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Hiru hilabeteko konfinamendua bu-
katu berritan harrapatu dugu Mikel 
Acosta (Irun, 1986). Erosketetara 
eta pare bat orduz kirola egitera 

ateratzeko modua izan dute, baina gainon-
tzean etxean egon behar izan dute. Berak, 
ordea, astean lautan adiskide baten ardo 
eta janari dendan lan egiten duenez, ingu-
rukoek baino aukera gehiago izan du mugi-
tzeko. Hiru pisukiderekin bizi da, “ezinbes-
tean”. “Hemen alokairuak oso garestiak dira, 
eta ohikoa da hiru, lau edo bost lagunekin 
ere bizitzea”. Edonola ere, ez da kexatzen. 
Pantailaren beste aldetik sumatzen den be-
zala, etxean lorategi txiki bat daukate, eta 
barbakoa egitekoak dira eguerdian, aspal-
diko partez giro ona egiten duela aprobe-
txatuz. Tarte bat lapurtu diogu aurrez.

badira bederatzi urte londresen bizi 
zarela. Hango zerk erakarri zintuen?
Musikak. Lagun batekin Interrailez eginda-
ko bidaia batean etorri nintzen aurrenekoz, 
eta flipatuta gelditu nintzen. Musika asko 
–eta askotarikoa– dago hemen. Mundu mai-
lan, New Yorken ondotik Londres izango 
da ziur asko musika aukera zabalena dau-
kan hiria: reggae, dub, musika afrikarra, 
asiarra… Horrek erakarri ninduen. Oso toki 
gutxitan sumatu dut hemen adinako grina 

Musika etengabeko 
ikasketa da, beti ari naiz 
gauza berriak entzuten

mikel acosta

Hegoa diskak zigilua sortu du mikel acostak 
londresen, euskal musika esperimentaleko lanak 
argitaratu asmoz. Bederatzi urte dira hara bizitzera 
joan zela, eta distantziaren perspektibak balio izan 
dio euskal Herriko musika panoramari bestelako 
begiratua botatzeko. orain, begirada horretatik, 
iraganeko zein gaur egungo lanei erreparatzen 
die eta, aukerarik badu, gehien liluratzen dutenak 
argitaratzen ditu. oraingoz bi disko atera 
ditu –angel katarainen bilduma bat eta 
carcascara taldearen bigarrena–, baina 
bidean dira hurrengoak. 
aurreko zenbakirako 
katarain elkarrizketatu 
ondotik, haren lana 
berreskuratu duenak ere 
beste hainbeste merezi 
zuela iruditu zaigu.

  kepa MatXaiN       Mikel aCosta
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musikaz ikasteko, eztabaidatzeko, lagu-
nekin elkarbanatzeko, norbere ikuspun-
tua zabaltzeko. Hemen musika edonon 
dago. Urte arraro hau baino lehen egu-
nero 200dik gora kontzertu egiten ziren, 
tamaina guztietako aretoetan. Lehenbi-
zikoz etorri nintzenean izugarri aldatu 
zitzaidan musika entzuteko modua, eta 
urtez urte, gero eta gehiago.

zein zentzutan?
Etorri nintzenean indie musika entzuten 
nuen batez ere. Arcade Fire eta halakoak. 
Euskal Herrira iristen dira talde horiek 
guztiak, baina hemen azkar aldatu zi-
tzaidan belarria. Nire lagun minetako 
bat turkiarra da, eta haren bidez musi-
ka afrikar mordoa entzun dut: Fela Kuti, 
jazza, eta, tira, beste gauza asko. Txoko 
guztietako lagunak egiten dituzu, bakoi-
tzak bere kultura dakar, eta egunero das-
tatzen duzu hori dena. 

Kanal ofizialetatik datorrenaren 
espektroa zabaltzeko balio izan zizun 
londresek, beraz.
Erabat. Hiria hain dago bizirik, zerorrek 
egiten baituzu zeure espektro propioa. 
Pitchfork eta halakoek beti markatzen 
dute ildo bat, baina hemen askok ez dio-
te garrantzi handirik ematen horri, eta 
beren bidea egiten dute. Azken batean, 
musika aberastasun handia dagoen to-
kian kanal ofizialen eragina gutxitzen da.  

