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Duela 14 urte sortu zen. Euren proiek-
tuaren gibelean liburu bat eta hiru disko 
daude: Edu Zelaietak 2004n plazaratu 
zuen Mugaldekoak liburua (Susa), eta 
hartatik “pertsonaiak pertsona bihur-
tu zirela”, erran digu Zelaietak. Hasiera 
hartan Goietxe, García Etxeberria eta Ze-
laieta aritu ziren liburuko poema musi-
katuak aurkezten, eta ondoren, 2006an, 
Biziago sentitzeak dakarren muga ingu-
ruan diskoa osatu zuten. 2012an, berriz, 
Begiak lekuko bigarren diskoa plazaratu 
zuten hainbat lagun musikarik lagundu-
rik. Kanten bertsioak izan ziren nagu-
siki. Galdemoduen Trilogia hirugarren 
diskoa karrikaratu dute berriki, Gazte-
lupeko Hotsak zigiluaren eskutik be-
tiere. Ander Barrenetxea bateria-joleaz 
gain, Idoia Guilleneak, Morauk eta Pettik 
parte hartu dute, besteak beste.

Zer berri, hirugarrenean?
Edu Zelaieta: Hasierako gure dinamika 
literarioagoa izan zen liburuaren ingu-
ruko saioa izan zelako, baina talde osatu 
ahala musikariak nagusitzen joan dira 
eta poliki-poliki dinamika musikalago 
batean sartu gara. Eskaintzen dugun zu-
zenekoa halakoxea da, kontzertu baten 
antza hartu du. Aldi batez, Beñardo ziri-

katu behar izan dut, berak ere kantuen 
hitzak idatzi dituelako.
beñardo Goietxe: Bai berak kitzikatua 
edota “behartuta” ausartu eta animatu 
naiz nolabait, kontrastea jartzeko. Baina 
ziur aski, berak eta nik egindakoak zein 
diren argi daude. Edo ez? Betiko galde-
ra da. Tira, bertze pausotxo bat eman 
dugu, Mugaldekoak taldekook sekula 
egin gabea. Edonola ere, Edu gure hitzen 
irule nagusia izan da, da eta izanen da. 

Bizitza asmatu beharra dago, naski.
Zelaieta: Bizitzari zentzua eman behar 
zaio. Areago, XXI. mendean bizi gara eta 
bizitzari zentzu emateaz gain, berras-
matu behar dugu bizitzen. Horretan ari 
gara, eraikuntzan, gero eta gehiago era-
biltzen den hitza duzu: eraikuntza per-
tsonala, artistikoa, literarioa… Kontu 
edo erronka polita da bizitza. 

Mugek zedarritua betiere bizitza. Mapa 
pieza lekuko.
Goietxe: Eduren poeta maiteenaren 
egokitzapena da musika pieza hori, 
Wislawa Szymborskarena. Mugalde-
koak mapako muga-mugakoak gara. 
Kontzeptu hori gure artean izan da ha-
sieratik, eta ongi definitzen gaitu: Edu 

Gasteizko beratarra edo Berako gas-
teiztarra da. Raúl eta biok Berakoak, eta 
orain Vilafranca del Penedèseko gizon 
motzor hau. Maitekiro erranik... [irriak]. 
Xavi Pérez Bull: Bai, Elizondon bizi 
naiz, Lesakan bizi ondoren, beraz ni ere 
mugan ibiltzen naiz aspaldion. Bartze-
lona eta Tarragona artean jaio nintzen, 
cavaren lurraldean. Militante musika-
la naiz, Inadaptats eta Eina taldeetan 
aritua, eszena punkean zaildua. Lehen 
jorratu ez nituen musikak jotzen ari 
naiz lagun hauekin, beste era batean es-
presatzen naiz baxuarekin orain. Pozik 
ari naiz, lurra hartu nuen Bera aldean, 
Beñardo euskara irakaslea dut... Zurgi-
na ere banaiz eta ardiekin ibiltzen naiz 
tarteka. 
raúl García Etxeberria: Niri atetxo 
zabalago bat ireki zait konposizioetan 
manera berezi batez lan egiteko. Beñar-
do eta bion artean egin izan dugu hori 
orain arte, baina oraingoan ekarpen 
pertsonalagoa egin dut, nire bidea urra-
tu aldera. Gorputz espresio eta antzer-
kiko irakaslea naiz. Tailerrak antolatzen 
ditut haurrekin eta...; oinarrian musika 
lantzen dut. Mugaldekoak taldean nire 
lana horren adar bat da, egunerokoare-
kin lotzen dudana. 

