Hesian taldeak egin duen diskorik arrakastatsuena izango da bere
barnean dituen doinu eta melodien balioa altua delako eta kantuak
sortzean asmatu dutelako. Musika sentimenduei buruz idazten denean,
kantu sentikorrak ateratzeko aukera handiagoak daude. Zazpigarren
diskoak dituen kantuak zeharo hurbilduko zaizkio entzuleari, kantuen
melodiek xuxurla daude emeki baina ozen eta indartsu. Kantuak entzulearen alboan mantentzea da erronkarik distiratsuena. Hori lortu
ondoren, norberarekin daude kilikak edo irribarreak azaltzeko edota
erakusteko eta barruan dugun entzulearen gogoak asetzeko; hau da,
behin eta berriro entzuteko. Hesian taldeak sentimenduaren indarretik
ateratako doinuak egin ditu. Bizitza maitatzeko egina badago, Hesian
taldea “Hesian” diskoarekin gailurrerago iritsi da. Franen hiru abestiak
eta Zuriñeren beste hiruak komunztadura biribilean daude, bikain moldatu dute emaitza orokorra. Eta gainerakoan, zazpigarrenak agidanez
poperoagoa dirudi baina rocka du jantzita. Haize tresnek tarte txikiagoa
dute eta ez daude aurreko planoan. Tempo erdiko kantuek batak besteari eskaintzen dieten babesa zoragarria da, diskoa ere bai.
Hesian (Sakana, Nafarroa, 2006) taldearen zazpigarren disko berriak
taldearen izena du izenburu. Hesian taldeak 10 urte beteko ditu aurten eta bederatzi abestiko diskoa prestatu dute. Zazpi abesti berri gehi
“Behar zaitut” eta “Ezin ahaztu” abestien bertsioak hainbat kantari
laguntzaileekin batera. Taldearen 10. urteurrena aitzakiatzat hartuta,
disko berezia sortzea izan da asmoa. Hesian taldeak ez du bere betiko
esentzia galdu, estilo desberdinak nahasi dituzte eta hitzen indarra azpimarragarria da duten garrantzia kontuan hartuta.
Hesian taldearen “Hesian” diskoa Paxkal Etxepareren Bardozeko estudioan grabatu eta nahastu da 2016ko urrian. Grabaketa teknikaria
Paxkal Etxepare izan da eta beronen laguntzaileak Jérémie Garat eta
Joseba Aparicio. Hesian taldeak ekoitzi du. Masterizazioa Basalte Studioan egin du Simon Capony-k. Haize konponketak Joseba Apariciorenak dira. Maider Aregok sartu du saxofoian grabazioan. Sorkunek eta
Pettik ahotsak sartu dituzte “Behar zaitut” abestian. Pettiren ahotsa Berako Mikestudioan grabatu du Aitor Garciak (Maikel). Jagoba Ormaetxeak (TAOM) “Amua eta “Izar”” abestien orkesta konponketak eta pianoa egin ditu. “Ezin ahaztu” abestiaren konponketa, pianoa, nahasketa
eta ekoizpena Jagoba Ormaetxeak egin ditu eta rhodesa jo du “Behar
zaitut” abestian. Zuriñe Hidalgorenak dira “Nahi duguna”, “Zerotik” eta
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ahaztu” eta “Behar zaitut” abestien letra eta musika Fran Uriasenak
dira. Bruno de Zabalak egin du “Amua” (kantu instrumentala). Carlos
Undergroovek egin ditu diseinuak.

AMUA

BADAKIT

Intro bezala erabiliko den kantu instrumentala.

Idatzitako 3. abestia (Fran). Zailtasunen gainetik
aurrera jarraitu nahi dudala esaten dut. Zailtasun guzti horien jakitun naiz, baina ez nuke hau
ezergatik aldatuko. Abestia musikalki ere berezia
da. Oso swing ukitukoa erritmikoki, eta hori, guretzat, berria da. Sakona eta era berean tristea,
musikalki ezberdina da orain arte egin dugunarekin alderatuta, baina gehiegi aldendu gabe.
Biguntzen ari gara… Jajajaja!!

HEMEN NAIZ
Nire (Fran) hiru abestiek (Izar, Hemen naiz eta
Badakit) harreman estua dute euren artean.
Hiruak dira maitasun abestiak, eta hiruak idatzi dizkiot pertsona berari. Hemen naiz izan zen
idatzitako bigarrena. Nolako harremana nahiko
nukeen deskribatzen du. Harreman osasuntsua,
beharrik eta gatazkarik gabekoa: ondoan nahi
zaitut eta ondoan egongo naiz, onerako eta txarrerako. Metaforak ere baditu, baina zuzenagoa
edota argiagoa da. Musikalki oso Hesian da,
abesti erraza, sinplea...

ZEROTIK
Letra ameslaria da, eroa, mundu gaixo batean
libre eta zoriontsu bizitzera bultzatzen gaituena.
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garena izan, gugan sinistu.

IZAR
Izar izan zen hiruetatik idatzitako lehenengo
abestia (Fran). Neska honen istorioa, ezagutu ginen momentuko istorioa eta harremanaren
hasieraren istorioa kontatzen du, metaforikoki
etengabean. Beldurrak utzi, oraina bizi... horiek
dira mezuak. Balada erdi bat da, baina hasierako
ideia balada osoa egitea zen. Oso abesti sakona da, metaforikoa, poetikoa, erromantikoa... eta
musikak hor asko laguntzen du, nahiz eta erdialdean aldaketa hori duen (haizeak, abiadura, distortsioa...). Aldaketa horrek esan nahi duena da
“balada bat da, bai, eta oso erromantikoak gara,
baina gu geu gara oraindik!”.

INFINITOAREKIN
Kantu misteriotsua da; izan ere, etorkizuna,
ikusten ez duguna, ezezaguna... misteriotsua
delako. Esperimentatzea, salto egitea, arriskatzea... beharrezkoa delako, pauso bat harago
ematera animatzen gaituen kantua da.

NAHI DUGUNA
Bi pertsonen artean sortutako mikromundua,
nahi duten modura eraiki dutena eta beraiek bakarrik ulertzen dutena. Intimitatea, bien arteko
bat-etortzea, sexuaren indarra eta maitasuna.
Gorputz eta zentzumenen bidezko lengoaia.

BEHAR ZAITUT
Hesian taldearen lehenengo “arrakasta”, duela
10 urte egindakoa. Oso erromantikoa, eta gaztetasunak (ia nerabezaroak) dakarren grina,
desesperazioa edota “antsietate” puntu horrekin
hitzetan. Musikalki oso sinplea da. Country kutsua du bertsio honetan. Petti eta Sorkunek kriston rolloa ematen diote.

EZIN AHAZTU
Gure bigarren etaparen hurrengo lehen “arrakasta”, Zuriñe sartu eta lehenengoa, alegia. Inoiz
egin dudan (Fran) abesti intimoena eta tristeena
agian, momentu zail batean idatzitakoa. Pop balada bat bilakatu da hemen. Zergatik? Nahi dugulako.
Zuriñe: ahotsa
Fran: ahotsa eta gitarra
Iker: gitarra
Eneko: tronpeta
Iñigo: tronboia
Bruno: baxua
Danel: bateria
Aritz Barandi: denetarik
ritxi aizpuru + hesian (2016ko azaroaren 30ean)
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