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“Egin nahi dudan musika soinutik harago doa”

Eliane Radigue 1932an jaio zen mer-
katari txikien familia batean eta Paris 
erdigunean hazi zen. Musikara eraman 
zuen bidea ez zen lineala izan; piano 
ikastaroak hartu zituen Roger anderea-
rekin, zeina biziki maite zuen, baina Ar-
mand artistarekin oso gazte ezkondu 
ondoren Nizara joan zen bizitzera. 23 
urterekin hiru umeren ama zen, eta zeu-
kan denbora libre apurrean aritzen zen 
“brikolaje musikal” gisa deskribatzen 
dituenak egiten. Irratiaren bidez musi-
ka konkretua deskubritzeak –objektuen 
soinuak grabatuz ekoizten den musika 
elektronikoa, alegia–, bide oparoago ba-
tera eraman zuen. Musika mota honen 
aitapontentekoak diren Pierre Schaeffer 
eta Pierre Henryren lanek pixkanaka 
musika elektronikorantz eraman zuten 
–sintetizagailuekin eta feedback-ekin 
lan eginez–, eta musikari akustikoekin 
kolaboratzera, 72 uterekin. 
 Elkarrizketa hau Eliane Radigueren 
etxean egin dugu. Maiz joaten naiz bera 
bisitatzera duela zenbait urtetik. Hasie-
ran nire Occam-ean lan egiteko baka-
rrik zen, gero elkarrekin zenbait pieza 
sortzeko, eta azkenaldian, bere bizitza 
konta diezadan, bere sorkuntzak eta go-

goetak. Bere osasunak oraindik horreta-
rako aukera ematen zuenean, elkarrekin 
bidaia batzuk egin genituen eta, urtee-
tan zehar, nire laguna bihurtu da. 
 Eliane Parisko 14. barrutiko pisu txi-
ki batean bizi da, distantzia laburrera 
dago Daguerre kalea non Agnes Vardak 
“bere” hondartza instalatu zuen Les Pla-
ges d’Agnes filmerako. Denda txikiek, 
arkitektoen bulegoek eta liburu-denda 
txikiek garai bateko Parisen itxura ema-
ten diote. 
 Bere apartamentuan dauden txatalek 
interes ugariz osatutako bizitza baten 
berri ematen dute: familia handi baten 
argazkiak, kulturarekin eta zientziare-
kin duen interesa islatzen duten libu-
ruak eta aldizkariak, zenbait koadro 
eta eskultura, eta landare asko. Elianek 
butaka bat du bere txoko finkotzat en-
tseatzen dugunean eta nahitaezko tea 
hartzen dugunean. Baita hitz egiten du-
gunean ere. 

nola deskubritu zenuen musika konkre-
tua?
1950eko hamarkadan izan zen, nire 
haurrak oraindik txikiak ziren. Goizez 
zaintzen nituenean, irratia entzuten 

nuen. Nizan bizi nintzen, aireportutik 
gertu. Garai hartan, sei hegaldi zeuden 
egunean, horietako bat distantzia lu-
zeko hegaldiak egiteko hegazkin handi 
bat, gauez Saigonera hegan egiten zue-
na. Abioiek oraindik helizeak zeuzkaten 
eta soinu oso interesgarriak egiten zi-
tuzten. Batzuk eta besteak desberdin-
tzeko gai nintzen. Gustatzen zitzaidan 
hegazkinak entzutea; jolasa bezala zen. 
Egun batean irratian entzun nuen Pie-
rre Schaefferren eta Étude aux chemins 
de fer-en emisio bat, musika konkretua. 

aurkikuntza horren ondoren, zorioneko 
kasualitate baten bidez pierre schaeffe-
rrekin aurrez aurre egon zinen eta musika 
konkretuko ikasketetan onartu zintzatela 
eragin zuen horren. han pierre henryre-
kin ere kolaboratu zenuen. 
Bai, han hasi nintzen zinta magnetikoa 
mozten. Biek lan egiten genuen, Pierre 
Henryk zinta motzarazten zidan. Ala-
ka luzeak egiten ikasi nuen, moldaketa 
zuzenak edukitzera iristeko; baita oso 
laburrak ere, atakeak lortzeko. Gauza 
asko ikasi nuen Pierre Henryrekin. Pie-
rre Schaffer gauez etortzen zen, egin ge-
nuen lanaz informa geniezaion. 

Ekainaren 28an kontzertu atipikoa antolatu zuen Tabakalerak Kinestesia: 
mugimenduaren logika programaren barruan. Occam Delta plazaratu zuten 
Julia Eckhardt, Yannick Guédon eta Emmanuel holterbach musikariek, 
soinuaren eta musikaren esentzia bilatzen duen lau piezako kontzertua, 
Eliane radiguek konposatutako lanak ezagutzeko primerako aukera eskaini 
zuena: musikari sailkaezin hau hobeto ezagutzeko aukera duzue ondorengo 
lerroetan, Donostian bere lanak interpretatu zituen Julia Eckhardt-ek egin 
dion elkarrizketaren bidez. 

