Castellano

Sarrera gisa
Binilozko diskoekiko dudan liluramendua lehenengo
argazkia egin baino lehenagokoa da. Karatuletako
irudien behaketan, leku ezberdinekin amets egitera
ninderaman majikoa zen zerbait aurkitzen nuen,
musika entzuten hasi baino lehen ere.
Hemengo foto saioa diskoen lehen urte horiei
egindako omenaldia da, non azalak mila hitzek
baino balio handiagoa zuen. Eta gutako bakoitzari,
betirako memorian grabatuta geratu zitzaizkigun
soinuen oroitzapena ere bada.
Lan luzea izan da, irudietan agertzen direnekin
izandako elkarrizketa lasaiak, zeinetan musikaestiloak eta bakoitzaren bizipenak nahastu
diren. Musika eta argazkia. Erretratu ezberdinen
erretratuak, denak nahasirik.
Erakusketa hau sentimenduei buruzkoa da, batez
ere. Pertsonaiak euren altxorrekin paratuta. Euren
emozioen ibilbidearen une eta bizipen ezberdinak
berpizten dituzten kutxak.
Modu horretan, argazki-saio bakoitza kontakizun
bihurtzen da, non erretratatua, atzera begira, bere
historiaren zati bat ekartzen du.
Argazki finko bakoitzean, beraz, iraganaren eta
orainaldiaren arteko melodia bat dago. Erretratua

egiteak, nolabait, pertsonaia bakoitzaren izaeran
murgildu behar izatea dakar. Miatzea, arretaz
begiratzea eta kliska egitea.
Proiektu hau argazkietan agertzen den pertsona
bakoitzaren barrenean gordeta zegoen zerbait
antzeman izanaren itxaropenaz aurkezten dut.
Norbaitek esan zuenez, denok barruan gordeta
daramagun melodia hori.
Foto saio hau 2021aren hasieran jaio zen,
Berreginen Museoan, estudio txiki baten, argazkien
arteko lokarri gisa besaulki sinple bat proposatuz.
Erretratuak eskulturen artean. Diskoboloak,
Gabiesko Dianak, Laocoonte eta bere semeek,
Delfosko Aurigak inguratuta. Argazki hauentzako
inguru paregabea, HOMEROren begirada
zuhurraren pean antzinaro osoari lotuta…

Jose Madrid Santurtun

Diskomania
Diskomania, ezer baino lehen, argazki-erakusketa bat
da. Pertsonaia ezberdinei emozionalki atxikitutako beste
pertsonaia batzuen erreprodukzio artistiko gisa aurkezten
zaizkigun argazkiak.
Mitoen erakusketa; mito modernoak, rock-aren,
blues-aren, pop-aren- bossa nova-ren, etabarren
irudi klasikoek haragitutakoak. Horrela izanik, ez
da harritzekoa ezaugarri hauek dituen erakusketa
Berreginen Museoan aurkeztu izana.
Jose Madrid Santurtunek, plastika artistikoaren eta rockaren lehenengo urteetan berezkoa zen memorabiliaren
arteko erretratu pertsonal hauek gauzatu dituen
argazkilariak, ederto ezagutzen du lekua, urtetan
Museoko Marrazketa Ikastaroetako ikasle izan da eta.
Diskomania naturaltasunez sortu da, Jose Madrid
Santurtun eta Berreginen Museoko zerbitzu teknikoaren
arteko lankidetza-proiektu bezala. Euren grina musikalak
bisitariekin partekako beraien burua eskaini duten euskal
kulturako jatorri ezberdineko 25 pertsona ospetsuren
erretratuetan gauzatu den elkarlana.
Hasieran aipatu bezala, argazkilaritza Museora ekartzeak
gure programazioan XX eta XXI mendeetan gehien
erabili izan den teknika sartzea esan nahi du. Ez hori
bakarrik, errusiar panpinak balira legez, erreprodukzio
hauek erretratu bakoitzaren erdiguneko irudi bilakatzen

