
PSILOCYBE ELKARTEAK 25 URTE

Mende laurdena,  
abiapuntu gisa
Aurten 25 urte dira Hondarribiko musikari gazte multzoa batu eta Psilocybe 
elkartea sortu zutela. Amute auzoan lortu zituzten entsegu lokaletan izerdia 
botata trebatu dira Dut, Beti Mugan, Sorotan Bele, Lif eta beste dozenaka 
talde gogoangarri. 2008tik, kontzertu aretoa eta grabaketa estudioa ere 
baditu Psilocybenea izendatutako eraikinak. Bertan entseatzen duten 
taldeetako kideek kudeatzen dute. Urtebetetzearen aitzakian, bisita egin eta 
haietako birekin elkartu gara: Ortzi Alonso eta Mikel Tiferekin. Atzera begira 
jarri ditugu, baina urteurrena eta etorriko direnak ahaztu gabe.

Udak zaildu egiten du agendak koordi-
natzea. Oporraldia dela, herriko festak 
direla… Beti bada zerbait. Hala ere lortu 
dugu, azkenean, astearte bero eta lai-
notsu batez, hitzordua lotzea. Kotxe ba-
karrean elkartu eta han joan gara biak, 
argazkilaria eta kazetaria, Hondarribi-
ko Amute auzora. Parez pare aparkatu 
dugu. Hortxe dago, gure begien aurrean, 
Psilocybenea. Kanpotik ere deigarria da 
Amute auzoko eraikina: hormen kolore 
beltza, leiho borobilduen zuria, eta sa-
rreran, orain gutxi jarri duten neoizko 
‘P’ arrosa. XX. mende hasieran eskola 
izan zena, Bidasoaldeko musikazaleen 
erreferentziazko gune bihurtua.
 Ate nagusia gurutzatu dugunerako 
Ortzi Alonso dugu zain. Bateria jotzen 
du Marmoka taldean. Sortzaileetako bat 
izan ez bazen ere, gertutik ezagutu zi-
tuen Psilocyberen lehen urteak. 1993an 
sortu zen, Hondarribiko rock musika 
taldeen elkarte gisa. Bilatzen jakinez 

gero, Jaizkibelen aurki daitekeen mon-
giaren omenez jarri zioten izena. Entse-
gu lokalak lortzeko borrokatzeaz gain, 
Sainduako gaztetxean kontzertuak an-
tolatzen zituen elkarteak, eta horren 
bitartez ezagutu zuen Alonsok. “Kon-
tzertuetan bateria jotzen zutenei erre-
paratzen nien, eta han piztu zitzaidan 
haiek bezalakoa izateko gogoa”. 1997an 
egin zen, definitiboki, elkarteko kide: 
lagun taldea elkartu eta kide zaharra-
goengana joan ziren lokalak erabil zi-
tzaketen galdetzera. Baiezkoa izan zen 
erantzuna. Giltzak utzi zizkieten, eta 
han bertan egin zuten lehen entsegua. 

Horma bete talde
Garagardo bana atera digu Alonsok, eta 
hura eskuan dugula eraman gaitu Psi-
locybek duela hogeita bost urtetatik ku-
deatu dituen entsegu lokaletara. Beha-
rrezko material guztiarekin hornitutako 
hiru gela dituzte gaur egun. Denera he-

