Khous taldearen lehen diskoak “Taupaden bidetik” du
izenburua. Ez zaio denbora laburrean iritsi estraineko diskoa
Khous taldeari. 2001ean sortu zen Berriozar herrian (Nafarroa),
baina poliki-poliki ekinaren eta lanaren poderioz euren estiloa
biribiltzea lortu dute. Lehen kontzertuak bigarren postuan jarri zituen Iruñeko maketarik gabeko taldeen lehiaketa batean
2002an. Ez da marka makala baina ondu egin zuten lasterrera.
“Cortomania 2002” film laburren lehiaketan “Anacrónica moderna” laburmetraiaren soinu-bandak Khous taldearen hiru abesti
zekartzan eta soinu-banda onenaren saria jaso zuen. Errendimendu bikaina hasierako txanpa hartan. Khous taldearen lehen
maketa 2004an argitaratu zen. 2005ean E. Gaztea XVgarren
maketa saria irabazi ondoren, Khous taldearen zeruertza gorigori jarri zen. Geroztik, taldearen zeregin nagusia disko luzearen prestaketa izan da.
Khous taldearen “Taupaden bidetik” bilduma Iñaki Llarena
soinu teknikariak grabatu eta nahastu du 2007ko uda eta udazkena bitartean Nafarroako Aberin herrian duen 4i estudioan,
eta 2008an masterizatu du. Diskoak laguntzaile batzuk izan
ditu: “Babel” abestian David Tresek ahotsa sartu du; Silvia
Guillenek abestu du “Haien oroimenez” kantuan; Iñaki eta
Izaskun Villanuevak “5. artikulua” abestiko letra idatzi dute.

Zer da Khous? Ba al du esanahirik?
Khous izenak, berez, ez du esanahirik; esanahia guk ematen diogu.
Beste hizkuntza batzuetan esanahia baduela badakigu, zein den ordea
ez. Taldearen izena guk geuk sortzea erabaki genuen, eta taldearen
inguruan argibiderik emango ez lukeen bat aukeratu genuen, baina talde
bezala identifikatuko gintuena..
Metal sutsua, soinu agudoak, ahots melodikoak (maiz) Djaren
ekarpenarekin...
Gure musika oso zintzoa da, barnetik, erraietatik ateratzen zaigu. Maiz
emaitza gogorra da gustuko duguna delako eta amorrua ateratzen
laguntzen digulako, ihesbidea dugu. Besteak beste, disko gehienetan
entzuten diren soinuak, eta zuzenean gehienetan galtzen diren
trikimailuak gehitzeko aukera ematen digu Dj bat edukitzeak. Beste
kolore bat eransten dio musikari, gure nortasuna aberasten du, bai
soinuan eta bai zuzenean ere. Gitarrajole bakarra dugunez, atmosfera
eta soinu bitxiak medio, ezinbesteko laguntza ematen digu. Ahotsa
beste bereizgarri garrantzitsua da. Abeslari batek baliabideak soberan
izatea funtsezkoa da, edozertara egokitzeko almena, alegia. Abestiek,
sarri, ahots gogorrak eskatzen dituzte, bestetan, ordea, gozoak…
Musika sentimenduak dira, eta gakoa kanta bakoitzak eskatzen duena
adierazteko gaitasuna izatean datza.

Khous boskoteak metalaren bi aldeak eskaintzen dizkigu.
Metal garaikidearen melodikotasuna eskandinabiar erara, alde
Irudi landua zuzenen, irudi landua diseinuan, irudi landua klipean.
batetik, eta, bestetik, metal lodi-zorrotz eta bortitzaren muturreKhous irudiaren irudi?
ko doinuak; death metal melodikoa, gotikoa eta epikoa. Khous
taldeak batean kanturik basatienarekin astintzen gaitu, eta besIrudia ez da gure obsesioa, baina bai oso garrantzitsua. Zuzenean ondo
tean ahotsen melodia epikoez sasigoxotasunera garamatza.
jotzeak soilik ez du balio; zuzenekoak ikus-entzunezko ikuskizunak
Dj batek landu egiten ditu kantuen trantsizioak, bitartekaritzak,
dira azken batean eta aurrean duzun jendea ez da itsua. Gure irudia
progresioak, aldaketak, laguntzak eta mozketak.
nahiko normala da, musikarekin bat datorrena, baina gauza
Khous nahasketa bitxi baten emaitza da. Potentzia
Eneko: baxua arrarorik gabe. Taula gainean antzeztu beharra dago,
leuntasunarekin batera. Denetarik dago. Power metransmititu, jendeak eroso eta gozatzen ari zarela antzeman
Andres: Dj
talaren zaparrada eta atzaparkada. Mundu herrenadezan. Ikuskizunak zintzoa izan behar du, zuzena. Cdarekin
Iñaki: ahotsa berdin, irudi erakargarria jarri behar zaio eta musikarekin
ren ondorio korapilatsuak gizakiarentzat eta torturaren bizipenak testuetan, besteak beste.
Raul: bateria harreman sendoa izan behar du irudi horrek. Irudiak eta

Kupi: gitarra

musikak bat egin behar dute lana osatzeko.

ritxi aizpuru (2008ko martxoaren 18a)