diren diskoek osatutako erreprodukzio berriak gordetzen
dituzte. Museoko eskaiolen antzera, ahaztuta dagoela
ematen duen erreprodukzioak egiteko modua, nahiz eta
gutariko bakoitzaren bizipenetan oso presente egon izan
den.
Erretratoz jositako erakusketa, zeinak erakustaldia
zabaltzen duen Homeroren antzera, argazkietan agertzen
direnek eta daramatzaten diskoetako musikariek
kontatzen dituzten istorioak ezagutzeko ate zabalak
diren. Nola edo hala, bai estatuek zein erretratoek
hamaika istoriori irudia jartzen diote, zeinak musika eta
kontakizun-bisualaren arteko nahasketa perfektua eginez
lotzen diren.
Laburbilduz, Diskomaniak antzinako Greziako irudien eta
gaur egungo erretratuen arteko paralelismoak sortzera
garamatza, antzinateko heroien eta mito modernoen
artean, hiru dimentsioko eskaiolazko estatuen eta bi
dimentsioko argazkien erreprodukzioen artean, eta
gizateria betidanik mugiarazi duen jakinmina plazaratzeko
mota biren artean.

Itziar Martija Recalde

Uxue alberdi
Idazlea
DISKOA: Live in USA (Janis Joplin)
ABESTIA: Ball & Chain

Jenisjoplin eleberria idazten nengoen bitartean
lagundu zidan diskoetako bat.
Jainkosari deitu nion Nagore Vargas, zeinari aitak
Jenisjoplin deitzen zion, amorruz, atsegintasunez
eta samurtasunez busti zezan. Batzuetan ezinezkoa
da bakuntasuna eta indarkeria ezberdintzea.
Badaude ahotsak zeinak gorputza dagoen lekuan
plazera, mina, indarkeria eta sendagarri diren
loturak posible direla gogorarazten diguten.

Antonio altarriba
Idazlea, komiki gidolaria
DISKOA: Miles Evil (Miles Davies)
ABESTIA: What I Say

Miles Evil LP bikoitza 1971 urtean erosi nuen, 18
urte nituenean. Ez nuen inoiz horrelako musikarik
entzun. Instrumentu bakoitza bere kasa zebilela
ematen zuen; halere, taldeak eraginkortasun
erritmiko handiko osotasun biribila sortzen zuen.
Diskoan, Chick Corea, Keith Jarret, Wayne Shorter,
Zoe Zawinul, John McLaughlin, Dave Hollan, Jack
de Johnette…eta hurrengo hamarkadetan zehar
jazzaren bilakaeraren eragile zuzenak izango ziren
musikari asko gazte-gazte agertzen ziren. Ondoren
etorri zen gauza askoren hazia bazegoen jada
album horretan.
Berrogei urte igaro dira eta oraindik gozatzen dut
berau entzuten eta soinuen zokoetan galtzen.

Carlos arco
40 Principales-eko zuzendaria
DISKOA: London Calling (The Clash)
ABESTIA: Spanish Bombs

London Calling, Clash taldearen hirugarren diskoa,
kontinente zaharrean Thatcher-en pribatizazioak eta
mundu berrian itxaropen berriztuak (sandinismoa,
fidelismoa…) bete betean bizi ziren garaian heldu
zen nire eskuetara, eta nire baitan hurrengo
ideia sendoa erein zuen: rock-ak -orain esanahi
erradikalagoa duenak- panorama askeago,
zuzenago eta solidarioagoan bizikidetzen ere
irakatsi behar zidala.
Rock marjinalak aurrerakuntzaren gizartearekin zuen
itun aparta erakutsi zidan adore-diskoa izan zen.
Zahar eroriak etorkizuneko garaileen ondoan ibiliko
ziren diskoa.

Jon barrasa
Disko saltzailea
DISKOA: Cold Chilly Woman (Willie Mabon)
ABESTIA: Guilty Blues

Uste dut, Willie Mabon-en Cold Chilly Woman
aspaldiko nerabezaroan musikaz gozarazi
zidan lehenengotariko diskoetako bat izan zela,
aurrenekoa izan ez bazen.
Seguruenik, bluesera eta orokorrean musika
beltzera izan nuen sarrera-bidea izan zen.

Edu Basterra
Musikaria, musikagilea
DISKOA: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (The

Beatles)
ABESTIA: Getting Better

Ezaguera dudanetik eta aurretik ere, betidanik
disko-jogailuan musika entzun izan dudala
gogoratzen dut. Edith Piaff, Tchaikovsky,
Katchaturian, Elvis, Ravel, Jazz orkestrak, hasierako
Beatles, Françoise Hardy, Sylvie Vartan…, 67ko
Gabonetan senideren batek Beatles-en Sgt.
Pepper’s oparitu zigun arte. Horrek ordura arte
espero ez nuen erabateko aldaketa suposatu zuen
nire bizitzan. Ordutik aurrera, musika beste belarri
batzuekin entzuten hasi nintzen. Eta instrumentu
bakoitzak abestian zuen zeregina zelan betetzen
zuen ezberdintzen hasi nintzen.
Handik hamar urtera banda baten nengoen,
abestiak sortzen eta jotzen. Album honek bultzatu
ninduen musikari izatera eta musikagile bezala zorte
ona bilatzen saiatzera.

