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 reyes iliNtXeta     DaNi BlaNCo

Ibai Osinaga
Kantuan beti, aurreiritzi eta pandemien gainetiK

euskaraz egIten dIren 
gauza asko oso 

txarrak dIra, baIna 
ezIn da publIkokI esan

22 urte besterik ez eta kultura musikal itzela du ibil bedi 
taldeko sortzaileak. rock, punk, Oi!, rap, trap… estilo 

guztietatik elikatzen da euskal pop berriaren eragile hau. 
Euskal musikaren mugak zabaldu behar direla aldarrikatzen 
du, irunberritik euskaraz abestea aldarrikatzen duen bezala.

Zer aurkitzen duzu herrian?
Lasaitasuna. Ez duzu hiri batean izan de-
zakezun anonimotasuna, baina hori, aldi 
berean, ona da. Denok ezagutzen dugu 
elkar eta kohesio handia dago adin guz-
tietako jendearen artean. Gainera oso 
herri bizia da. Iruñean sortu nintzen eta 
han bizi ginen lanegunetan, baina lagu-
nak eta giroa beti hemen izan ditut. 

12 urterekin eman zenuen lehen 
kontzertua. nola izan zen hura?
Bai. Eta baxu jotzaileak 11 zituen. Tal-
de gehienek esaten dute haien hastape-

netan izugarrizko gogoa zutela banda 
bat egiteko eta haien gustuko musika 
jotzeko, baina gure kasuan sorrera ez 
zen halakoa izan. Niri musika gustatzen 
zitzaidan betidanik eta Irunberriko San 
Felizes kaleko jaietan Iker Ariz laguna, 
bere ama eta hirurok elkartu ginen zer-
bait egiteko jendaurrean. Amak bizpahi-
ru kanta abestu zituen eta guk gitarra 
eta bateriarekin lagundu. Berehala Julen 
Abaurrea laguna elkartu zitzaigun. Baxu 
bat oparitu zioten eta esan genion entse-
guetara etortzeko. Abuztu hasiera zen 
eta hilabete bukaeran lehen kontzertua 

eman genuen Ikerren amaren herrian, 
Tabarren. Horrela sortu zen Altxatu.

Inguruko herrietan eta hemengo ta-
berna batean jotzen genuen eta berehala 
hasi ginen gure abestiak idazten. 14 urte 
genituela, 2012an, lehen diskoa graba-
tu genuen. Handik gutxira Gor diskoe-
txekoek entzun zuten ez dakit nola, eta 
haiek deitu egin ziguten beraiekin gra-
batzeko. Hurrengo urtean plazaratu ge-
nuen diskoa Gor zigiluarekin.

Ibilbide azkarra mutiko batzuentzat…
Hala da. Hasieran jendeak gutaz asko 
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hitz egiten zuen, baina hirugarren 
diskoarekin nabaritu genuen gazte 
izateagatik sortzen genuen erakar-
garritasun hori jada apaldua zegoela, 
nolabait. Eta lastima da. Talde baten 
funtsa gaztetasuna izatea ez da ona, 
eta guretzat ere hala izan zen. Guk 
gure musika egin nahi genuen, baina 
jendeak Altxatu entzun nahi zuen oso 
gaztetxoak ginelako. 

Beraz, musikari baino gehiago zuen 
adinari begiratzen zioten?
Sentsazio hori dugu. Gazte izateaga-
tik jendeak esatea “Altxatukoak zer 
onak diren” ez zen lagungarria izan 
guretzat. Esan talde bat ona dela bere 
musika gustatzen zaizulako, ez soi-
lik gazteak edo desberdinak direla-
ko, baina euskarazko musika alorrean 
kritika falta izugarria dago. Euskaraz 
ateratzen den edozein gauza onartzen 
da. Ez du inork negatiboki kritikatzen. 
Hori arazo bat da. Niri iruditzen zait 
gaur egun euskaraz egiten diren gau-
za asko musikalki edo estetikoki oso 
txarrak direla, baina ezin da publikoki 
esan. Euskaraz baldin bada, automati-
koki ontzat ematen da. Musikarien ar-
tean bai hitz egiten dugu horri buruz 
eta kritika egiten da, baina publikoki 
ezin da esan. Tabu bat da. Literaturan 
kritika gehiago dagoela iruditzen zait, 
baina musikan ez.

Egia da, bestalde, dena behar dugula 
euskaraz, baita zaborra ere, baina ezin 
da esan zaborra dela. Gurea hizkuntza 
minorizatua izan arren, nik uste dut 
kritika zintzoa egitea positiboa dela. 

Musikaren panorama irekitzen ari 
da Euskal Herrian?
Poliki-poliki bai. Guk, adibidez, gure 
kontzertuetan beti esaten dugu popa 
aldarrikatzen dugula. Estilo hau oso 
kritikatua izan da hemen eta azken ur-
teetan, Ken Zazpi kenduta, ez da beste 
erreferenterik izan. 

Orain gazteen artean oso modan 
dauden Oi!, punk eta rock’n roll tal-
deak (Brigade Loco, Rotten XIII, Arka-
da Sozial…) testosterona hutsa dira. 
Gizontasunaren irudi hegemonikoa 
hor dago. Popa gehiago lotua dago fe-
minitateari. Ematen du gizon batek 
ezin duela halakorik entzun eta iru-
ditzen zait diskurtso matxista hori 
oraindik badagoela musikan eta oso 
jende gaztearen artean, gainera. Zuk 
ikusten duzu Oi! kontzertu bat eta 
musikari gehien-gehienak edo denak 
gizonak dira, kantatzeko modua oso 
erasokorra da eta jendeak ere oso 
modu bortitzean jokatzen du kontzer-
tu horietan. Nik musika hori maite dut 
eta entzuten dut, baina soilik hori har-
tzen badugu euskal musikatzat, hori 
delako orain modan dagoena, musi-
ka molde hori maite ez duen jendeak 
ez du inoiz entzunen euskal musika. 
Nesken artean, batez ere, euskal mu-
sikatik at bilatzen dute askotan gus-
tuko musika. Popa, reggaetona, trapa, 
rapa… euskaraz egiten badituzu, agian 
lortuko duzu jende horrek entzutea 
eta beste diskurtso batzuk garatzea. 
Gu bide horretatik goaz. Gustatzen 
zaigun musika egiten dugu. Nahi du-
gun estiloa konplexurik gabe egitea da 
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iruñean sortu eta han bizi izan arren, 
oso irunberrikoa da osinaga. 12 ur-
terekin herrian atera zen lehen aldiz 
eszenatokira bi adiskiderekin eta se-
gidan Altxatu talde entzutetsua sor-
tu zuten.  Baionan Euskal ikasketen 
gradua amaituta irunberrira itzuli 
eta beste proiektu bat jarri zuen 
abian duela urte eta erdi: ibil bedi. 
pop musika hamaika ñabardurare-
kin. iaz lehen diskoa plazaratu zu-
ten, Berandu baina garaiz, eta orain 
bigarrena ari dira grabatzen. 



euskal musikan oraindik dugun erronka. 

Zergatik euskaraz?
Niretzat Irunberritik euskaraz kantatze-
ko hautua erabaki politiko bat da. Jendea 
harritu egiten zen gu ikusita. Niri ha-
sieran ahalegin berezia eskatzen zidan, 
orain ez bezala, eta Altxatukoek ez ge-
nuen inoiz egiten euskaraz gure artean, 
baina euskaraz abesten genuen. Gure 
aletxoa zen hori. 

