Patxuko Nice taldeak (Hondarribia, Gipuzkoa, 2012) musika irtenbide berriak edo posizionamendu eta kokapen musikal altruistak izan zituen buruan musika ibilbideari hasiera ematerakoan.
Patxuko eta Jon Mari Beasainen ideiek abiarazitako proiektuak oinarri sendoagoak ditu diskotik
diskora nahiz eta taldekide batzuk sartu eta beste batzuk irten diren taldearen sorreratik.
Patxuko Nice taldearen laugarren diskoa 2019aren bukaeran eta 2020ko urtarrilean grabatu
eta nahastu du Pello Gorrotxategik Ereñotzuko Aieka estudioan. Masterizazioa 2020ko otsailean Jonan Ordorikak egin du Mamia estudioetan. Ondoko laguntza izan ditu diskoak. Txus
Aranburu: teklatuak (Aukera bakarra, La huella, Manifestu emozionala). Oskar Benas: koroak
eta perkusioa (Esnatu da, La huella, Escarcha) eta musika eta letrak Patxukorekin batera “Esnatu da” abestian. Ohiana Rodriguez: teklatuak (Esnatu da, Escarcha). Oier Guillan: errezitazioa (Manifestu emozionala) eta letrak (Manifestu emozionala, Biok garen mundua). Amagoia
Gomez: hitzak (Aukera bakarra). JuanCarlos Ordoñez: hitzak (La huella). Ernesto Villar: hitzak
(]LQHDQ 5DXO$UWLHGDKLW]DN3DW[XNRUHNLQEDWHUD 7LHPEODQORVDEUD]RV 4XLP0R\DGLVHLnuak, irudiak, marrazkiak.
Patxuko Nice taldearen laugarren diskoak (Quim-en marrazkia) bi eragin handi daramatza
kantuen ezaugarrietan. Pop leun eta leuntzaileak reggaerekin du harreman estu eta sakona.
1980ko hamarkadako aztarna nabariak dira kantuen kontzeptuetan. Soul eta funk eraginak daude
“Aukera zoragarria” abestian. “La huella” reggae geldoaren sinonimoa da eta “Tiemblan los brazos” abestiari antzeko lurrina eman diote. Barnerakoitasuna da girorik sentikorrena Patxuko Nice
taldeak, samur helaraziko digu mamiaren argia. Umiltasun musikalarekin jositako pop doinuak
reggae zaparradekin bustita. Baina horren guztiaren gainetik beste bereizgarri eta nolakotasun
bat gordetzen dute gitarretan, Itoiz taldearen reggae gitarren usaina barruraino daukate sartuta
eta, funtsean, hor dago Patxuko Nice taldearen ekarpen sotila modu xaloan erakutsia.

ESNATU DA
Asian egon ginen zenbait hilabetez Oskar Benasekin, eta horren ondorioz, badira urte batzuk portura hurbiltzen naizela egunero. Sergiok eta Benasek egindako aspaldiko abestia.
Garai bateko rock abestien kutsua dauka. Arina du eta melodikoa da.
ESCARCHA
Bikote-harremanak batzuetan hurbilekoak izaten dira, baina badira urrunekoak ere... eta
hemen galdera da zergatik jarraitzen dugun elkarrekin. Zuzena eta azkarra. Sortu genuenean
ere segituan eta naturalki atera zitzaigun gitarrez jositako abestia non bateria aske baitoa.
AUKERA ZORAGARRIA
Ama izan nintzenetik heredatutako betebeharrak kuestionatu eta feminismoan sakonago
sinesten dudalako. Nagusitzen ari naizelako
eta hori aukera bezala bizi nahi dudalako.
Soul eta funkaren arteko saiakera bat da. Dibertigarria izateaz gaindi melankolia ugari du.
LA HUELLA
Alde egiten dugunean utz ditzakegun oroitzapenei buruzko pentsamenduak azaldu nahi
ditugu. Hasiera hasieratik jo izan dugu kontzertuetan. Reggae pisutsua, intriga eta ezinegona eragiten duen atmosferarekin.
EZINEAN
Ezintasun egoera baten isla da, bertan hainbat elementu uztartzen dira armiarma sare antzeko batean eta ez dute, ez askatzen, ez ihes