La basu
Artista, rap abeslaria
DISKOA: The Miseducation of Lauryn Hill (Lauryn Hill)
ABESTIA: Lost Ones

Zalantza barik, binilo guztien artean hau da gehien
entzun eta jarri dudana: disko honek bizitza aldatu
zidan.
Aurretik jada, Lauryn ezagutzen nuen, The Fugeesen diskoengatik, baina 1998an lan hau atera
zuenean, emakumeak gai garela konturatu eta
ni ere saiatzen ausartu nintzen. Gaur egun rap-a
abesten badut, guk ere egin dezakegula ulertu
nuelako da, eta rap-egileen abestietako ahots polit
bat baino gehiago garela.
Disko honetako abesti guztiak atsegin zaizkit;
eta hori nahiko kuriosoa da, ia disko guztietan
daudelako abesti pare bat besterik gabe
entzuten direnak. Baina honetan denek dituzte
instrumentazio indartsuak, ederto landutako letrak,
parte-hartze apartak eta flow guztiz dotorea. Duda
barik… bera, Ms Lauryn Hill!

ROGE BLASCO
Kazetaria
DISKOA: Llena tu Cabeza de Rock (Bilduma)
ABESTIA: Listen (Chicago)

Erosi nituen lehenengo diskoak bakunak izan ziren.
60ko hamarkadan, nerabeen artean, hori zen
ohitura. Aurrekontuetara hoberen egokitzen zirenak
ziren, eta behin eta berriro goiz guztian zehar diskojogailuan abesti berdinak errepikatzea gozamen
hutsa zen.
Bat-batean, Long Play-a agertu zen, prezioen
eta abestien jauntxokeria hutsa; neurriz gaineko
sormena. Hori gutxi balitz, 1970an historiako
lehenengo bilduma argitaratu zen: Llena tu cabeza
de Rock. Lehengusuak zuen, Alfonso Thatek.
Azalean The Flock taldeko Jerry Goodman agertzen
zen, biolina jotzen, ilajea airean dantzan. ColumbiaCBSko talderik energetikoenak eta sortzaileenak
batzen zituen disko bikoitza.
Zalantza barik, lan honek burua rock-az bete dit:
betirako ukituta utzi nau.

Francis Díez
Musikaria
DISKOA: The Velvet Underground & Nico
ABESTIA: Sunday Morning

The Velvet Underground & Nico disko mitikoak,
Warhol-en platanoa duenak, guztiz liluratuta utzi
ninduen hirurogeita hamargarren hamarkadan
eskupean hartu nuenean. Jadanik, Lou Reed
ezagutzen nuen; ez ziren bere hitzak izan, 67an
idatzi zireneko izaera probokatzailea galdua
baitzuten ordurako, aitzitik, taldearen izenak berak
iradokitzen zuen ideia izan zen: samurtasunaren,
ileguriaren eta New York-eko underground ilun, zikin
eta basatiaren artean ibiltzeko gai ziren abesti sorta.
Ia tolesgabea, jolastia, haurtzarotasun zitalekoa
iruditzen zitzaidan ikerketarako ateak zabaltzen
zituen diskoa. Adimenaren, sentiberatasunaren eta
jakinguraren arteko bidegurutzea.
Diskoko lehenengo bi abestiek jarraibideak
zehazten dituzte; ileguri samurra lehenengoak
eta underground basatia bigarrenak. Bien artean
lehenengoa aukeratzen dut, horregatik, lehenengoa
delako. Mundu osoan izan diren aje guztientzako
abestia; edozein momenturako, ona edo txarra,
egokia den abestia.

