ESKEAN KRISTÖ
Azote kaldüz
Eskean Kristö taldea Bizkaiko Arratia bailaran sortu zen
2012an, “Eskean” taldeari deitura berria eman ondoren.
Oso gaztetik hasi ziren, partaide guztiak, musikaren doinuei jaramon egiten. Urak dakarrena urak ei darama.
Imanol Arrese bateriajotzaileak zapaldutako taldeak
“Kokoteko”, “Nagi Faktori” eta “Eskean” dira. Aritz
Ontalvilla, gitarra, “Psikotazo”, “Invierno Ruso”, “Deaf
Goat” eta beste makina bat taldeetan ibilitakoa da. Peio
Artetxe, baxularia, “Zaustu” eta “Materia Gris” taldeetatik igaro da, eta Areatzako Musika Bandako saxofoi
baritonoa da. Alex Harillo, gitarrajotzailea, “Kokoteko”
eta “Nagi Faktori” taldeetan jotakoa da. Pello Artabe,
abeslaria, tronpetari izan zen Areatzako Musika Bandan,
gero “Kokoteko”, “Nagi Faktori” eta “Eskean” taldeetan jotakoa. Eskean Kristö taldeak 2013an lehen maketa
kaleratu zuen eta azaroan Banden Lehiaketa irabazi. Bio
laburra bezain interesgarria.
Eskean Kristö taldeak “Azote kaldüz” diskoa Andoaingo Garate Studioetan, grabatu, nahastu, masterizatu eta ekoitzi
du Martxel Arkarazo teknikariak 2014ko
maiatza, ekaina eta uztailean. “Latigo!”
abestian Niko Etxart musikariak abestu
du. Uxue Apaolaza idazlearen “Umeek
gezurra esaten dutenetik” liburuko testuetan oinarrituta dago “Negar” abestiko
letra. Marrazkiak eta diseinuak Jon Artetxek egin ditu.
Eskean Kristö taldearen lehen diskoa,
“Azote kaldüz”, 2013ko Banden Lehia
irabazi ondorengo emaitza da. Zuzeneko
biribila eman osteko garaikurra disko bihurtuta. Eskean
Kristö taldeak garai bateko rock and rollaren indarra du,
haren sakontasuna, haren arnasa, haren hasperena, haren substantzia, haren kolpea, haren zoriona, haren zoritxarra, haren kemena, garrasia, bat-batekotasuna, ausardia, edozeri aurre egiteko jarrera. Eskean Kristö taldeari
izenondo, izen eta termino horiek guztiak bizkarraren
gainean jartzea gehiegitxo izan daiteke, baina gustura
eta pozik garraiatuko lukete, hori eta gainontzeko guztia,
beti musikaren alde, taldearen musika bultzatzeko. Eskean Kristö taldeak igarotako garai horietara garamatza,
baina ez han rockaren elixirra eta harri filosofala aurkitzeko. Pasatutako garaiak ez dira inoiz bueltan etorriko,
taldeak ez du, beraz, garai haien nostalgiarik. Ispiluan
begiratu ondoren, lepoan hartu eta segi aurrera rockarekin, Eskean Kristö taldearen interpretazioarekin. Eskean
Kristö taldearen espirituan kiribil zolia, indartsua hamaika heldulekukoa: ACDC, Guns´n´Roses, Mötley Crüe,
Motörhead, Black Sabbath, Sexty Sexers, ZZ Top, 38 Special, The Temperance Movement, Kiss, Aerosmith, Poison,
Lynyrd Skynyrd, Queens of the Stone Age, Zarama, Turbonegro, Willis Drummond, The Strokes, Rolling Stones,
Beach Boys, Gatibu, Led Zeppelin, The Cult, Niko Etxart,
Red Hot Chilli Peppers, Koska…

1.- Eskean Kristö taldearen rockak gorputza eta sakontasuna du.
Garai bateko rockaren zantzuak, zintzur apurtuaren zertzeladak,
gitarraren kolore eta oinarrien kolpea, kilikaria, kateatzaile…
Hori da taldearen musikaren ideia. Rock&Roll zaharrari ugerra kendu eta
berriz eszenan jartzea. 70 eta 80ko hamarkadetan taldeek zeukaten soinua
lortzen saiatu gara, bai diskoan eta baita zuzenekoetan, eta rock&roll hori
ondo kateatuta, olioztatua egoteko eta ondo sonatzeko beharrezkoa da oinarri sendoa izatea, eta gero horren gainean gitarra jokoak, soloak, bihurrikeriak eta ahots kontuak sartzea. Beti izan gara talde gitarreroa, baina
horretarako bateria eta baxu irmoak behar dira atzetik; azken finean, horixe
da rock&rolla, ez dago misteriorik. Pelloren ahotsa eta kantatzeko modua
ezin hobeto gelditzen da guk egiten dugun rock&roll estilo garratz eta latz
honetan, zenbaitetan antzeztu ere egiten du abesterakoan, kantuei nortasun propioa emanez, probokatuz, sufrituz eta burla eginez askotan.
2.- Eskean Kristö taldeak kaleko hizkera gertutik bizi du, esan
nahi duen gauzetan eta nola esaten direnetan ere bai. Hiztegitxoa erantsi diozue abestiei.
Horrela behar du izan. Rock&Rollak gauzak aldarrikatzeko ere balio du eta
horretarako erabiltzen dugu, zergatik ez?
Gaur egun gure inguruan bizi ditugun egoera
gogorrak eta injustiziak ikusirik: pobrezia, ustelkeria, politikarien hipokrisia… horren aurrean itsu eta mutu geratzea ez litzateke zilegi
izango. Esaten duguna, kaleko modu berberean esaten dugu, zuzen eta gordin.
Hala ere, diskoko kantuen tematikak nahiko
anitzak dira, “eskola zaharreko” rock&rolla
ere, eta euskaraz eginik ere, aldarrikatzailea,
kritikoa, oldarkorra, sentimentala, burlatia,
umoretsua, lizuna… izan daitekeela azaldu
nahi izan dugu. Horretan oso gustuko dugu
Niko Etxart eta bere ideia musika egiteko,
ulertzeko. Kantuetan batuera erabiltzen dugu
nagusiki, izan ere, arratiera hutsez abestuko bagenu askori gauzaren bat
edo beste ganoraz ulertzea zail samarra egingo litzaieke. Erabili ditugun hitz
batzuk arratiarrak edo bizkaitarrak dira, bertokoak baikara. Horregatik jarri
dugu hiztegitxoa batuerazko itzulpenarekin.
3.- Eskean Kristö taldearen pulpitoa ikusteko dago, jaia eta
erritmo sarkorra herrietara barreiatzeko gertu.
Oholtza gainean eztanda egiten duten taldeak ditugu gustuko, elektrikoak,
adoretsuak, eta horretaz gain, show edo espektakuluaren aldekoak ere bagara, zuzenekoetan plus bat ematea maite dugu. Kontzertuak dira gure
pizgarri eta bizigarri! Hala ere, gu asko saiatu arren, publikoak dauka giltza, publikoak dauka azken hitza; jendea gurekin egotea da kontua, Eskean
Kristötar sentitzea. Hor sortzen da festa, energia eta liturgia!
Pello Artabe: ahotsa
Alex Harillo: gitarra
Aritz Ontal Village: gitarra
Peio Artetxe: baxua, harmonika eta koruak
Imanol Arrese: bateria
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