
42 2016/12/18 | ARGIA

MUSIKA | KONTZERTUAK | KULTUR SISTEMAKULTURA

Ez da xanpaina bezalakoa, ez da distira-
tsua, ez zaitu lehen entzunaldian katea-
tzen. Txuma Murugarrenek Zerbait ari 
da gertatzen hor diskoa argitaratu zuen 
urriaren hondarrean. Behin grabake-
ta lanak amaituta, uda osoa igaro zuen 
kantu berriak entzun gabe, harik eta 
irratiko elkarrizketa batean jarri zizkio-
ten arte: “Sentsazio ona sortu zidaten. 
Entzunaldi pausatua eskatzen dute, eta 
hori eginez gero, entzuleak pixkanaka 
deskubrituko ditu kantuen zirrikituetan 
dauden xehetasunak”, dio. Azaroko goiz 
eguzkitsu batez, dilistak egosi bitartean 
erantzun ditu galderak. Gaur ere gonbi-
datuak espero ditu bazkaritarako. 

Zertan da aurrekoetatik desberdina Zer-
bait gertatzen ari da hor diskoa? 
Beti saiatzen naiz diskotik diskora erre-
gistroz aldatzen, oso desberdin ikusten 
ditut aurreko diskoak eta kantuak. Ger-
tatzen da oso zaila dela barnean dauka-
zun ikuspegi horretatik aldentzea, zure 
betiko ajeak agertzen dira. Kantatze-
ko moduak ere asko baldintzatzen du, 
eta ez ahotsarengatik bakarrik: silabak 
ebasteko modua, melodia baten barruan 
hitzak nola antolatzen dituzun… kan-
tuaren ikusmoldea izan dezakezu oso 
desberdina, baina emaitzak beti zugana 
jotzen du. Dena dela, iruditzen zait dis-

ko hau aurrekoak baino narratiboagoa 
dela, eta melodia inoiz baino gehiago 
apartatu dudala. Letretan, ostera, nire 
mamu guztiak agertzen dira. Kantatze-
rakoan bezala, idazterakoan ere erregis-
tro bat gailentzen zaio bakoitzari. 

Alferrik deitoratzea kantuak hala dio: 
“Denborak jipoitzen zaitu uste baino 
gehiago, biluztu eta umildu, zure egiazko 
tamainara egokitu”. Disko osoan manten-
tzen duzu antzeko tonua. Bizitzak zeure 
tokian jarri zaituela sentitzen duzu?
Zalantzarik gabe. Bizitzak jartzen zaitu 
zure tokian inolako errukirik gabe, pix-
kanaka konturatzen zara zure mugak non 
dauden, eta zure ametsak egokitzen ditu-
zu bizitzak erakusten dizun mugara. Ba-
tzuek horri deitzen diote amore ematea, 
beste batzuek diote tristea dela, baina 
hori onartzea oso aberasgarria da. Gaine-
ra, ez dago beste biderik. Jakina, onartu 
daiteke mila modutara: bizitzak zurekin 
nahi duena egin dezan utziaz, edo, tira, 
pixka bat aurre eginez, helmuga horiek 
ez guztiz baztertuz, berrituz eta egokituz 
baizik. Azken batean, horrela aurkitzen 
da norberaren “esentzia”, ameskeriak 
baztertuz, eta mamira joz. Bizitzak txora-
keria asko kentzen dizkizu burutik. 

Txumak garai batean baino txorakeria 
gutxiago ditu buruan, beraz.
[Barrez] Nik txorakeriak buruan beti 
eduki ditut, dauzkat, eta edukiko ditut. 
Uste dut sendaezina dela hori.

Eta umorea non gelditzen da hemen? 
Pentsatzekoa da gaztetako ametsak erori 
zaizkionaren begiradan ironia azalduko 
dela, norbere buruari barre egiteko joera 
bat, bizitza lasaiago hartzekoa…
Bai, eta badago hori. Zerbait gertatzen 
ari da hor kantuan, adibidez, nire irudi 
barregarri bat ematen dut, gauzak oso 
serio hartu dituen gizagaixo bat age-
ri da. Horregatik ematen dio izena dis-
koari, hor agertzen direlako alde ilunak, 
ezkutatu nahiko zenituzkeen txorake-
ria guztiak, larunbat gauean egindako 
ergelkeriak, igande goizean damutzen 
zaizkizunak. 

