Disturbio taldea 2000ko maiatzean sortu zuten lau gaztek euren
betiko herrian, Agurainen (Araba). Disturbio taldearen lehen diskoa
Discos Suicidas diskoetxeak argitaratu zuen 2001ean eta “Sólo jugamos
si ganamos” izenburua jarri zioten. Hiru urte beranduago, 2004an,
bigarren diskoa iritsi zen, “Polvora”, Oihuka zigiluaren babesean. Disturbio
taldearen bizkarrezurra osatzen duten kideak (Iñaki, Edorta eta Txiki) beti
mantendu dira taldean. Disturbio taldeak izan dituen aldaketak baterian
egon dira, eta hirugarren diskoa prestatzeko garaian bateriajotzaile berria
sartu da, Ziga, Lakuntzakoa (Nafarroa). Disturbio taldekoak lehendik beste
talde batzuetan egondakoak dira; kontu horiek aspaldikoak izan arren
ongi dago non ibili ziren jakitea: Sindrome de Descontrol eta Desterrados.
Disturbio taldeak ia lau urtetik behin argitaratu ditu euren diskoak eta ezin
zioten kale egin Disturbio taldearen jarraitzaileei; hitzordura garaiz etorri
dira disko berri bat eskutan dutela.
Disturbio taldearen hirugarren diskoaren izenburua “Muy toxiko” da.
2008ko martxoa, apirila eta maiatzean grabatu dute Bilboko RockStudios
estudioan eta Carlos Creator izan dute gidari eta ekoizpenaren arduradun
Disturbio taldearekin batera. “Muy tóxiko” diskoak ez ditu izan musikari
laguntzaile gehiegi: Pedrok slide bat egin du “Irrikan nago” eta “Nada
es perfecto” abestietan. Evaristok ahotsa sartu du “Welcome” kantuan.
Inesek pianoa jo du “Nada es perfecto” abestian.
Disturbio taldeak “Muy Toxiko” diskoan zer eskainiko dion entzuleari
oso garbi erakutsi nahi du hasiera-hasieratik. Gitarra akopleak
paso ematen dio bateria kolpe indartsuei, eta berriro gitarra
zorrotza gehi distortsioa eta pisu handia. Oinarri erritmiko
latza eta zama izugarria lehen segundotik. Gero, ahots
lodia eta pixka bat apurtua. Ahotsak lelo ozen, garden
eta erakargarriak zuzentzen ditu. Disturbio taldeak
pisu itzela erantsi dio bere “Muy tóxiko” diskoari.
Bigarren lanean antzeman daitezke ere orain
Disturbio taldeak diskoari ematen dion kutsua. “Muy
tóxiko” diskoaren oinarria hard-rock indartsuan dago.
Rock and rollaren zama astuna, gitarren distortsio
zorrotza, abesti arinak eta motzak, punkaren keinu
adierazkorrak eta hard, hard eta hard. Hard estiloak
ez du esan nahi abestiak entzuteko zailak direnik. Oso
azkar entzuten da diskoa, ez da errepikakorra gertatzen.
Diskoak soinu paregabea du eta produkzioan egindako
lana bikaina da. Disturbio taldeak abestiren bat euskaraz
egingo zuela aurreratu zuen bigarren diskoaren aurkezpenean,
eta hona hemen “Irrikan nago” abestia.
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Carlos Creator (grabazioko soinuteknikaria) funtsezko pieza da Disturbio
taldearen soinuan.
Inolako zalantzarik gabe, Carlos Creatorrek Disturbio taldearen soinuan
zerikusi galanta du eta ez bakarrik teknikari bezala, baita ekoizle bezala
ere. Gure hiru diskoetan parte hartu du eta beti Carlos izan da gure
ekoizlea. Berarekin hazi da taldea eta baita geu ere. Disturbio taldeko
beste kide bat da, gure proiektu guztietan egon da sartuta bukaeraraino
eta ahalik eta bere hoberena egin du gugatik. Disturbio taldeak asko zor
dio eta, zinez, eskertzen diogu.
Jaio punkarekin (lehen diskoa), hazi rock-punkarekin eta helduarora
hard-rockarekin (hirugarren diskoa) iritsi zarete. Zeri dagozkio
aldaketak?
Aldaketok Disturbio taldearen bilakaeraren parte dira eta ez gara, nahita,
horren bila joan. Punkarekin hasi ginen baina beti izan dugu gure rock
adarra eta diskoz disko agertu izan da gainera. Hasieratik jakin dugu zein
bide hartu eta segitu nahi dugun, rocka gustuko dugu eta rocka egiten
dugu. Bilatu gabe aurkitu dugu eta ez dugu ezer berririk inbentatu nahi
izan. Abestiak edonondik sortzen dira, eraginak beti ditugu eta gainera,
ekidin ezinak dira.
“Muy tóxiko” diskoa zuen gailurra izan daiteke?
Oraintxe bertan bai, hau da gure diskorik hoberena. Oso gustura gaude
diskoarekin, inoiz baino gehiago. Erosoen sentitzen ginen puntu hori
aurkitu dugu eta hori nabarmentzen da diskoan. Lanak eman dizkigu
eta sakon landu dugu. Norberak duen hoberena jarri dugu diskoan eta
horregatik atera zaigu disko ezin hobea, nahiz eta guk esatea ez dagoen
oso ongi.
Edorta: baxua eta ahotsa
Txiki: gitarra eta koruak
Iñaki: gitarra eta koruak
Ziga: bateria