Leku euskaldunetatik kantatzen du-
tenek ez dute guk bezala ikusten. Iza-
rorentzat, adibidez, euskaraz kantatzea 
normala da eta horrez gain ingelesez 
edo gaztelaniaz abesten du. Oso ongi, 
nahi duzuna egin, baina hor euskarak 
indarra galtzen du, nolabait. Ongi dago 
euskaraz ez dakitenek zerbait galtzen 
ari direla sentitzea. Eztabaida hori ere 
hor dago. Iruñerrian atera diren talde 
askok euskararen aldeko hautua egin 
dute. 

Beste alde batetik, batzuek uste dute 
musikaren estiloaren arabera hobe dela 
hizkuntza bat edo bestea. Baina nire 
ustez hori ez da horrela. Duela zenbait 
urte, adibidez, estatuko indie talde asko-
txo hasi ziren ingelesez kantatzen, sasi 
ingeles batean, eta gero batzuk, etsita, 
aldaketa egin eta gaztelaniaz hasi ziren, 
naturalago. 

Euskaldunon kasuan, gainera, esan 
beharra dago euskarak baduela exotis-
mo puntu bat eta horrek ere laguntzen 
duela mundu mailan. Hori aprobetxa-
tu behar dugu jendeak ikus dezan 
gauza guztiak egin daitezkee-
la euskaraz. Nahi badugu 
euskarak posizio on bat 
izan dezan,  edozein 
gauza eta edozein mu-
sika mota landu behar 
dugu, arazorik gabe. 

nola izan zen 
Altxatutik Ibil 
bedirako pasaera?
Kaotiko samarra. Altxa-
turen despedidarik ez dugu 
egin iruditzen zaidalako agian 
egunen batean zerbaitetarako elkar-
tzen ahal garela, nahiz eta Iker eta Julen 
orain musika munduan oso sartuta ez 
egon. 

Nik aurrera jarraitu nahi nuen, baina 
ez nuen ikusten hor segitzeko modurik 
eta horregatik pentsatu nuen hobe zela 
beste zerbait sortzea.

Beste proiektu txiki batean nenbilen 
duela hiru urte nire ama hil zenean. Oso 

latza izan zen eta horren ondorioz hasi 
nintzen abestiak idazten, barruan nuen 
guztia kanporatzeko. Argi ikusi nuen 
kanta horiek ezin nituela Altxaturekin 
egin.

Amets Aranguren lagunarekin aspal-
ditik banuen zerbait egiteko ideia. Egun 
batean bera eta Areta Senosiain kon-
tzertu bat ikustera etorri ziren eta bu-
kaeran esan zuten talde bat egin behar 
genuela.

Horrela sortu zen Ibil bedi?
Bai. Handik atera eta whatsapp talde bat 
egin zuten Benetan izenekoa, oraindik 
erabiltzen duguna. Uztailean landetxe 
batera joan eta kantak egin genituen. 
Gerora bi lagun gehiago elkartu zitzaiz-
kigun: Eder Escalera institututik ezagu-
tzen nuena, Amets eta Areta bezala, eta 
Zangozako Javier Larrañeta. Iazko urta-
rrilean bildu ginen bostok lehen aldiz, 
maiatzean Amoroton grabatu genuen 
lehen diskoa Berandu baina garaiz eta 
ekainean plazaratu genuen. Egia esan 
dena oso azkar egin dugu. 

Eta orain bigarrena bidean?
Hau hemen, etxean, grabatuko dugu. 
Gaur egun dena asko aldatu da. Orain 
diskoetxe bat ez da ezinbestekoa disko 
bat grabatzeko edo manager moduan 
aritzeko. Eta pena da. Lehen zigilu ba-
koitzak bazuen bere estiloa eta askotan 
zure gustuko diskoetxeak ateratzen zue-
na erosten zenuen haiena zelako. Dis-

koetxearen izaera, estiloa, nabar-
mena zen eta hori dena galdu 

da. 