CONI DUCHESS
Musikaria
DISKOA: Loaded (The Velvet Underground)
ABESTIA: Oh! Sweet Nuthin’

The Velvet Underground inguratzen ninduen
unibertsoari buruz nuen ikuspuntua guztiz aldarazi
zidan lehenengo taldeetako bat izan zen. Arima
eta Rock & Roll-a da. Loaded disko izugarria
da, hasieratik bukaeraraino, eta azken abestia,
Oh! Sweet Nuthin’, ezer ez dutenei eskainitako
ereserki bikaina da. Louk, Sweet Nuthinentzako, ahaztuentzako hitzak esan behar direla
gogorarazten digu. Ahotsa jarri behar zaiela.
Entzuten dudan bakoitzean negarra eragiten dit.

Pablo gallo
Margolaria, ilustratzailea, idazlea
DISKOA: The All Time Greatest Hits (Elvis Presley)
ABESTIA: Surrender

Soinudun meteorito bat bezala, horrela heldu zen
nire eskuetara, 13 urte nituenean, Elvis Presleyren
The All Time Greatest Hits diskoa. Rock-aren
Erregearen 45 abesti handi dituen 1987an
argitaratu zen disko bikoitza. Ordutik, ez dakit
zenbatetan entzun dudan, baina ematen dit ez
dela milioia baino gutxiago alditan izan. 1987ko
Gabonetako oparia izan zen. Ez zen ezustekoa
izan. Aurretik, gurasoei urte horretako opari handia
izatea nahi nuela errepikatu nien aspertu arte.
Denboraldi batez, nerabezaroan, hein handi baten
disko horrek eta Eddie Cochran, The Cramps eta
Stray Cats bezalakoen lanek sentiarazi zidaten
liluraren ondorioz, rocker izan nintzen goitik behera.
Ondoren, punk-rock-ak, glam-rock-ak, rockpsikodelikoak, gotiko industrial edo esperimentalak
sorginduta ibili nintzen, baita buruko milioi bat ate
zabaldu zizkidaten beste musika askok txundituta
ere. Halere, Elvis beti izan dut gogoan, 1987ko
Gabonetatik, bere betiereko ahotsa etenik gabe
nire bihotzaren erdigunean borborka.

Gari
Musikaria
DISKOA: Buscando América (Rubén Blades)
ABESTIA: Todos Vuelven

Rubén Bladesen Buscando América 80ko
hamarkadaren hasieran argitaratu zen, punk-a pilpilean zegoenean.
Garai hartan, Hertzainak proiektuak urterik onenak
bizi izan zituen, eta Italian, Suitzan eta Alemanian
zehar gure lehenengo nazioarteko bira egin ahal
izan genuen: hilabete batean 21 kontzertu egin
genituen, eta zuzenean bizi ahal izan genuen zer
zen bira bat egitea banda guztia Ford Transit zahar
baten sartuta, artean Berlingo hesiak banatuta
zegoen Europa gurutzatzen.
Buscando América izan zen hilabete horretan
lagundu zigun albuma, eta bizitzen ari ginen
une garrantzitsu hartaz gozatzen lagundu zigun;
hainbeste kilometro furgonetan pilatuta egitearen
gordintasuna jasaten. Buscando América-k, ,
pentsarazi eta gozarazi zigun diskoak, beti piztuko
ditu urte horietako oroitzapenak.

Álvaro Heras
Idazlea eta kronikaria
DISKOA: Getz/Gilberto (Stan Getz & Joao Gilberto)
ABESTIA: Desafinado

Zorionez, musikak, zinearekin eta liburuekin
batera, garrantzi handia izan zuen etxe baten hazi
nintzen. Ama piano klasiko irakaslea zen arren,
aitaren bilduma txikiak disko eta kasete mota asko
zituen, eta arrebak eta biok, txiki-txikitatik estilo oso
ezberdinetako talde eta artistak entzuteko aukera
izan genuen.
Egongelako disko-jogailuan gehien entzuten
zirenen artean, aukeratu dudan hau gogoratu izan
dut betidanik maitasun bereziz: Brasilgo musikaren
klasikoen artean klasikoa, Ipanemako Neskatoaren
arrakastari esker. Diskoko abesti gogokoena dut,
halere, Desafinado bossa nova estilo liluragarriaren
muina ederto definitzen duen abestia da:
gozotasuna, dotorezia, bakuntasuna, edertasuna
eta malenkonia kutsu txikia.