Soinu teknikari gisa aritzeko 
asmotan joan zinen.
Iruñeko eskola pribatu batean egin nuen 
soinuari buruzko ziklo bat, bi urtekoa. 
Asko gustatu zitzaidan, eta hura buka-
tuta Londresera etorri nintzen, pentsa-
tuz agian soinu teknikari gisa lan egin 
nezakeela. Iritsi bezain pronto ohartu 
nintzen, ordea, lehentasuna ingelesa ta-
xuz ikastea zela. Lehen urteak horretan 
eman nituen, ostalaritzan lanean, eta in-
gelesa pixka bat hobetuz. Poliki-poliki 
musika talde batzuetan baxua jotzen hasi 
nintzen, eta, handik gutxira, europarron-
tzat beka batzuk zeudela jakin eta uni-
bertsitate gradu bat ikasi nuen, Bachelor 
of Science in Music Technology izenekoa. 
Musika eta teknologiari buruzkoa zen: 
produkzioa, zuzenekoak, eta beste. Hura 
bukatu eta lanean hasi nintzen. Zortea 
izan nuen: lauzpabost musika areto di-
tuzten lagun batzuen bidez DJ egoiliar 
bezala ibili nintzen asteburuetan. 

Eta soinu teknikari gisa?
Zertxobait bai, baina ibili naizen apurra-

ren ondoren konturatu naiz ez dudala oso 
gustuko. Musikariak jende zaila dira [ba-
rrez]. Ego asko dago, batek bolumena al-
tuago nahi duela, besteak… oso zailak dira 
manejatzeko. Zentzu horretan, rock tradi-
zionalean baino gusturago sentitzen naiz 
elektronika giroan. Jarrera esperimentala 
gustatzen zait, gauzak nahasten diren une 
hori, hor beti sortzen da zerbait interesga-
rria. Sailkaezina interesatzen zait. 

Noiz erne zitzaizun Hegoa diskak 
sortzeko ideia?
Musika bildumazalea naiz, eta topatu 
nituen pare bat disko euskaldun, nahi-
ko bitxiak, sekula entzun gabeak: Hai-
zea, Errobi, eta 70eko hamarkadako 
talde horiek, rock progresibotik gertu 
zeudenak. Nik entzuten nituen Kaoti-
ko, Segismundo Toxicómano, Eskorbuto, 
geroago Lisabö, eta halakoak. Bestalde, 
hemen bada NTS izeneko irrati bat, aski 
ezaguna. Musikariak edo DJak aritzen 
dira abestiak ipintzen, eta zirkuitu ko-
mertzialetatik kanpoko edozer entzun 
daiteke. Batek euskal musika jarri zuen 
behin, Amaia Zubiriaren eta Pascal Gaig-
neren disko bat, 60ko hamarkadakoa. 
Jazza kantu tradizionalarekin nahasten 
zuten, saxofoia, sintetizadoreak, eta abar. 
Abesti itzelak dituzte. Hortik abiatuta, 
gauza gehiago deskubritu nituen, eta be-
rriro Euskal Herriarekiko interesa piztu 
zitzaidan. 

zehazki zerk liluratu zintuen?
Nahasketarako grinak. Mila modutara 
nahas ditzakezu gauzak, baina zailena da 
naturalki egitea, inolako iruzurrik gabe, 
batere behartu gabe. Eta euskal musikari 
horien kasuan ez dago kalkulurik, natu-
ralki ateratzen zaie. Hori nabaritu egiten 
da. Entzuten duzu Haizearen Hontz Gaua 
diskoa, bere kanpaiekin eta gitarra elek-
trikoekin, hamar minutuko abestiekin… 
gauza oso arraroa, eta ez batere salga-

rria. Benetan esperimentatu nahi zutela-
ko egiten zuten. 