egiten uzten. Pertsonaia leku bat eta espazio
bat aurkitu nahian dabil, erreferentzia batzuk
baditu eta sisifotar borrokari eusten dio, baina
azkenik ahituta erortzen da. Mendebaldekoon
zuritasunetik begiratuta borroka pertsonal batez ari gaitezke. Afrikar ikuspegi beltzetik berriz, itsaso zeharka ezin eta gupidagabea den
Mediterraneoaz. Simetria musikala da helburua. Teklatuak ematen duen baliabideekin jolasean dabiltza gure betiko instrumentuak.

QUIM MOYA
Dagoeneko 10 urte dira pintura ikuskizunak eskaintzen ditudala kontzertuetan, munduan zehar
bidaiatzen eta jaialdi handietan, eta agertoki bakoitzean Patxukok kantatzen zuen bitartean margotu
nuen lehen eguna gogoratuz. Eta nerbio horiek,
oraindik agertzen dira, mementuko zirrara izugarria
bezala. Eta zuzeneko magiko horretatik, segurtasun ezaz, inprobisazioz eta plazeraz betea, sortu
zen Patxuko Nice taldeari egindako azalek osatu
dituen koadroa. Pintura akrilikoa, trazu libreak, koORUH EL]LDN HWD DUWHDGLHUD]SHQDUHNLNR NRQ¿DQW]D
maila. Eta kantatutako emozioetan bizi den pertsonaia bat sortzen da.
Pinturarekin edo musikatik abiatutatako pinturarekin lotutako musika… ez bata eta ez bestea. Artista
gisa Sergio Patxukorekin sortzeko aukera pribilegio bat izan zen pertsonarekin partekatu ahal izatea, eta artista, berriz, izugarri miretsia. Eta intentsitate horretatik, oso erraz sortu zen arte bisualaren
eta musikaren arteko lotura. Izan ere, solasaldi etereoetan eta errespetuzko isiluneetan partekatutako
denborak ateak ireki zizkion gure unibertsoei kolorea eta forma emateko mundu bati, honek abentura
handi baten konplize bihurtu gintuen, eta gainera
irudien jarraipena dago, hori da Patxuko Nice taldearekin dudan harremana.

TIEMBLAN LOS ABRAZOS
Jendearen loturak, besarkaden indarra, azken
edo lehen besarkadaren sentsazioa eta sentitzen dena adierazi nahi dugu. Pop eta Jamaikako musika erritmoen arteko batura.
MANIFESTU EMOZIONALA
Jende alaia da iraultzaileena. Mundu honetan
alai egoteko arrazoirik sekula ez dagoelako,
alai egotea iraultzailea da. “Manifestu emozionala” horrelako pertsonei idatzitako maitasun
kantu bat da. Begirada galdua duen jende-itsasoetan, ezustean begietara begiratu eta
irribarre bat eskainiz harritzen zaituen jendeari eskainia. Gitarra seigarren soka “re”-n dago
D¿QDWXWDHWDGHOD\HJRNLDNVRUWXWDNRHVSHUDQtzazko abestia da.
BIOK GAREN MUNDUA
Hasieran, “Harrera” izenarekin atera genuen
2019an Irungo Harrera Sarearentzat egindako
elkartasun abestia zen Oier Guillanen testuarekin. Orain egokitu eta izena aldatu diogu.
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Sergio Ordoñez “Patxuko”: ahotsa
Eneko Fernandez: bateria
Ibai Larralde: gitarra
Alejandro Terrones: baxua
Jon Mari Beasain: gitarra, koroak,
teklatuak
Quim Moya: irudiak

MUSIKA IDEIAK
Telf. 659 975 820 - 618 072 026 / 221 P.K. 48100 Mungia (Bizkaia)
www.baga-biga.eus / info@baga-biga.eus