Durangoko Azoka 
buruan duzue 
aurten?
Oso azoka arraroa iza-
nen da eta ziur aski 
talde txikiak kontzer-

tuen zirkuitutik kan-
po geldituko gara. Guk 

ideia genuen urrian edo 
azaroan ateratzea. Aurre-

koa ekainean atera genuen eta 
oso data txarra dela ikusi genuen. Jen-

de guztiak Durango izaten du jomuga 
eta hori ere ez da ona, nire ustez. Berri-
kuntza guztiak biltzen dira oso denbora 
gutxian eta ez dizu denborarik ematen 
dena asimilatzeko eta entzuteko. Dosi-
fikatzea hobe dela uste dugu, baina hala 
ere, automatikoki guk ere data horietan 
atera nahi dugu. Gure ideia zen graba-
tzea eta urria-azaroan aurkezpen kon-

Orain gazteen artean oso 
modan dauden Oi!, punk eta 
rock’n roll taldeak (Brigade 

Loco, Rotten XIII, Arkada 
Sozial…) testosterona hutsa 

dira. Gizontasunaren irudi 
hegemonikoa hor dago”
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ipar eta 
hegoaldeko 

gazteen arteko 
harremana

“Baionan hiru urte bizi izan naiz 
eta gure arteko harremanik ez 
dagoela iruditzen zait. Oso zaila 
da. Oro har uste dut ez-ezagutza 
handiagoa dugula Hegoaldekook 
Iparraldeari buruz. Gu Ipar Eus-
kal Herrira joaten garenean Ipa-
rraldera goazela esaten dugu, eta 
haiek, aldiz, etortzen direnean 
zehazki zein herri edo hiritan ibi-
li diren esaten dute. Gu turismoa 
egitera joaten gara. Egia da, bes-
talde, erreferente komun asko ez 
dugula. Hemengo umorea, txis-
teak… oso espainiarrak dira. Mu-
sika kontuetan bi aldeek parte-
katu dugun talde bakarra Berri 
Txarrak izan da. Halako erreferen-
teak falta dira gaur egun”.

tzertuak ematea, baina orain ezin duzu 
emanaldirik eskaini… 

Kontzertu bat dugu urrian, besterik 
ez. Uztailean bat egin genuen Gasteizen 
formatu akustikoan, 60 pertsonaren au-
rrean eta Lekeition ere izan gara iraila-
ren hasieran. Abuztuan hiru genituen 
Baigorrin, Irunberrin eta Iruñean. Lehe-
nengo biak bertan behera utzi zituzten 
eta Iruñekoa hastear zegoenean izuga-
rrizko euri zaparrada bota zuen eta ezin 
izan genuen egin.

Egoera honek kinka larrian jarri 
zaituzte?
Gu agian ez gara horrenbeste sufritzen 
ari, ez gara honetatik bizi eta ez dugu 
inor kontratatzen, baina egoera latza da 
jende askorentzat. Musikaren mundua 
bai, oro har kinka larrian dago, lanpostu 
asko dagoelako atzean. 
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Ibil bedi, zergatik? 
Izena aukeratzea oso zaila da. Gustatu 
zitzaigun estetikoki orekatua delako eta 
gure arazoez hitz egiteko, modu tera-
peutikoan sortu zenez, ongi islatzen du 
bizitzan aurrera joateko gogo hori.

Zenbat aldiz deitu dizuete Ibil bide?
Askotan!

Zein da zuen estiloa? Pop-….?
Pop. Besterik ez. Gorka Urbizuk zioen 
rock talde bat zela Berri Txarrak eta roc-
kak elementu asko hartzen dituela bere 
barnean. Guri gauza bera iruditzen zaigu 
poparekin. Azken finean musika popula-
rra da, erraz uler daitekeena. 