deigarria da nola talde horiek 
guztiak euskal musikaren “historia 
ofizialaren” B aldean gelditu diren…
Sentsazio hori daukat, bai. “Nola ez ditut 
disko hauek lehenago entzun?”. Nik orain 
gutxira arte entzun ez baditut, seinale hor 
hutsune handia dagoela. Rock erradikalak 
sekulako pisua izan du, Ez Dok Amairuk 
eta protesta kantuek ere bai, baina bien 
artean badira sekulako altxorrak. Kontua 
da horietara heltzeko pixka bat arakatu 
behar dela. Musika ona beti egon da, garai 
guztietan, leku guztietan. La Polla Records 
eta horiek ondo daude, baina garai bat 
izan zen hori, eta orain beste gauza ba-
tzuek ematen didate atentzioa. Niretzat 
musika etengabeko ikasketa da, beti ari 
naiz gauza berriak entzuten.

Eta orduan, 70eko hamarkadako 
artista haiek deskubritzetik erne 
zitzaizun zure zigilua sortzeko grina?
Aipatu dudan bezala, diskoak kolekzio-
natzen ditut. Bildumagileen giroan de-
netarik dago, jendeak dirutza ordaintzen 
du disko arraroengatik. 2007an Akau-
zazteko Rogelio Astigarragak Atanas 
Akerstra proiektu propioari ekin zion. 
Izugarrizko diskoa, bluesa eta psikode-
liaren nahasketa, organoak ere bai tar-
tean; kobazulo batean grabatua dirudi. 
Biniloan erosi nahi nuen, baina ez nuen 
topatzen. Azkenean, topatu nuen diskoa 
250 eurotan salgai zeukan tipo bat. Irri-
garria. Valentziakoa zen, eta horretan 
aritzen zen: disko baten ehun kopia ate-
ratzen baziren, hark erdiak erosten zi-
tuen, gero garestiago saltzeko. 

Musika esperimentalaren 
espekulatzaile bat?
Erabatekoa. Binilo bildumagileen mun-
duan badira halakoak. Saiatu nintzen 
prezio zentzudunagoan erosten, baina 
ezetz, hark. Eta azkenerako pentsatu 
nuen: egunen batean neronek egingo dut 
zigilu bat, eta disko hori berrargitaratu-
ko dut. Hori otu zitzaidan, erdi brometan. 
Handik gutxira, Irunen nenbilela, Kar-
los Osinagak Angel Katarainen abestiak 
erakutsi zizkidan, eta kolpetik gustatu 
zitzaizkidan. Eta pentsatu nuen: “Nire 
Londresko lagunei gustatuko zaie hau”. 
Uste dut gau hartan erabaki nuela zigilua 
egin beharra neukala. Hemengo lagun 
batzuek sortu izan dituzte zigilu txikiak, 
eta argitaratu nahi nituen hiruzpalau 
gauza edukitzean haiekin hizketan hasi 

Rock erradikalak 
sekulako pisua izan du, 

Ez Dok Amairuk eta 
protesta kantuek ere bai, 
baina bien artean badira 

sekulako altxorrak
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nintzen. Halako zerbait nola egiten den 
arrastorik ez neukan. Non egin biniloak? 
Zenbat diru behar da? Hilabete batzue-
tan aritu nintzen halako kontuez ikasten. 

katarainen diskoko azala Jon 
zabaleta ilustratzaileak egin du. 
Nolatan jo zenuen berarengana?
Luzaz aritu nintzen pentsatzen azala 
nork egin zezakeen, baina ez nuen inor 
topatzen. Madrilen banuen adiskide bat, 
diseinatzaile grafikoa, baina ez nuen 
azal tipikorik nahi. Nahiko garbi izaten 
dut zer ez zaidan gustatzen. Egun batez, 
Haizearen diskoa entzuten ari nintzen 
etxean, eta azalari erreparatu nion. Izu-
garri ederra da, eta Jon Zabaletak egin 
zuen. Gainera, azalaren barruan marraz-
ki bat dago kasualitatez Irungo Jaizubia 
auzoan egina, justu nire aitonak lan egi-
ten zuen tokian. Eta pentsatu nuen, “tipo 
hau bizirik dago?”. Facebook-en sartu, 
eta hantxe zegoen. Bideo-dei bidez hitz 
egin genuen azkenean, eta prest agertu 
zen. Askotariko zirriborroak bidali zizki-
dan, eta eskuartean eduki bezain pronto 
esan nuen, “hauxe da”. Egun nagusi diren 
azalen oso bestelakoa da. Denda batean 
disko hori ikusten baduzu, lehen kolpean 
ohartzen zara zerbait desberdina dela.