Behin baino gehiagotan esan izan duzu 
entzule eskarmentuduna eskatzen dute-
la zure kantuek. Zer da hori?
Zaila da esaten. Izan daiteke musika 
kontzienteki entzun duen pertsona 
bat. Inkontzienteki denok entzuten 
dugu. Musikaz inguratuta gaude, azken 
aldian gorrotagarri eta guzti bilakatu 
zaigu: musikarekin egiten dugu lan, 
musika entzuten da igogailuetan, mu-
sika jartzen dute hipermerkatuetan 
–eta batzuetan zurea, ikaragarria iza-
ten da hori–. Horregatik aipatzen dut 
entzule heldua: ez zentzu kronologi-
koan, baizik eta ariketa kontziente bat 
egin duelako eta ikasi dituelako gauza 
batzuk. Entzule helduak, musika bes-
telako sentsibilitatez entzuten duenak, 
errazago estimatuko du nik egindako 
ahalegina.

Txuma Murugarren:

“ZUZENEKOETAN JARRAITU 
EDO EZ ERABAKITZEKO 
FASEAN NAGO”
Badira aste batzuk Txuma Murugarrenek ibilbideko zazpigarren diskoa 
argitaratu duela. Horren aitzakian aritu gatzaizkio honetaz eta hartaz galdezka, 
jakin nahirik zer gertatzen ari den hor, entzule gutxik –baina eskarmentu 
handikoek– hainbeste estimatzen duten kantautorearen sukaldean. 
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@kmatxain 
ARGAZKIAK: ALINA IVAN 



ARGIA | 2016/12/18 43

MUSIKA | KONTZERTUAK | KULTUR SISTEMA KULTURA

Zenbat dira entzule horiek?
Euskal Herriak harrobi handia dauka.
Talde eta proposamen oso interesga-
rriak ateratzen dira, jendeak badauka 
nozio musikal sakon bat. Ez dut esaten 
euskal musika oso ondo ezagutzen du-
tenik, ze hemen badago muga handi bat, 
azken urteotan areagotu dena: erdal 
mundua eta euskal mundua bizkarrez 
bizkar bizi dira. Euskal musikak ez du 
interesik sortzen erdal munduan, eta 
horrek kezkatu egiten nau. Baina euskal 
musika entzuten ez duen jendearen ar-
tean ere badira entzule zorrotz askoak. 

Duela gutxi Facebooken azaldu zenuen 
kontzertu batean gertatutakoa: zuek jo-
tzen ari zinetela, pareko batzuk isildu 
gabe hizketan eta oihuka aritu zirela. Oso 
minduta ematen zenuen. 
Batzuetan jasanezina da, zer esanik ez 
zeure zeurea sentitzen duzun zerbait 
egitera bazoaz. Rock and rolla egingo 
banu, ziur asko dantzan arituko ziren. 
Kontua da nire musika entzun egin 
behar dela, eta jendearen arreta lor-
tzea zaila dela garaiotan. Jendeak ezin 
dio zerbaiti arreta jarri hamar minu-
tutik gora. Denak izan behar du hiper
-motza, eta hiper-arina. Murtxikatuta 
irenstekoa. Eta batez ere: edukaziorik ez 
daukagu. Interesatzen ez bazaizu, joan 
zaitez, eta utzi ni bakean. Kontzertua en-
tzutera joan denak ere ezin du lasai go-
zatu, hor dagoelako DBHkoak diruditen 
heldu umetuen koadrila bat. Kontzertua 
antolatu duena ere gaizki sentitzen da, 
gauzak antolatzeko gogoa joaten zaio. 
Kate bat da dena. Halako egoerak asko-
tan gertatzen dira, baina egun hartan 
bereziki nazkatuta nengoen. 

Nola saihestu horrelakoak?
Hasteko, kontzertuetan sarrera jarriz, 
entzuleen hautaketa egiteko. Bestalde, 
ezin duzu edonon jo, bilatu behar dira 
leku goxoagoak, entzulearen arretari ho-
beto eusten diotenak. Musikari asko da-
bil gai honekin kezkatuta, beren buruari 
galdetuz ea merezi ote duen kontzertuak 
ematea. Ni ere fase horretan nago. Kon-
tzertu onen ostean gustura etxeratzen 
zara, baina esandakoa, batean kale, bes-
tean bale. Oso nekagarria da, eta azkene-
rako galdetzen diozu zeure buruari: zu-
zenekoetatik zer ateratzen dut? Urduri 
ibiltzea, rollo txarra, sekulako ajea? Or-
duan, diskoak egingo ditut, moldatuko 
naiz sarean zabaltzeko, eta kito. 