mezortzi taldek erabiltzen dituzte, txan-
datan banatuta. Pasabide batek lotzen 
ditu hiru gelak. Bertako horma zurietan 
Psilocybe etxetzat izan duten talde guz-
tien izenak daude idatzita, Judas Arrieta 
artistak egindako lanari esker. Martxan 
daude batzuk: Marmoka, Velozet, The 
Arritmic’s, Elektropatxaranga, Sacco, 
Deskode… Beste izen askok ordea, garai 
haiek bizi zituztenek ahaztuko ez duten 
iragana gogorarazten dute: Pinbol, Soro-
tan Bele, Lif, Blood Seekers, Beti Mugan, 
Dut… Azken hori da, Dut, Psilocybe za-
paldu duten talde guztien artean Alonso 
gehien kitzikatu duena. “Lurra dardarka 
jartzen zuten, baita hormak ere. Ondoko 
lokalean bazinen, ezinezkoa zen haiekin 
batera entseatzea”.
 Hormako izenei begira ari garela iritsi 
da Mikel Tife, Velozet taldeko abeslaria. 
Alonso baino urte batzuk gazteagoa da, 
eta beranduago sartu zen Psilocyben. Lif 
taldean jotzen zuten haren lehengusuek, 
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eta haiek zeinen ondo pasatzen zuten 
ikusteak piztu zion musika talde bat iza-
teko grina. “Lifen entsegu batean izan 
nintzen lehenengoz hemen, eta gogora-
tzen dut egun horretan hartu nuela nire 
lehenengo garagardoa”. 2002an, OCT 
taldea sortu zuen lagun batzuekin, eta 
orduan egin zen elkarteko kide. Alonsok 
eta biek nostalgia puntu batekin gogora-
tzen dute garai hori: edaria erosi eta bes-
te talde baten entseguak ikustera joaten 
ziren; edo entsegurik izan gabe ere lo-
kaletara joaten ziren beste edonorekin 
elkartu eta musika sortzeko. Orain ha-
lakoak ezohikoagoak direla dio Alonsok. 
“Pena da: orain denok gara, orokorrean, 
indibidualistagoak. Baina ez hemen ba-
karrik, baita gizartean ere. Bizilaguna 
ere gero eta gutxiago agurtzen dugu”. 

2008ko mugarria: apustua handira
Entsegu lokalak atzean utzi, eta eraiki-
naren beste aldera itzuli gara. Han daude 

taberna, bulegoa, estudioa eta 200 lagun 
har ditzakeen arrosa koloreko aretoa. 
Ez da txikiegia, ez handiegia. “Neurri-
koa” dio Tifek, nahikoa handia kontzertu 
jendetsu bat antolatzeko, eta nahikoa 
txikia publikoa gain-gainean sentitzeko. 
Aulki bana hartuta, bertan eseri gara el-
kartearentzat mugarria izan zen beste 
garai bati begira jartzeko. 1999an Sain-
dua gaztetxean kontzertuak antolatzeko 
baimena galdu zuten, eta zenbait urtez, 
Hondarribian ez zen kontzertuak anto-
latzeko espaziorik izan. Hori ikusita, eta 
entsegu-gelen eraikinaren beste zatia 
hutsik geratu zela jakinda, Udalari pro-
posamena egitea erabaki zuen elkarteak. 
Bertatik sortu zen eraikin guztia elkar-
tearen esku utzi zuen proiektua, eta or-
duan hasi ziren gaur egun Psilocybenea 
denari forma ematen.
 2008an inauguratu zuten gaur egun 
bere horretan mantentzen den eraiki-
na. Geroztik zientoka talde igaro dira 

25. URTEURRENEKO 
PROGRAMA

Uztailak 29: Eilen Jewell, Itxas Etxea 
auditorioan.
Abuztuak 4: Moon Djs, Olazabal par-
kean.
Abuztuak 11: Kid Es3 eta AnderG-
round DJ, Olazabal parkean.
Abuztuak 24: Acto Messie, Selektah 
Stepi, Mighty Diamonds eta Charlat 
58 Feat MataH, Gernikako Arbolan.
Abuztuak 25: Afamada Orquesti-
na, herri bazkaria; Marmoka, Velozet, 
Capsula, Belako eta Disco Bambino, 
Gernikako Arbolan.

Mikel Tife eta Ortzi Alonso  
Psilocybe elkarteko kideak.
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Psilocybeneako areto-
tik: bertakoak zein na-
zioartekoak.  Helmet 
estatubatuarrek eman-
dako kontzertua  da 
Alonsok gehien gogora-
tzen duena. Tiferi aldiz, 
Bob Log III orkestra-gi-
zonak eskainitakoa da-
torkio gogora. Hainbat 
bazkiderentzat teknika-
ri lanak egiten ikasteko 
plaza izan da aretoa, eta 
grabaketa estudioari 
ere zukua atera diote. 
Tiferen aurreko taldea 
zen Luz de Putas-ek, 
adibidez, bertan graba-
tu zuen euren diskoeta-
ko bat.
 B a i n a  a u k e r a  b e -
rriekin batera, ardura 
berriak ere etorri zi-
tzaizkion elkarteari, an-
tolatzeko modua goitik 
behera aldatzeraino. 
“Entsegu lokalak kudea-
tzea erraza da, baina ba-
rra, aretoa, estudioa… 
askoz ere lan gehiago da 
hori”. Ardurak banatu eta lan-taldeak 
osatu zituzten, eta hala jarraitzen dute 
hamar urte geroago ere. Musika talde 
bakoitzak urtean 120 euroko kuota or-
daintzen du, eta gastu oinarrizkoenei 
aurre egiten diete horrela. Badira, baita 
ere, gaur egun talderik ez duten arren 
bazkide badiren kideak, proiektua la-
guntzen jarraitu nahi dutelako.

