JEXUXMAI LOPETEGI (Zarautz, 1956)
musikariaren ibilbide publikoa 14 urte
zituela hasi zen, 1971n, anaia zaharraren taldearekin jo zuenean. Sasi taldea
sortu zuen 1976an, eta gutxira, zuzenekoa eskaini zuen Zarauzko Musika
Plazan. 1984an Akelarre taldean sartu
zen, bost disko grabatu zituen. 1994an
ekin zion bakarkako bideari, eta urte
berean, Jexuxmai & Noizbehinka izenpean argiratatu zuen lehen diskoa. Jexuxmai formatoarekin, guztira, bost
disko kaleratu ditu, orain “Errekan
gora” seigarrena. Baina Jexuxmai Lopetegik, urteetan, makina bat musika kolaborazio egin du (Kepa Junkera, Goenkale,
Ganbara, AEK, Oliden´s Band…). Musika irakaslea luzaroan,
gaur egun ere, horretan dihardu.
Jexuxmai Lopetegi kantariaren bakarkako “Errekan
gora” seigarren diskoa Zarautzen grabatu, nahastu eta masterizatu du Unai Moraza soinu teknikariak Noizbehinka estudioan 2013ko uztaila eta abuztuan. Ekoizpena Unai Morazak,
Jexuxmai Lopetegik, eta Satxa Soriazuk egin dute.
Jexuxmai Lopetegi kantariaren Noizbehinkakoak musikariak disko berrian dira: David Etura (bateria), Satxa Soriazu (teklatuak), Aitor Arozena (baxua) eta Xanet Arozena
(gitarra). Diskoak, ordea, beste zerrenda bat ere badu musikari gonbidatuei dagokionez: “Spring onions” jazz-trioko
Satxa Soriazu (pianoa), Juanma Urriza (bateria) eta Kike
Arza (kontrabaxua) “Gogoratu, ahaztu” eta “Beste swing
bat” kantuetan; Amaiur Cajaraville (kontrabaxua) “Ene eskribu guziak” eta “Udatzena” abestietan; Jorge Abadias (gitarra elektrikoa eta akustikoa “Barreneko boza” eta “Ene eskribu guziak” kantuetan; Julen Izarra (saxo altoa) “Gogoratu, ahaztu”; Alberto Garcia (baxua) “Pessoa 2”; Sergio Villar
(gitarra) “Errekan gora”, Gau illunean” “Iturri zaharretik”;
Bixente Martinez (gitarra) “Udatzena”; David Soriazu (gitarra) “Udaberria”; Aitor Huizi (biolina) “Gogoratu, ahaztu”.
Jexuxmai Lopetegik oso testu zainduak sartu ohi ditu diskoetan, eta berriro, lagunak dituen idazleek letra ederrak utzi
dituzte. Lopetegi bera tartean dela, Harkaitz Cano, Mitxel
Murua, Pako Aristi, Joseba Sarrionandia eta Jon Benitoren
testuak irakurtzea plazera da. Azala Anton Olariagak egin du.
Ibaiaren erdian zuhaitz sendoa uren abiadurari tinko eutsiz
Jexuxmai Lopetegiren abestiek egiten duten legez.
Jexuxmai Lopetegi kantaria seigarren diskora iritsi da
“Errekan gora” diskoarekin. Bizitza pasatzen dugu pentsatzen
ze gauza gorde edo atxiki. Beste batzuetan, ordea, pentsatu
gabe pilatu ohi dugu erabilpenik emango ez diegun tresna
zein pentsamenduak. Espazio kontuak dira. Urri ibiliz gero,
etengabeko aldaketak etxeko espazioaren diseinua txukun
edukitzeko. Gauzen eta pentsamenduen kartografia. Kantuetan beste horrenbeste gertatzen da. Buruan edukiko ditugu interesatzen zaizkigun nota, melodia, doinu eta abestiak.