Hala zenioen testu hartan: “Utz dezagun 
dena Anaia Handiaren eskuetan (…). Guk 
ez dugu esfortzurik egin behar, eman die-
zagutela haiek telebista-irrati-egunkari
-magazinetatik (…). Hain da nekagarria 
pentsatzea!”. Anaia Handiaren eragina 
horrenbestekoa al da?
Zalantzarik gabe. Begira, interneteko 
lehen urteetan boom bat izan zen bloge-
kin. Denek egiten zuten blog bat, eta sa-
rrera luzeak idazten zituzten, landuak, 
hitzak eta irudiak nahasirik, bideoren 
bat ere bai tarteka… eta jendeak iraku-
rri egiten zituen. Orain, 140 karaktere-

 » “Musikaz inguratuta 
gaude, gorrotagarri eta 
guzti bilakatu zaigu: 
musikarekin egiten 
dugu lan, musika 
entzuten da igogailuetan, 
musika jartzen dute 
hipermerkatuetan”.
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ko mikroipuinen lehiaketak egiten dira. 
Ez dut esaten hori egin behar ez denik, 
oso datu adierazgarria dela baizik. Dena 
kontzentratu dugu. Demaseko informa-
zio anabasa honen ondorioz dakigu de-
netik pixka bat baina ez gara ezertan 
sakontzeko gai. Panorama pobretzen ari 
da. Norberak ez badu hartzen bestelako 
jarrera aktibo bat Twitterren irakurri 
eta idazteaz gain, nekez aterako du ata-
rramentu onik. 

Eta ze toki egiten dio Anaia Handiak Txu-
ma Murugarreni?
Uste dut badaukadala toki bat. EITBko 
irrati kateetan entzuten da nire musika. 
Eta garai batean Goenkaleko tabernan 
ere jartzen zuten [barrez]. Badakigu ze 
irizpideren arabera funtzionatzen duten 
Gaztea-k eta abarrek, baina batzuetan 
tokatzen zaie euskal musika ere susta-
tzen dutela frogatzea, eta hor sartzen 
gara gu. Gu gaude makillaje gelan. AEBe-
tan edo Espainian nik egiten dudanak 
izan zitzakeen merkatu nitxo hobeak, 
eta agian izan zitekeen “errentagarria”. 
Euskal Herrian beti egongo da entzungo 
zaituen frikiren bat, baina beti ibiliko 
zara prekarietatean.

Euskal literaturan Tropela izenez bataia-
tu zituen Jon Alonsok egun idazle kano-
nikotzat jotzen diren horien –Atxaga, 
Saizarbitoria, Sarrionandia eta abar– 
ondorengoak, 1954. eta 1972. urteen bi-
tartean jaioak. Askotariko idazleak dira, 
elkarrekin zerikusi gutxikoak. Gauza ba-
karrak batzen ditu: ez dute lortu beren 
aurrekoek adinako aitorpena, dirdira eta 
hedabideen onarpena. Zilegi al da para-
lelismoa musikarekin? Hitz egin al daite-
ke Ez Dok Amairuren ondorengo euskal 
kantautoreen tropelaz?
Bai, hitz egin daiteke. Begira: Joseba Ira-
zokik behin esan zidan gu garela kla-
se ertaineko musikariak. Alegia, tropel 
hori. Esaten da krisialdi ekonomiko 
honetan klase ertaina izan dela gehien 
ahuldu dena. Guk egiten dugunerako 
badago erreferente nagusi bat: Ruper 
Ordorika. Eta gure merkatua oso mu-
gatua denez, bizpahiru erreferente har-
tzen dira, eta gainontzeko guztiak leku-
rik gabe gelditzen gara. 

Musikari ona ez ezik, musikari mediati-
koa ere izan beharra dagoelako egun?
Seguru. Baina mediatikoa izateko ba-
liabideak eduki behar dira. Pentsatzen 

 » Zerbait gertatzen ari da 
hor kantuan, nire irudi 
barregarri bat ematen dut, 
gauzak oso serio hartu 
dituen gizagaixo bat  
ageri da”

 » Autogestioa ere ez da 
arazo guztiak konponduko 
dituen formula magikoa”

 » Indonesiako Flores irlako 
biztanleak txikiagotu egin 
ziren, zituzten baliabide 
apurrak hobeto baliatzeko. 
Gure kultura ere nanizatu 
egin da. Lehen bost 
musikari joaten ginen 
kontzertuetara, orain hiru, 
eta batzuetan bakarra

 » Zenbateraino interesatzen 
zait niri banaketa eta 
fabrikazioa kontrolatzea? 
Kantuak sortzeaz gain, 
diskoa grabatzeaz gain, 
badut denbora nire 
diskoaren banaketa eta 
abarrak egiteko?”

