
ARGIA | 2016/06/19 49

KULTURKRITIKA

KULTUR EKITALDIAK | FOLK | ROCK | BLUES KULTURA

Poztu egin naiz Petti eta Etxeko Uzta-
ren disko berria eskuratu dudanean, eta 
oso gustura entzuten ari naiz, atsegin 
handiz. Oso lan ederra egin dute. Kan-
tuak oso onak dira, eta oso ongi osatuak, 
landuak eta ekoitziak daude. Batzuk in-
dartsuak eta energia handikoak dira, eta 
beste batzuk leunagoak. Kantuetan, bes-
teak beste, grina, desira, ametsak, sa-
mina eta sentimendu gazi-gezak suma 
daitezke.
 Petti abeslari, gitarria-jotzaile eta 
musikagile paregabea da, gero eta ho-
beto abesten du eta jotzen du gitarra, 
eta gero eta kantu hobeak sortzen ditu. 
Diskoz disko, beti zerbait berria, des-
berdina edo berezia eskaintzen du bere 
kantuetan. Bere doinuek blues, rock 
eta folk kutsuak dituzte, baina Pettik 

bere jotzeko es-
tiloa dauka, bere 
nortasuna ,  eta 
b i h o t z  h a n d i a . 
Erraietatik ate-
ratzen zaio aski 
ezaguna den bere 

ahots urratua eta sakona, batzuetan 
indar handiarekin eta beste batzuetan 
leun eta gozo.
 Astirtitan  (Bonberenea Ekintzak, 
2015) aurreko lanera kantu “nahiko 
biluziak” bildu zituen, Pettiren beraren 
hitzetan, eta hurrengo lana –aurten ka-
leratu duen Hotzikarak, alegia– “disko 
rockeroagoa” izango zela iragarri zuen 
eta soinu “elektrikoagoa eta sendoa-
goa” izango zuela. Hala da. Lana ederki 
egin du Etxeko Uzta taldearen laguntza 
estimagarriarekin. Joseba Irazoki (gi-
tarra elektrikoak, lap steel eta banjoa), 
Igor Telletxea (bateria eta perkusioak) 
eta Iñigo Telletxea (baxua). Musikari bi-
kainak dira, eta oso ongi moldatzen dira 
Pettirekin, txikitatik ezagutzen dute el-
kar, eta aspaldi hasi ziren elkarrekin 
jotzen.
 Grabazio saioetan aritu diren gaine-
rako lagunen ekarpena ere aipagarria 
da: Estitxu Pinatxo (ahotsa), Txus Aran-
buru (teklatuak), Joseba Baleztena B. 
Lenoir (gitarra), Felix Buff (bateria), 
Xan Bidegain (baxua), Víctor Sanchez 
(teknikaria), Josu Zabala (Bi bide kan-
tuaren musika), eta hainbat kanturen 
hitzak idatzi dituzten Pello Lizarralde, 
Eneko Barberena, Igor Elortza, Beñar-
do Goietxe, Juan Luis Zabala eta Har-
kaitz Cano.
 Petti eta Etxeko Uzta jendaurreko 
emanaldietan aurkezten ari dira Hotzi-
karak diskoa. Merezi du haien saio ba-
tean egotea. n
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Ekainaren 17an eta 18an Euskal Herriko rock zaleen ezinbesteko zita Gasteizen: 
hemen da 2016ko Azkena	Rock	festibala, The Who, Lucinda Williams eta Primal 
Scream dira aurtengo kartelburuak STOP Hilaren 13an hasi zen Zurrunbilo euskal 
arte eszenikoen jaialdi berria Gasteizen: 19ra bitartean, diziplina ugaritako piezak 
programatuko dituzte STOP Bloomsday	donostiarra ospatuko dute ekainaren 19an: 
James Joyceren Ulises nobelaren omenez Dublinen egin ohi den festak Gipuzkoako 
hiriburua hartuko du Donostia 2016ren Zubideak programaren barruan STOP 
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