Garai bateko lanak berreskuratzeaz 
gain, egungo musikarienak ere 
argitaratuko dituzu. 
Carcascara taldearen bigarren diskoa iri-
tsi berri zait. Iñigo Ugarteburu eta bere 
bi lagunen proiektua da. Bera Londresen 
bizi da, eta lagunak Zumaian, oker ez ba-
nago. Duela hamabi urte grabatu zuten 
disko bat, ez besterik. Urtean behin soilik 
elkartzen dira, astebetez, eta orduan ba-
karrik egiten dute musika. Ez zuten disko 
berria argitaratzeko asmorik, baina era-
kutsi zidaten, asko gustatu zitzaidan, eta 
bildumara gehitzea pentsatu nuen.

zerk batzen ditu zure zigiluko 
musikariak, ezerk batzen baldin 
baditu?
Boteprontoan, ezer gutxik. Katarainen 
ambient musika eta Carcascararena era-
bat desberdinak dira. Gitarra akustikoa 
jazzarekin nahasten dute haiek, modu in-
trospektibo batean. Nire gustu pertsona-
lak batzen ditu denak, ezerk batzekotan. 
Eta gero, sekulako garrantzia daukate 
proiektu horien atzean dauden pertso-
nek. Zigilu hau ez dut diruagatik sortu. 
300 binilo kopia saltzeak ekonomikoki 
ez du konpentsatzen sartzen dudan den-
bora. Musikari horiek ere ez dute musika 

diruaren truke egiten, gustuko proiek-
tu batean daudelako baizik. Ildoren bat 
egotekotan, hor dago: proiektu bereziak 
dira, gauza desberdinak egiteko gogoz 
daudenak. Carcascararen diskoan, adibi-
dez, karpetak banan-bana egingo ditugu. 
Eta ez dugu musika Spotify eta halakoe-
tan jartzen, adibidez.

zer martxatan hasteko asmoz 
zabiltza? baduzu helbururik, urtean 
hainbeste disko ateratzea edo 

antzerakorik?
Helburu bakarra da hasi bezain pronto 
gauza asko ateratzea. Ideia asko ditut. Ez 
nuke nahi zerbait ona atera eta gero urte 
erdi bat egotea ezer atera gabe. Bi hilean 
behin atera nahi nuke zerbait, ahal dela. 
Ikusi dudanagatik, jendea interesatuta 
dago Euskal Herrian, eta baita hemen 
ere. Ideiarik ez zait falta. Duela gutxi arti-
kulu bat idatzi nuen Haizea eta 60ko ha-
markadako musikari buruz ingelesez, eta 
pentsatzen ari naiz fanzine moduko bat 
egitea ere. Zigilua irekita dago proiektu 
desberdinetan lan egiteko. 

Noiz itzuliko zara hurrena?
Urtean bizpahiru aldiz joaten naiz nor-
malean. Urtarrila aldera, eta udan zehar 
pare bat aldiz. Ostalaritzan nabil lanean, 
eta batzuetan zaila izaten da oporrak 
hartzea. Eta beste zenbaitetan beste no-
rabait ere joan nahi izaten dut. Ea ekai-
nean edo abuztuan hilabete baterako 
joaten naizen. Familia eta lagunak ikusi 
nahi ditut, eta Angel Katarain, eta Jon 
Zabaleta… Hurrengo proiektuetarako lo-
tzeko gauza asko ditut han. 

Zigilu hau ez dut 
diruagatik sortu. 300 
binilo kopia saltzeak 
ekonomikoki ez du 

konpentsatzen sartzen 
dudan denbora

Acostak argitaratu duen Angel katarainen bildumaren kontrazala, Jon zabaletak egina.