ESTIBALIZ HERNÁNDEZ DE MIGUEL
Idazlea, ilustratzailea
DISKOA: Medicine Show (The Dream Syndicate)
ABESTIA: Still Holding on to You

The Dream Syndicate aukeratu dut oso lotura estua
dudalako eurekin, 80ko eta 90eko hamarkadetan
tour manager gisa izan nuen lehenengo bandatako
bat izan zelako.
Benetan kolpatu ninduen diskoa The Days of
Wine & Roses izan zen, baina zoritxarrez duela
gutxi galdu nuen uholde batzuetan, beste binilo
askorekin batera. Aukeratu dudan diskoak
ere, nahiz eta tristeagoa eta ilunagoa izan, oso
oroitzapen onak dakarzkit, zuzeneko apartenak
bereziki.
Gainera, geroago, ilustratzaile bezala bi diskoen
azalen interpretazio berriak egin behar izan nituen,
bandak eskatuta, hogeita hamargarren urteurrena
ospatzeko.
The Dream Syndicate, zorionez, nire bizitzan oso
garrantzitsua izaten jarraitu dute.

Pedro Elías Igartua
Irakaslea
DISKOA: Blonde on Blonde (Bob Dylan)
ABESTIA: Stuck Inside of Mobile with the Memphis

Blues Again

1970eko frankismoaren, tratularien eta gezurretako
satujaleen Bilbo zer zen imajina dezakezue. Gauez,
ohean, Luxenburgo-irratia entzuten nuen transistore
baten. Eta Rock & Roll-ak mundu berri baterako
ateak zabaltzen zizkidan.
Gaztaroan, senideei urtebetetze guztietan LP bat
eskatzen nien. 1971ko Gabonetan izeko ilunen
batek urtikaria sorrarazten zuen Neil Diamonden
disko bat oparitu zidan. Hurrengo egunean,
Vellido-ra joan nintzen aldatzera, Plaza Eliptikoan
zegoen disko-denda batera. Eta aldea ordaindua,
lau urteko atzerapenaz argitaratu berria zen Bob
Dylanen Blonde On Blonde-en kopia eraman nuen.
Erakusketako argazkian daramadan disko bera da.
Zerbait ezberdina zela esaten zuten, eta hala zen.
Dylanek, Beatles-ekin batera, herriaren musika
aldatu zuten. Eurek heldu arte, interprete izatea
eta musikagile izatea rol ezberdinak ziren. Egileek,
gainera, letrak edo melodiak egiten zituzten
bakarrik. Dylan eta Beatles-en ostean, euren lanak
konposatzen ez zituztenak susmopean geratzen
ziren.

Nagore Jauregi
Artista multierdizka
DISKOA: The Boogie Man (John Lee Hooker)
ABESTIA: Boom Boom

OHOko seigarren mailan nengoeneko
oroitzapenarekin geratzen naiz. Plastikako
klasean musika jartzen uzten zigun irakaslea
egokitu zitzaigun (zorioneko maisu Jon!). Ikastolan
Madonna, Kortatu eta Beach Boys puri-purian
zeuden.
Halere, nik liluratua ninduen musika bat idoro nuen.
Blues izena zuen eta noizbehinka irratian entzuten
zen.
Musika erosteko sosik ez nuenez gero, soinu
blusero hori zuen edozein gauza grabatzen nuen
irratitik. Bilduma zentzugabeak ziren: abestiak
moztuta, esatarien zatiekin nahastuta eta sekulako
bolumen gorabeherekin. Suposa daitekeenez,
gelan ez zuten inolako arrakastarik izan, baina
zaletasun bera zuen mutil bat ezagutzen lagundu
zidaten, eta berak jatorrizko diskoen grabazioen
kasetak lagatzen hasi zitzaidan.
Ikasi nituen lehenengo izenak BB King eta John
Lee Hooker izan ziren.

Ricardo lezón
Musikaria
DISKOA: The Boatman’s Call (Nick Cave and The Bad

Seeds)
ABESTIA: Lime Tree Arbour

The Boatman’s Call argitaratu zenean, ni Mexiko
DF-n bizi nintzen eta abentura horrekin nahasita
nenbilen. Beraz, hori alde batetik, eta Nick Cavek
ordura arte egindakoak ez ninduenez ukitu, galduta
ibili nintzen.
Urteak pasata, Getxora itzuli nintzenean, norbaitek
etxe baten Lime Tree Arbour abestia jarri zuen,
festa baten hasieran edo bukaeran. Aste horretan
bertan, ajearen ostean, diskoa erosi nuen. Ez zen
egundoko maitemina izan, apurka-apurka handitzen
joan zen, entzuten nuen bakoitzean, hesian gora
doan huntza bezala hazten joan zen, eta egun
paisaiaren zatia da.
Entzuten dudan bakoitzean etxean nagoela ematen
dit.