Erreleboaren premia
Aretotik bertatik mugitu gabe jarraitu 
dugu solasaldia. Galdetu gabe aipatu 
digute: Psilocybeko beteranoen artean 
asko errepikatzen den gaia da errele-
boa. Edo, bestela esanda, errelebo falta. 
Jende asko igaro da bertatik, eta urte 
askoan luzatuz gero, erre dezakeen lana 
dela aitortu du Tifek. Ziklikoa dela uste 
du, hala ere. “Orain, hogeita bosgarren 
urteurrenaren harira, adibidez, indar-
berrituta eta gogoz gaude, eta talde be-
rriak batu zaizkigu gainera”. Sumatu du 
publikoa gero eta zaharragoa dela, bai-
na programatzen den musika motari 
egozten dio hori. Jatorriz rock musika 
taldeen elkarte gisa sortu zen Psilocybe, 
baina hogeita bost urteotan beste hain-
bat tankeratako musika taldeak igaro 

dira bertatik. Etorkizunean ere hala izan 
behar lukeela dio: “Trap musika gustuko 
duen jendea sartuko balitz, euren tanke-
rako musika programatu ahal izango lu-
kete, baina nik, nahiko banu ere, ezingo 

nuke. Ez ditut taldeak 
ezagutzen”. 
 Alonso ez dator guztiz 
bat. Rocka bera nahikoa 
anitza izan daitekee-
la uste du, eta aretoak 
berak baduela musika 
mota jakin horrekin 
oso lotuta dagoen izae-
ra propioa, salbuespe-
nak salbuespen, man-
tentzen dena. Hala ere, 
are gehiago ireki nahi 
luke elkartea, “energia 
berria” behar baitute 
proiektuak bidea egiten 
jarrai dezan. Ondo eza-
gutzen ez duen arren, 
Gernikako Astran ho-
rretarako egiten ari di-
ren prozesua ereduga-
rria iruditzen zaio.

Ospatzeko, 
kontzertuak eta 
garagardoa
Urte osoa berezia izan-
da ere, abuztua hautatu 
dute urteurrenaren os-
pakizunetarako. Espero 

bezala, kontzertuak izango dira prota-
gonista. Hori bai, elkartearen lana kale-
ra atera nahi dutela-eta, ez dira Psilocy-
benean izango, Hondarribiko hainbat 
txokotan baizik. Alonsok eta Tifek, biek 
joko dute euren taldearekin egun han-
dia izango den abuztuaren 25ean. Ger-
nikako Arbola plazan izango dira Mar-
moka eta Velozet; Capsulak, Belakok eta 
Disco Bambinok lagunduta. Garagardo 
propioa ere egin dute urteurrenerako, 
Bidassoa Basque Brewery ekoizlearekin 
elkarlanean. Uztailaren amaieran aur-
keztuko dute, eta ordutik aurrera mon-
giaz eta elkarteaz gain, garagardoa ere 
izango da Psilocybe.
 Solasaldia amaituta, argazkien txanda 
da orain. Posatzea baino errazagoa dela-
koan, tokia erakusten jarraitu dute, eta 
eraman gaituzte backstage-a eta irratia 
den gela zirkularrera. Dozenaka talde 
eta beste horrenbeste anekdota ezagu-
tu dituzten hormak Psilocyben progra-
matutako kontzertuen kartelez josita 
daude, kolore arrosa deigarria estaliz. 
Ez legoke gehiagorentzako tokirik, ez 
balitz azken urte honetakoak sabaian 
jartzen hasi direlako. Hor bai, badago 
tokia. Gutxienez, beste 25 urterako. n

 » Ortzi Alonso: 
“Pena da: orain denok gara 
indibidualistagoak. Baina 
ez hemen bakarrik, baita 
gizartean ere”

 » Mikel Tife: 
“25. urteurrenaren harira 
indarberrituta eta gogoz 
gaude, eta talde berriak 
batu zaizkigu”

Entsegu-lokalekin hasi ziren,  
baina aspaldian irratia, estudioa eta 

kontzertu-aretoa ere baditu elkarteak.
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