MuGalDeKoaK
“lanaren estiMua  
oMendu naHi izan dugu”
galdemoduen Trilogia diskoa mugaldekoak taldearen hirugarren lana da 
(gaztelupeko hotsak, 2017). taldekideak herriz herri ari dira kontzertuak 
eskaintzen. urretxun egin genuen bat edu zelaieta (irakurketa, ahotsak), 
beñardo goietxe (ahotsak, gitarra elektrikoa eta akustikoa), raúl garcía 
etxeberria (gitarra elektrikoa eta akustikoa, zerra musikala eta ahotsak)  
eta Xavi pérez Bull baxujotzailearekin. bai diskoak bai eszenako errezitaldiak 
berebiziko arreta merezi dute.
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Zelaieta: Gutako bakoitzak badu bere 
proiektua. Mugaldekoak ez da profesio-
nala, baina bai naturala. Bakoitza bes-
teen mugan ari gara, oso aberasgarria 
da hori. Ni irakaslea izateaz gain, idazlea 
naiz. Doinu bat eman letra jartzea arike-
ta izugarria zait, aberasten nau. Besteek 
ere halaxe egiten dute. Baldin eta Mu-
galdekoek laugarren diskorik ateratzen 
badugu, ni ez naiz hemen egonen, zubiak 
eraikitzen lan eginen dut...  [trufaka].

Etsaiak kantaren harian: garai ona al da 
etsaiekin adiskidetzeko? 
Goietxe:  Etsaiak beti ditugu inguruan, 
lagunak ditugun bezala. Baina kantak 
dioenez, etsaiak ez dira sekula behar be-
zala estimatzen, eta beharrezkoak dira, 
baina agian gehiegi ditugu.

Guardia zibilez beste ari haiz, noski.
Goietxe: Guardia zibilak bakean utzi 
behar ditugu. Onddo bila kantan diogu-
nez, onndo bila ari dira, eltzetzuak dira 
gure hitzetan. Baina, egiari zor, etsaiak 
ere badira bertzelakoak, batzuk ingu-
ruan ditugu, bertze batzuk gure barre-
nean. Kanpoan ikusten ditugu etsaiak 
baina barruan ere baditugu. Horren in-
guruan ari dira kantaren hitzak. 

Dena da botere kontua… dio beste pieza 
batek. Taldean ere bai? Zer dio katalan 
euskaldunak?
Xavi Bull: Ez, ez, alderantziz, gurean 
ez dago hierarkiarik. Noski, bakoitzak 
badu argi eta garbi taldean zer egin 
behar duen, zein den bere rola, horrek 
berez sortzen du aritzeko molde bat, 
baina inork ez dio beste inori esaten, 
“hau edo beste egin behar duzu”. Gure 
arteko boterea oso da “popularra”, bote-
rea izatekotan herrikoia da, horixe dut 
gustuko nik.  

“Beldurrak ez du barkatzen” diozue kanta 
batean. Kanta ona. 
Zelaieta: Beldurra unibertsala da, adin 
guztiak harrapatzen ditu, kultura guz-
tietako jendeak. Aurreko diskoan ere 
gai hori landu genuen. Beldurra ezagutu 
behar dugu eta kudeatzen ikasi, batzue-
tan, aurrez aurre begiratu behar zaio 
beldurrari, ausiki egin, baita bortz hoz-
ka egin ere. 

Iker Barandiaranek diskoaren kritika egin 
berri du ARGIAn. Folkak ba ote du muga-
rik? zioen haren testuaren lerroburuak.
García Etxeberria: Ez dut uste folkak 
mugarik duenik. Baina gurea folka al 

da? Guk egiten duguna zaila da defini-
tzen. Gurean badago folka, erreferentzia 
asko Ameriketarik baitatoz, doinuak eta 
letrak ere bai. Beñardoren erreferen-
teak eta bionak, asko eta asko, handik 
heldu dira. 

“Botika horizontala-k cabareta, rock bazi-
loia, Arthur Leeren arima eta surfaren do-
torezia ditu baitan”, zioen Barandiaranek. 
Goietxe: Musika kritikariak egindakoa 
pertsonala da, kazetari guztiek dute 
konparatiba ezberdina, baina redios... 
Kriston ohorea da Arthur Leerekin kon-
paratzea, maite baititugu haren kantak 
eta estiloa. Edonola ere, oraingoan fol-
kaz harago joan gara, lehen bi diskoetan 
folkaren kutsu gehiago nabaritzen da. 
Raúlek jotako gitarra elektrikoa dela 
medio, rock kutsu handixeagoa hartu 
du disko berriak. Folk eta rock musiken 
ildoen artean ari gara.
García Etxeberria: Xavik berriz, errit-
mo punttu berria ekarri du diskora, ba-
xuaren erritmo joria jarri dio. Zuzenean 
ere ari da gurekin eta horrek diskoa eta 
emanaldia hurbilarazten ditu. Zuzenean 
ez dago bateriarik eta nabaritzen da pix-
ka bat. Ni soka munduko hibridoa naiz, 
gitarra elektrikoa eta akustikoa eta sin-
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tetizadorea jotzen ditut zuzenean, zerra 
musikala eta harmonika ere bai. Beñar-
dok gitarra akustikoaz gain elektrikoa 
ere jotzen du, beraz zuzenean ere mol-
datzen gara...