Jose López Iturriaga
Musikaria
DISKOA: The Kinks (The Kinks)
ABESTIA: Waterloo Sunset

Nire lehenengo diskoa Waterford-eko denda
baten erosi nuen, zeinaren erakusleihoan egunean
zenbait aldiz lelotuta geratu nintzen 1967ko udan.
Orduko Bilbon, zorridun tximaluzeen talde baten
jotzen zuen semea izatea nahikoa zen zure ama,
okindegian buelta ematen zuen momentuan,
lotsagabea zela esateko.
Zorionez, 1964tik 1969ra artean, zorridun
tximaluzeek ordura arte «pop»uzkurduragatik
ezaguna zen herriaren musikan iraultzaren
azeleragailua gogor sakatu zuten.
Abestiak irauten zuen hiru minutuetan ezkutatzen
zen energia eroa, katigatzen gintuen eta azaleko
ileak tente jartzen zizkigun melodia-zati edo riff
horren itxaronaldi larria eta disko bateko argazkien
jario hezigaitza izan ziren euren eraginpean
zegoen munduaren zatian bizi izan ziren aldaketen
makinaren gasolina.
Planeta honetako biztanle bezala, jainkoei eskerrak
ematen dizkiet fenomeno hori niretzako beranduegi
izan baino lehen eman zelako.

Mertxe Marcos
Diseinatzaile grafikoa
DISKOA: The Rise and Fall of Ziggy Stardust (David

Bowie)
ABESTIA: Sufraggette City

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders
from Mars, David Bowieren, Lurra gaitzetik atera
behar zuen Izar Gizonaren diskoa oso berezia
da niretzat Pleonastic Plaktos-eko kideek oparitu
zidatelako. Adorea izan behar da punk-a izan eta
Bowieren diskoa erosteko.
Aukeratutako abestia Sufraggette City dardaratsua
da; nire izena entzuten nuela ere iruditzen zitzaidan.

Miren agur Meabe
Idazlea
DISKOA: Urte-Giroak ene Begian Lizardi
ABESTIA: IV - Ondar Gorri

Noiz edo noiz esan dut izadia zorigabekoen
kontsolamendua dela: bideari burumakur ekin
arren, bueltan gogotsuago egoten gara, gure
begiek antzeman dutelako ezkur baten miraria belar
artean, luma baten dantza itsua edota bitsaren
errebeldia errekako zumeen artean.
Valverderen V letrak, Vivaldirenak bezala, lau
urtaroei egindako gorazarrea sinatzen du eta
eszenatokien katalogo bat eraikitzen laguntzen
digu, bertan paseatzeko denborak egutegiko
orritxoak eteten dituzten bitartean.
Hamazazpi edo hemezortzi urte nituela entzun
nuenean, Xabier Lizardi nor zen ozta-ozta nekien,
huntzari, kilkerrari, baserriko keari, hondarrari, sagarloreari, elurrari, pagoari dei egiten zien poeta. Hala
ere, haren hitzak eta haiek aupatzen zituen musika
betiko geratu dira nigan, harrigarri, pintzelkada
inpresionistak bezala margolan barroko batean.

ROBERTO MOSO
Musikaria, kazetaria, entretenitzailea
DISKOA: Rock & Roll Animal (Lou Reed)
ABESTIA: Lady Day

Udak Londresen ingelesa ikasten igarotzen zituen
lagun pribilegiatu batek ekarri zidan bertatik Rock &
Roll Animal. Zentsura gabeko bertsioa gainera, luxu
hutsa! Espainian Heroin abestia moztuta argitaratu
zen; horren ordez beste disko bateko hiru abesti
zituen. Astakeria itzela.
Milioika aldiz entzun nuen, ia beti bazkalondoan.
Horrela Howard Stein Academy of Music-era
bidaiatzen nuen eta guztiak ikusten nituen. Musika
tresnetatik sugarrak ateratzen zituen banda, Lou
Reed handienaren zerbitzupean: misterioaren
gramo txikiena galdu barik, loria erdiesteko
Underground-aren itzaletatik sortutako Fenix
hegaztia.
Urdeak lokatzean bezala gozatu nuen altxor horren
ildaska bakoitza. Eta oraindik egiten dut.

