Herri Oihua taldearen diskoan erritmo desberdinak
aurkituko ditugu: metala, rapa, rocka, noizbehinkako
leuntasunak gero abesti garratz bilakatzeko eta abiadura aldakorrak. Baina ez dago soinu anabasarik.
Txukuntasuna ororen gainetik.
Diskoan hainbat musika estilo ezberdinak agertzea ez da
zeozer apropos egindakoa, ez gara musika estilo bakar
baten zaleak, oso irekiak gara arlo horretan, eta horrek
eragin du abesti gogor baten bukaeran punk zati bat egotea edota abesti leun baten erdian metala agertzea.
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Eragina jaso dugu, besteak beste, Faith No More, Black
Sabbath, Rage Against The Machine edota Queens Of
The Stone Age talde atzerritarregandik, baina baita hemengo taldeetatik ere, Berri Txarrak, Cobra edota Dut taldeek eragin handia izan dute gure musikan.
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Herri Oihua 2011ko urtarrilean jaio zen, