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Oreka TX diska berria atera du

“Proiektuaren
bizkarhezurra
txalaparta da”

Harrizko eta izotzezko txalapartak jo dituzte Nömada TX proiektuan

Nora Arriola

TTAKUN eta erren, ttakun eta
erren. Txalapartak ateratzen dituen soinuak ozenki sakabanatzen dira Oreka TX taldearen
diska berrian, Nömadak TX. Izan
ere, lana orain dela lau urte martxan jarri zuten proiektuaren bigarren espresiobidea da, azken
Donostiako Zinemaldian aurkeztu zuten dokumentalarekin batera. Harkaitz Martínez de San Vicentek eta Igor Otxoak India,
Mongolia, Laponia eta Sahara
bisitatu dute, txalapartaren doinua bertako musika eta musika-

riekin nahasten. Horrela, ñabarduraz betetako diska honetan,
Euskal Herriaren mugak gainditu ez ezik, taldeak kulturen elkartopatze etniko eta anitz bat
proposatzen du.
–Zein da Nömadak TX
proiektuaren muina?
–Guztiaren bizkarhezurra txalaparta da. Honen inguruan elkartzen dira, modu ezberdinetan
proiektuan zehar, musika, musikariak, estiloak, tresnak, baita
kultura eta herri desberdinak.
Orain arte bi espresiobide kaleratu ditugu, diska eta filma; gainera diska bazuen guretzat ga-

rrantzi berezi bat, azkenean gu
musika mundutik gatoz eta guretzat adierazteko modu erosoena da.
–Lau urte ibili zarete azken
lan hau garatzen. Zein izan zen
lehenengo harria?
–Harkaitzen ideia bat izan zen,
gero amankomunean jarri genuen Pablo Iraburu ekoizlearekin eta hiruren artean joan ginen
garatzen. 2003 urtean hasi ginen
lehenengo urratsak ematen, ideia
gorpuzten pixkanaka-pixkanaka.
–India, Laponia, Sahara...
Zergatik aukera dituzue herrialde hauek?

–Faktore batzuk kontutan hartu ditugu. Alde batetik interesatzen zitzaizkigun herrialdeen
musika bereziak, ikusi nahi genuen ere herri nomadek nola garatzen duten musika. Bestalde,
aurretik ezagutzen genituen doinu eta musika mota gehiago ezagutzen saiatu gara, adibidez
Mongoliako khoomi kantu armonikoa, eta Sami herriaren bertso
antzeko kantak.
–Zureak egin dituzue herrialde bakoitzaren berezitasun musikal eta kulturalak?
–Konturatu gara klimatologia
eta bizitzeko eredua nola baldintzatzen duten herri baten kultura eta musika. Aipatzekoa da
Mongolian derrigorrez garatu
izan behar duten nomada izaera,
lurra emankorra ez delako. Gainera herri nomaden bizimoduan
musika tresnak ez dute tarterik;
pisu handia dutelako ezin dute
haiekin batera eraman eta orduan
sortu izan dute ahotsan bakarrik
oinarritutako kantuak.
–Iglu eta basamortuko jaima batean jo duzue. Nolakoa
izan da esperientzia?
–Gehien arritu gaituena izotzarekiko esperientzia izan da.
Bloke bat hartu eta motozerra

batekin mozten hasi ondoren
tresna ezberdinekin manipulatu
genuen, notak ateratzen, ze soinua sortzen zen ikusten eta hau
eraldatzen. Gehien liluratu gaituen bizipena izan da.
–Bestalde, Nömadak TX dokumentalan zer aurkitu dezakegu?
–Bizitutako esperientzia irudiekin eta musikarekin azaltzeko
modu bat izan da, baita ere plataforma bat izan da guretzat garrantzitsuak diren gaiak isladatzeko. Globalizazioa, inmigrazioa, herri minorizatuen eta desagertzear dauden ahotsen egoera azaltzen da modu inplizito batean pelikulan zehar.
–Filma eta diskarekin amaitutzat ematen duzue proiektua?
–Ez, oraindik urrats gehiago
eman behar ditugu. Telebistako
saio batzuk, DVDa eta ikuskizun
bat prestatzen ari gara hurrengo
udarako. Karpa erraldio batean
guk txalaparta joko dugu eta birtualki, proiekzio batzuen bitartez, munduan zehar ezagutu ditugun musikari horiek gurekin
egongo dira. Horrekin herriz-herriz ibiliko gara, berriro nomadak bilakatzen.

Bilbo Hiria Irratiak hamar urte betetzen
ditu udaberri honetan

Irrati hurbil bat
N.A.

HIRIBILDU osoa ikusten da Bilbo Hiria Irratiaren leihoetatik.
Etxebizitzen teilatuak, Itsadarra,
udaletxea, Etxebarria parkea eta
arretaz begiratzen bada bilbotarrak
ikus daitezke karriketatik ibiltzen.
Asfaltozko paisaia. Kontutan hartzeko paradoxa bat ematen du hau,
izan ere hamar urteko irrati gazte
honek %100 kosmopolita da, urbanoa eta kaletarra.
Zenbat Gara kultur elkartea da
komunikabidearen ama. “Zenbait
kide zeozer egiten eta emititzen
hasi ginen, 1997 urteko udaberrian. Hasieran, goizetan ordu bateko magazin txiki bat egiten genuen, arratsaldez, posible izanez
gero, irratsaio ezberdinak emititzen genituen, solasaldiak, musika
pixka bat...”, azaltzen du Mieltxo
Monfortek, irratiaren koordinatzailea. Bestalde, euskararen sustapena izan zen, eta gaur egun izaten jarraitzen du, proiektuaren helburuenetariko bat. Horrela, Bilbo
Hiriak gure hizkuntza esparru desberdinetan tokia edukitzearen beharrezkotasuna aldarrikatzen du.
Horregatik, FMko 96 dialean en-

tzuten den irrati honetan euskaraz
egiten da. “Saiatzen gara hizkuntza dakien orok uler dezakeen eredu bat eskaintzen, hau da, ulertzeko ahalegina egin behar ez izatea”,
dio Isabelek, beste esatari bat.
“Printzipioz euskara batuaz emititzen dugu, baina elkarrizketatuei
ez diegu hau inposatzen. Hemen
euskara hutsa da abiapuntua”.
Programazio oparoa
Kultura eta gizartea dira irratiaren egitarauaren ardatz nagusiak.
Programazioa Ibaizabal magazi-

Euskararen sustapena da irratiaren helburuenetariko bat

Hamar urteko irrati gazte honek
%100 kosmopolita da,
urbanoa eta kaletarra
narekin esnatzen da, “gai ezberdinak jorratzen dituen hiru ordu eta
erdiko programa”. Arratsaldez,
berriz, “kultur kutsua hartzen du
irratiak”, bertsolaritza, teknologia
berriak, kirolak eta, nola ez, musikarekin. “Ez dugu bakarrik lantzen
rocka edo popa; jazz, blues, folk

eta musika klasikoak badute bere
tartea”, dio Mieltxok.
Aipatzekoa da ere Euskal Herri
osoa badaukala bere lekua irratiaren baitan; astero Iparraldetik, Nafarroatik, Arabatik eta Gipuzkoatik albiste eta gaurkotasunezko
kronikak jasotzen dituzte.

Bilbotik mundura
Hasierak beti izaten dira gogorrak eta Bilbo Hiria ez da salbuespen bat. “Duela bederatzi urte justu-justu genuen ordenagailu bat
eta baliabide tekniko oso sinpleak
erabiltzen genituen”. Momentu
honetan, Interneten sartu izanak,
www.bilbohiria.com web orrialdearen bitartez, aurrerapausu bat suposatu du irratiaren zabalkuntzan.
“Sarean egotea, hau da, beste batzuk gu ezagutu ahal izateak, gu
besteena jasotzen dugun moduan,
izugarrizko abantailak ditu”, azaltzen du Isabelek. Izan ere, komu-

nikabidearen toki zibernetikoaren
bitartez emisioak entzun daitezke
munduko edozein puntutik. “Gurea irratia txikia izan arren, sendoa
baina txikia azken finean, sorpresa
batzuk jaso ditugu, esate baterako
Amerikatik eta Asiatik idatzi dizkigute lagun batzuk entzuten digutela esanez”.
Horrela, irratiak hamar urte darama entzuleekin harreman zuzena
bilatzen, elkareragiletasuna sustatzen. “Irrati hurbila egitea gustatzen zaigu, hori da gure asmoa eta
neurri batean egiten dugula uste
dugu”.

