua-
rekin lotutako ideiak, egitasmoak eta lanak
partekatzeko eta eztabaidatzeko baliatu zituz-
ten. Parte hartu zutenei galdetuz gero klima
bereziaz hitz egingo dizute, “borborka zego-
en zerbait” aipatzen dute. Soinuaz jardun
zuten, bai, baina ez mundutik deskonektatu-
ta, aztergaietako bat musikak eta zaratak tor-
tura tresna gisa bete dezaketen funtzioa izan
baitzen, adibidez. 

Tesi gabeko ikerketa
Gauza asko izan da Audiolab eta beste gauza
asko ez. Adibidez, ez da izan egitasmo zurrun
bat. “Orain badirudi proiektu guztiek izan
behar dutela tesi izaera”, kexatu da Erkizia.
Bestelako eredua izan da beraiena: laborate-
gia. Eta, ados, kontzeptu hori ere “modan”
egon zela dio, gero gurpil zulatua bezala
hustu zela, arte munduko beste joera askori
gertatu zaien antzera; baina edonola, labora-
tegiak proiektu zehatz bat eduki gabe, esperi-
mentu ugarirako aukera eskaintzen duela uste
du. Baita norabide desberdinetan egindako
saiakerak pilatuz, gauzak hartzen duela azke-
nerako “halako izaera bat”, partaideei lau
hormaren artean itxi gabe aurrera egiteko
posibilitatea eman diena.
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“Ez genuen ghetto berri bat sortu nahi,
horregatik beharrezkoa zen irekitasuna.
Fonografiarekin lan egiteak, alde horretatik,
beti eduki gaitu bertze leku batean”, azaldu
du beratarrak. Puntu hori zehazteko eska-
tzean, Audiolaben lan egiteko moduaren
gako bat eman du. “Azkenean, zure inguru-
neko soinu guztiekin ari zara lanean eta
denak du balio berdina”. Lehengai gisa soi-
nua bere gordinean hartzeak ohiko musika-
ikerketan pentsatzen zailak ziren bideetatik
eraman ditu, funtzio estetikotik harago dau-
den soinu-erabilerak deskubritzeraino –azken
lanetako bat Donostiako zarataren mapa da,
hiriko gida turistiko ezohikoa gune eta
momentu zaratatsuenak zein diren identifika-
tu dituena–.

Arriskuak ere baditu lan egiteko molde
horrek, Erkiziak aitortu duenez. “Ez dago
metodologia finko bat, zaila da erabiltzen den
metodoa martxan jarri duen pertsona ez
dagoenean lanean segitzea. Alde horretatik
autokritika egin behar dut, aunitz pertsonali-
zatu dudalako agian”. 

Ertzen bila
Soinu ikerketaren ikertu gabeko oihanean
sartu ziren garaian, nazioartean ez zegoen
aparteko dokumentaziorik kontuari buruz.
Azken urteetan ugaritu da izugarri tematika
hori jorratzen duen bibliografia, musika
esperimentalaren inguruan metatutako indar
pila bat sound studies delakoetara zuzendu

delako. Audiolabek olatu horrekin bateratsu
egin du aurrera, eta atzerritik jaso duten arre-
tan sumatu da. Noise & Capitalism liburua
argitaratu zutenean ikusi zuten: liburua saldu
beharrean, elkartruke bidez funtzionatzea
erabaki zuten, “zuk bidali zure publikazio
bat eta guk bidaliko dizugu liburua” tratua
eginda. 2009an zen hori. Liburua aspaldi
agortu zen, baina gaur egun oraindik berrar-
gitalpenei buruz galdezka hurbiltzen da jen-
dea atzerritik.

Soinu ikasketak ildo minoritarioa izango
dira oraindik akaso, baina esparru interesga-
rria dira hausturaren bat eragin nahi duen
edozein pertsona edo kolektiborentzat.
“Zer da musika eta zer zarata?” galdera
mahai gainean jartzen den bakoitzean “zer
da normala eta zer ez?” galdetzen baita. Eta
horrek inplikazio politiko handiak ditu.
“Iristen da momentua, musika batek leku
konkretu batean ez duena inolako sorpresa-
rik eragiten. Musika kontserbadorea bihur
daiteke, erreakzionarioa ere bai. Nik uste
dut soinuak orokorrean etengabe bizi duela
eztabaida hori, berezkoa du, ezin duzu
enkapsulatu, kontrolatzeko zaila da, eta kon-
trolatzen duzunean ere beti eztabaidak sor-
tzen ditu”.

Audiolabek eztabaida hori gertatzeko
espazio bezala agur esan du. Ikusi behar
Tabakalerako proiektuak bere baitan hartuko
duenentz. Ez itzali grabagailua badaezpada.
Pause. n

Xabi Erkiziak soinu laborategiaren izaera irekia defendatu du, arte munduan proiektu guztiek “tesi izaera” duten garaiotan.
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