Estiloak estilo, nafar guztiei gustatzen 
zaizkizue rancherak.
Xavi Bull: Bai, egia da, nik Xorroxin irra-
tian entzuten ditut ia egunero.
Goietxe: Dudarik gabe, honetan ez, bai-
na bigarren diskoan Conjunto Bernalen 
Mi único camino kantaren bertsioa egin 
genuen, tex-mex klasikoa. Oraingoan 
ere bada, ez da tex-mex bat, baina ba-
dago landako kanta horietako bat edo 
bertze. Onddo bila balada horietako bat 
da, Mexikoko akordeoiaren ukitua du… 
Bortzirietatik edota Baztandik Hego 
nahiz Ipar Ameriketara jende asko joan 
zen lanera, eta Nafarroa osora zabaldu 
zen handik. Bertze euskal lurraldeetan 
ere eragin handia izan dute rancherek. 
Zelaieta: Aitaren aldetik nafarra izan-
da ere, ez naiz bertakoa. Aitari ranche-
rak izugarri gustatzen zitzaizkion, baina 
hori unibertsala da. Esaterako, Arabako 
hainbat tokitan ere, berbenetan, entzu-
ten dira rancherak, Joselu Anaiak folk
-rock taldea hor ari da orandik ere.

Hiriko menditarrak edo mendiko hirita-
rrak zarete? 
Zelaieta: Mugaldekoak proiektuaren 
ezaugarria kontrastea da, bai musikan 
bai letretan. Gu muga aldekoak gara, al-
dez eta moldez, nahi eta nahi gabe, kon-
tzienteki eta inkontzienteki. Gauza anitz 
gustatzen zaizkigu, beste anitz ez, eta 
gustukoak sartzen ditugu diskoan. Kon-
tua da koktela ongi osatzen asmatzea. 
 
Goietxe: Truke musikala eta literarioa 
egiten dugu, munduko gauzak sartzen 
ditugu. Denok menditarrak gara, denok 
gutxi asko badugu lotura baserritarren 
munduarekin, hirian ere bagabiltza, bis-
tan da. Belaunaldi bakoitzak eman du 
karrikarako pausoa bere unean. Gurean 
kontraste hori nabaritzen da, mendiare-
na eta karrikarena.

Bizizaleak zarete edonola ere. Hurrup! 
kanta lekuko.
Zelaieta: Gauza ainitz gara. Disko ho-
netan aurrekoetan baino letra errimatu 
gehiago daude. Hori ere izan dugu ari-
keta edo gimnasia gisako bat. Prozedu-
ra aldetik, muga-mugan dauden piezak 

dira, musiken eta letren arteko zubiak 
dira. Hasieran, idazkiak musikatzen 
genituen gehien eta orain alderantziz, 
musikari letrak jartzen dizkiogu. Mugal-
dean gabiltza betiere, batetik abiatu eta 
alderantziz bidea eginez. Hurrup! kanta 
da horren lekuko, baiki. 
Goietxe: Euskalki gehiago sartu dugu, 
Bortzirietakoa eta lapurtera nahasian, 
Eduren Gasteizko euskalkia barne. Hi-
tzen mugen artean, gurea askotako ko-
lorea da, kolore nabarra. 

Emaztekia langile azken kanta hizpide, 
zuzenean darabiltzazuen galdemoduen 
filosofiaren harian: mundua mundu de-
netik utzi al dio emakumeak lan egiteari? 
Zelaieta: Diskoan oro har, badago go-
goeta anitz, baita zirtoa erabiltzeko joe-
ra ere. Hain zuzen, zuzenean darabilgun 
“galdemodua”, saioa planteatzeko eta 
harilkatzeko modua da. Zientzian nola 
filosofian planteatzen den gisan, guk ha-
latsu nahi dugu egin. Kanta horren letra 
bluesman batena da, nik egokitua; alta, 
1928ko emazte langileen blues bat da, 
Mississippikoa. 
García Etxeberria: Hitz horiek ingele-
setik euskara pasatzea, eta egoki kan-
tatzea oso zaila da, beraz, tratamendu 
libreagoa eta zabalagoa eman diogu 
kantari. 
Goietxe: Topikoa izan liteke, baina ama, 
amatxi, baserriko emakumeei, eta gaur 
egungo emakume langileei eskainia 
da. Lanaren estimua omendu nahi izan 
dugu. Oro har ere, diskoa ildo horretan 
egina dago. n

Mugaldekoak Urretxun: Raúl García Etxeberria, 
Edu Zelaieta, Xavi Pérez Bull eta Beñardo Goietxe. » Edu Zelaieta:  

“Mugaldekoak ez da talde 
profesionala, baina bai 
naturala. Bakoitza besteen 
mugan ari gara, eta 
aberasgarria da hori”

 » Beñardo Goietxe:  
“Etsaiak ez dira sekula 
behar bezala estimatzen, 
eta beharrezkoak dira, 
baina agian gehiegi 
ditugu”

 » García Etxeberria:  
“Ez dut uste folkak 
mugarik duenik.  
Baina gurea folka al da? 
Guk egiten duguna  
zaila da definitzen”

 » Xavi Bull: 
“Jorratu ez nituen 
musikak egiten ari naiz 
lagun hauekin, beste era 
batean espresatzen naiz 
baxuarekin orain”