Julia eckhardt 
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gero feedback-ekin ere lan egin ze-
nuen eta 1970eko hamarkadatik au-
rrera, aebetan egon zinenean ezagutu 
zenituen sintetizagailuekin hasi zinen 
konposatzen. Kaliasha da lan horie-
tako bat, zeina Trilogie de la Mort-en 
bigarren zatia den; arp sintetizagai-
luarekin egina dago, hori izan zen zure 
instrumentua urte askoan. 
Bai, baina feedback-ekin lan egin 
nuen denbora-tarte guztian soinu
-proposamen deitzen nien, ez neu-
kalako gogorik eztabaidatzeko hori 
musika ote zen ala ez, zeren konpo-
sitore izateko musika egin behar da. 
Nik ez nion nire buruari konpositore 
deitu nire lagunek banintzela adiera-
zi zuten arte. 

duela 15 urte ia, instrumentu akusti-
koekin aritzen diren musikariekin ko-
laboratzen hasi zinen. lehenbizikoa 
Elemental II izan zen eta ondoren hiru 
Naldjorlak-en zikloarekin. lehen in-
presioa da, soinu jarraitua dela bi ga-
raiak lotzen dituena. 
Soinu jarraitua bitarteko bat da, ez bere 
horretan helburua. Egin nahi dudan 
musika soinutik harago doa. Konexioak 
daude. Hala ere, zintzoki uste dut ezin 
izango nuela garatu orain egiten dugun 
musika hau ez banu lehenago pasa mu-
sika elektronikoaren fase luze hura. 

2011n hasi zenuen Occam-en ziklo amai-
gabea, zeinean lehenbizi musikari bakoi-
tza ezagutzen duzun solo batekin, gero 
elkarrekin piezak osatzeko. zure pieza 
akustiko guztiak ez dira transmititzen 
partitura idatziekin, ahoz eta irudi bidez 
baizik. zein da ziklo honen ideia?
Lehenbiziko ideia olatuak dira. Occam 
Océan serieko lehenbiziko inspirazio-i-
turria sortzen da deskubritzen duda-
nean, 1970eko hamarkadan, Los An-
gelesko Historia Naturaleko Museoan, 
zinta luze bat, zeinak errepresentatzen 
zituen ezagutzen diren uhin elektromag-
netikoen luzerak, Lurretik eguzkiraino-
ko uhin-luzeratik X izpietaraino, Gamma 
izpietaraino eta abar; amaierarik gabe, 
izan ere, bi mutur hauetatik harago ge-
ratzen dira Lurretik planeta urruneneta-
raino dauden uhin-zabalerak, gure astro 
beneragarriak bere antzekoekin eduki 
ditzakeenak eta are gehiago; eta proiek-
tatzen da infinitu bat, zeinak oso xume 
bihurtzen dituen ezagutzen ditugun eta 
erabiltzen ditugun uhin luzera guztiak, 

baita 60-100 hertzeko gune ñimiñoa 
eta gure belarriak soinu bihurtzen di-
tuen 12.000 hertzak, edo 300.000ko 
gunearen espektroa, argi gisa hau-
tematen duguna eta kolore gisa in-
terpretatzen duguna; kontuan hartu 
gabe gure espezieak erabiltzen dituen 
uhin-luzera ugari eta anitzak; mis-
teriotsuak dira, garen ezjakin ez-es-
pezialista guztientzat, VLF, UHF… eta 
beste asko, bertigoa sentitzeraino… 
Horregatik Océan “transposizioa”, 
irisgarriagoa delako gure pertzepzio
-gaitasunentzat… Ufa!

lan egiten dugunean zure mantra bat 
da eskuragarri egon behar dela. zer 
esan nahi duzu horrekin?
Musika honekin inoiz ezin direla 
gauzak behartu. Ez da musika bat 
zeinean hobe den ahalik eta gehien 
jotzea. Jakin behar da gelditzen. Es-
kuragarri egotea da guztiz irekita 
egotea, prest egotea sortzen den eta 
sortzen duzun soinu-ebentorako. 

Alegia, egitura hor dagoela, baina egitu-
ra horren baitan, neurtezina den horrek 
guztiak garatu behar du eboluzioa, soi-
nuaren garapenak. Ondo doanean, hor 
geratzen gara, artikulazioa aurkitzen 
dugu, kateatzen dugu jarraian datorre-
na momentu egokian. Baina problema 
txikiren bat baldin badago, bada, beno, 
jarraian datorrenarekin artikulazioa az-
karrago aurkitzen saiatzen gara. Hori da 
eskuragarri egotea, norberaren izaeran 
eskuragarri egotea. Soinua errespetatu 
behar den bizitza autonomo gisa ulertu-
ko banu bezala da. Interesatzen zaidana 
ezin da haztatu, neurtu ezin dena da, 
teorizatu ezin dena; horregatik da oso 
zaila horri buruz hitz egitea. 

Musikan bilatzen duzuna nola deskriba-
tuko zenuke?
Gustatzen zaidana laburbilduz esango 
dut: da arintasun hori, eramaten gai-
tuena soinuaren magia moduko batera, 
zeinean pertzepzio guztiak zorroztuta 
dauden, baita fisikoki ere, maila guz-
tietan. Musikak esaten ditu hitzek esan 
ezin dituzten gauza asko, ezta poesiaren 
bidez ere. Poesia da gehien gerturatzen 
dena. Poesiak esaten du erabiltzen di-
tuen hitzek esaten dutena baino gehia-
go, zeren, hitz berak hartzen badituzu 
eta beste ordena batean jarri, zerbait 
esan nahi badute ere, segur aski jada ez 
dira poesia izango. n

 » “Soinua errespetatu behar 
den bizitza autonomo gisa 
ulertzen dut”

 » “Musikan interesatzen 
zaidana ezin da haztatu, 
neurtu ezin dena da, 
teorizatu ezin dena, 
horregatik da oso zaila 
horretaz hitz egitea”

 » “Bilatzen dut arintasun 
hori, eramaten gaituena 
soinuaren magia moduko 
batera, pertzepzio guztiak 
zorrozten dituena”

ARP sintetizagailuarekin lan egin izan du denbora 
luzez Radiguek eta duela 15 urtera arte ez zen 
hasi instrumentu akustikoak jotzen dituzten 

musikariekin kolaboratzen. 
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