Zubiaurrenea, 5 behea · Usurbil
 943 371 042

Etxebeste, 3 · Usurbil 
943 361 106

www.facebook.com/marijearropadenda
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aritu naiz gai honetaz: prekarietateak 
prekarietatea dakar. Guk, adibidez, zu-
zenekoak hilean behin ematen baditu-
gu, ezin dugu luzaz entseatzen aritu, ez 
delako errentagarria gero kobratuko 
ditugun 300 euro horiek guztion artean 
banatzea. Eta kontrataziorako dauzka-
gun baldintza prekario horiek ekartzen 
dute emaitza prekario bat. Mediatikoa 
izateko baliabiderik ez baduzu ikusga-
rritasun txikia lortuko duzu, eta ezin 
diozu denbora gehiago eskaini dauka-
zun aurreikuspena txikia delako, eta ho-
rrek berriz ekarriko du ikusgarritasuna 
txikia izatea… Dena sorgin gurpil bat da. 
Gainera, zuzenekoetarako taldea behar 
baduzu, entsegu gelan kantuak zutik ja-
rri behar dituzu aurrena, eta ezin duzu 
hori egin gaur, eta hurrengo hilabetean 
beste kontzertu bat dagoenez berriz tal-
de osoa bildu… Ez daukanak ez dauka. 
Orain, fase horretan nago: zuzenekoe-
kin jarraituko dut ala ez? Egitekotan, 
nola egingo dut? Formula bat izan daite-
ke: diskoa ateratzen badut urrian, urri-
tik martxora emango ditut zuzenekoak. 
Baina lortzen ez baditut hogei data, ez 
dut bat ere egingo. 

Bururatzen zaizu prekarietatearekin 
amaitzeko formularik?
Hara, Indonesiako Flores irlaren adibi-
dea jartzen dut askotan. Homo floresien-
sis bezala bataiatu zutenaren hezur ba-
tzuk agertu ziren han. Ikaragarri txikia 
zen, metro eskas neurtzen zuen. Hasiera 
batean pentsatu zuten nanismoa zeu-
kala. Gero konturatu ziren ezetz, guztiz 
osasuntsua zela. Kontua da espezie hura 
txikiagotu egin zela irla hartako baliabi-
de apurrak hobeto baliatzeko. Bada gure 
kultura ere nanizatu egin da, Homo flo-
rensiensis-a bezala. Lehen bost musikari 
joaten ginen kontzertuetara, orain hiru 
besterik ez sarri, eta batzuetan baka-
rra. Antzerkian, antzera: lehen sekulako 
atrezzoa eta argi ekipoa eramaten zen, 
egun bi foku eta kartel bat. Bost aktore-
ko obretatik, bi aktore izatera. Zer egin 
genezakeen? Askok diote Eusko Jaurlari-
tzak diru laguntzaren bat eman beharko 
lukeela, Frantziakoaren antzeko zerbait: 
musikariek egiaztatzen badute lan jakin 
bat egin dutela, jasotzen dute kopuru 
bat. Ez zait asko gustatzen ideia hori. 
Uste dut Eusko Jaurlaritzaren edo go-
bernu baten esku-hartzea nahiko arris-

kutsua izan daitekeela, tentuz egiten ez 
bada. Askatasuna edo aniztasuna moztu 
dezake. Agian nire maniak dira, baina ez 
naiz oso fio boteretik datorrenaz. 

Kulturgileek beraiek hasi behar ote dute 
beren ekonomia propioak sortzen?
Hor dago aukera, diskoa autoekoitzi eta 
zerorrek zabaldu. Egia da hori eginez 
askatasun gehiago izan dezakezula, zure 
lanean esku-hartze handiagoa, proze-
suaren urrats guztiak kontrolatuz. Baina 
ez dakit. Zenbateraino interesatzen zait 
niri banaketa kontrolatzea? Zenbaterai-
no fabrikazioa kontrolatzea? Kantuak 
sortzeaz gain, diskoa grabatzeaz gain, 
badut denbora nire diskoaren banaketa 
eta abarrak egiteko? Oso aldapa gora 
egiten zait. Jendeak dio: dena zuk zeuk 
egiten baduzu, gutxienez inbertituta-
ko dirua itzuli egiten zaizu beti. Ados. 
Baina horretarako egin behar dut? Gas-
tatutako dirua berreskuratzeko? Kontu 
hori guztia oso ondo dago, are gehiago, 
nik ere ziur egunen batean probatuko 
dudala. Baina autogestioa ere ez da ara-
zo guztiak konponduko dituen formula 
magikoa. n