Miriam Ocariz
Diseinatzailea
DISKOA: The Modern Lovers (The Modern Lovers)
ABESTIA: Pablo Picasso

Musika beti izan da funtsezko elementua nire
lanean. Pablo Picasso nire lehen desfilea hasteko
aukeratu nuen abestia izan zen. Argi eta garbi
gogoratzen dut diskoa, ezagutu nuenetik eta nola
berehala bat egin nuen berarekin, lehenengo
akordeak entzun eta modeloak agertokian azaldu
ziren arte. Kirioak lasaitu eta zirrara itzela sentitu
nuen.

jokin oregi
Antzerkigilea eta zuzendaria
DISKOA: Bat-Hiru (Mikel Laboa)
ABESTIA: Gogo eta Gorputzaren Zilbor-Hesteak

Hona Bat-Hiru, Mikel Laboak 1974. urtean
argitaratutako disko bikoitza. Hiru omen ziren baina
bigarrena, nonbait, zentsurak irentsi zuen. Herri
Gogoa disketxeak argitaratu zuen, euskaltasun
gogo eta gosea sekulakoa zen garaian. Diskek,
baina, ez zuten hasieran entzule guztien oneritzia
jaso, zentsurarena ez zen izan lixeriketa txar
bakarra, antza. Laboa esperimentazio zalea zen eta
batzuek nahiago beti betiko zapore eta doinuak.
Laboak, azkenik, modernitatea klasiko bilakatu du.
Denok pozik.

Rafabilly
Disko saltzailea
DISKOA: Quatro (Suzi Quatro)
ABESTIA: Can the Can

Suzi Quatro (Susan Kay - Detroit 1950),
seguruenik, garaiko rock supermatxistan lider
eta buru izan zen lehenengo emakume baxujolea izan zen. Nolabait, oztopoak gainditu zituen,
emakumezkoak Rock-an parte hartzen has zitezen.
Bere lehen disko handiak eta nik erosi nuen lehen
biniloak 48 Crash eta Can the Can zituen.
Bi abesti, bakoitza bestea bezain enblematikoa.
1974aren inguruan erosi nuela uste dut.

Joserra Rodrigo
Musika dibulgatzailea
DISKOA: Desire (Bob Dylan)
ABESTIA: Isis

Bob Dylanen Desire-k nire bizitza goitik behera
aldatu zidan, eta argazki honetako LP-a erosi
ahal izan arte, aste-sari guztiak aurreztera bultzatu
ninduen lehenengo bulkada musikala izan zen.
Deigarri egin zitzaidan lehenengo gauza, Scarlet
Riveraren biolinaren soinua izan zen, baita baxuak
eta erritmo-sekzioaren antigoaleko oihartzunak ere.
Horretaz gain, aurpegira hitz egiten zidan ahots
berezia eta lehenengo mailako andereñoaren
moduan irakasten zidana. Kontuan izan dezagun
Hurricane-en (kartzelaratua izan zen boxealaria)
diskoa izan zela, agian, herri honetan Minnesotako
jenioak izan duen abesti arrakastatsuena.
Desire-ri esker rock musika ezagutzeko eta
testuinguruan kokatzeko ibilbidea hasi nuen, 12
urtetxo labur nituenean. Horrek gogor kolpatzen
zaitu. Esker onekoa izango naiz betiko.

Loles Vázquez
Musikaria
DISKOA: In Too Much Too Soon (New York Dolls)
ABESTIA: Who are the Mistery Girls

70eko hamarkadan jaio eta Rock & Roll hutsean
aritu zen banda honek bi disko bakarrik argitaratu
zituen. Euren glam estetikak eta, batez ere, Johnny
Thundersen riff-ek, gauetan ni nerabeak, nire
bandarekin batera, eszenatoki batera igotzearekin
amets egitea eragin zidaten, nire begiek posterrez
estalitako logelako hormak ikuskatzen zituzten
bitartean, Iggy & The Stooges-en eta The
Runaways-en artean, besteak beste.
Who are the Mistery Girls aukeratzen dut
nerabezaroaren ametsa irudikatzen duela
uste dudalako: guztia arinegi, sakonegi,
zalapartatsuegi… hain gehiegi dena, ezen lortutako
guztia heldu bezain bizkor desagertzea eragin zuen.

OHARRAK