Kantuen kartografia 1:1 eskalan. Kantuen armairua beteta
dakar Jexuxmai Lopetegik. Edozein ate irekita ere, kantuaren
armonia ekologikoa segituan usainduko dugu. Armairuak
zenbat ate, hainbat erritmo dotoreziaz horniturik. Erritmo
aniztasunak alaitu egingo du diskoa. Diskoaren armairuan
libre doaz rock espirituarekin batera country, jazz, balada,
balsa… zein melodia goxoak bere liluratasunean. Diskoaren
zirrikituek burura ekarriko dizkigute gure oroimen eternalean ditugun abestien zantzuak, zera…

Jexuxmai Lopetegi musikariaren “Errekan gora” diskoa metafora bezala har daiteke? Errekan gora doazen
urak errioan mareak daramatzanak ei dira. Korrontearen kontrako ur handiak daramatza Jexuxmai Lopetegiren musikak?
Musikan, bizitzan bezala, bila ibiltzen gara, askotan
zer topatuko dugun oso zehatz ez badakigu ere. Esploratzailearen espiritua da gurea, eta horrek eramaten gaitu errekan gora.
Errekan behera joatea errazagoa izaten da gehienetan; korrontean sartuta bidea ez delako hain nekeza
eta bihurria, eta ondo dago, arnasaldiak ere behar ditugunez. Esploratzailea, ordea, errekan gora ibiltzen
da misterio eta berrikuntzen bila. Musikan, beste gauza askotan bezala,
beharrezko da errekan gora ere jardutea… saiatzea behintzat.
Jexuxmai Lopetegi, beti, musikariz eta idazlez inguraturik dago. Ezinbesteko laguntza edo goi-mailaren bila?
Hitzari garrantzi betea ematen diot nik. Testu txukunik gabe ez dago
kantu txukunik. Gainera, harrigarria da zer eskuzabal eta prestuak diren guztiak, musikariak zein idazleak. Harkaitz Cano, Joseba Sarrionandia, Pako Aristi, Mitxel Murua eta Jon Benito … halako idazle pusken
poemak kantatu ahal izatea, zorte eta ohore bat da niretzat. Eta musikariez zer esan dezaket? Nire miresmena dute. Askotan, magia sortzen
da kanta bat ulertzeko moduan, eta maketan eginikoak beste dimentsio
bat hartzen du gero. Ezin aipatu gabe utzi lagun eta lankide izan ditudan musikariak: Satxa eta David Soriazu, Aitor eta Xanet Arozena, David
Etura, Jorge Abadias, Julen Izarra, Bixente Martinez, Amaiur Cajaraville,
Alberto Garcia, Sergio Villar eta koadrila osoa. Eta, nola ez, Unai Moraza
musikari eta teknikari aparta, nire proiektuen arima. Goi-mailaren bila?
Beti saiatzen naiz lana txukun egiten eta ahal den produkturik onena
plazaratzen, noski.
Jexuxmai Lopetegi kantariaren seigarren diskoak zeri egingo dio keinu?
Erritmo anitzez beteta dago (rocka, countrya, balada, balsa...)
Kantu bakoitzak bere espazio propioa du, bere oihartzunak ditu berekin,
bere nortasuna. Askotan, musika batekin zabiltza eta hitzak berez lerratzen dira horren erritmora. Beste askotan, aldiz, hitzek eramaten zaituzte
musikara. Erritmoen sailkapenaren kontua delikatua da, irizpide anitzen
arabera egin baitaiteke; askotan irudipena dut denok ez dugula musika
berdin entzuten. Esaterako, gerta liteke zuk baltsa edo countrya entzuten
duzun lekuan nik ez entzutea gauza bera; nolanahi ere, kanta-mota diferente asko daude disko honetan, bai. Eta, erritmoen harira, miresgarria
da Antton Olariagak egin duen azala, berak eman dion interpretazioa:
erreka ur lasterreko baten erdian zuhaitz sendo bat, geldi eta zut, korronteari irmo eutsiz. Erritmo anitzak irudi bakar batean! Artista esploratzaile peto-petoa da Antton Olariaga.
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