Hasieran pop-folk esaten zuen jen-
deak, biolin bat ikusten duten unean 
folka dela pentsatzen dutelako, baina 
pop da. 

lehen diskoarekin alderatuz nolakoa 
izanen da bigarrena?
Bietan letrak oso pertsonalak dira, baina 
oraingoak kanta positiboagoak direla 
esanen nuke. Aurrekoan, bai nireak bai 
Ametsenak, tristeagoak ziren. Abesti te-
rapeutikoak, une zailetan sortuak zire-
lako, baina tristeak. Oraingoak bereziki 
amodio kontuak dira. Ametsen abestiak 
nireak baino hobeak direla iruditzen zait 
oraingo honetan. Oso politak.

Abesti bat oso pertsonala izatea lor-
tzen duzunean jendeak bere egiten du. 
Bere sentipenekin lotzen ditu. Uniber-
tsal bihurtzen da. Hori esan didate, adi-
bidez, Ama kantari buruz. 

Diskoak nork eta zertarako erosten 
ditu?
Kontzertuetara joaten den jendeak. Ni 
orain friki samar bilakatu naiz eta bi-
niloak baino ez ditut erosten. Musika 
entzuten dut Spotifyn. Durangon bai 
saltzen dira, baina sinadurarengatik 
gehienbat. Estetikoki polita izatea, disei-
nua edota abestien letrak ematea balo-
ratzen da. Musika baino zerbait gehiago 
eskaini behar duzu. Musika entzuteko 
modua asko aldatu da. Hamar kanta edo 
gutxiagoko diskoak egiten dira eta kan-
tak ere motzagoak. Irratietan jartzen di-
ren kantuen estribilloak beti daude 45. 
segundoa baino lehenago, bestela akabo.

Jarraituko duzue izaten arratsaldeko 
zortzietako talde bat?
Bai, baina orain pandemiarekin dena al-
datu da. Orain denok gara arratsaldeko 
zortzietakoak eta ohitu beharko dugu 

musika bortitza ere eserita ikusten. Hori 
poparentzat positiboa dela iruditzen 
zait, jendeak ikusiko duelako edozein 
musika estilo ikus daitekeela nahi duzun 
bezala eta nahi duzun ordutan. Gu, adi-
bidez, Berlinera joanen gara uztailean 
talde oso punki bat ikustera eta badirudi 
musukoarekin eta eserita ikusi beharko 
dugula. 

Zer ikusten duzue 
eszenatokitik?
Bitxia da, baina guk aldera-
keta egiten dugu sare so-
zialekin. Twitterren jarrai-
tzaile gutxi ditugu, baina 
ditugunen artean askotxo 
nahiko pertsona ezagunak 
dira. Instagramen 16 eta 24 
urte bitarteko jende asko dugu, 
baina askotarikoa, eta Facebooken al-
diz, oso jarraitzaile gutxi. Kontzertutan 
ere halako panorama ikusten dugu. Al-
txaturekin oso ezberdina zen. Gure adi-
nekoak ziren gehienak eta orain, aldiz, 
30 urtetatik gertuago dagoen jendea da. 

Hori ongi dago, niri adin tarte hori gus-
tatzen zait.  

kultura beharrezkoa dela esaten da 
orain behin eta berriz…
Nik uste dut kultura dena dela. Ba-
tzuetan kultura aipatzen denean gauza 
zehatz batzuei buruz ari gara eta modu 
elitista samarrean edo bestela, aldiz, 

kultura kontsumorako gai huts gi-
san hartzen da, kultura ia soilik 

telesailak eta musika balitz 
bezala. 

Zerbait aldatuko da 
pandemiaren ondoren?
Ezer ez. Gehienez musukoa 

eramaten ohitu beharko du-
gula eta agian bi muxu ematea-

ren ohitura galduko dela, hainbat 
hobe nire ustez. Harremanak egiteko 
modua agian. Gu oso mediterraneoak 
gara eta europarrago bilakatuko gara. 
Niretzat ongi dago hori. Pentsatzeko 
modua, kontsumismoa… horiek ez dira 
aldatuko. 
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Ongi dago 
euskaraz ez dakitenek 

zerbait galtzen ari 
direla sentitzea. 

Eztabaida hori ere 
hor dago”


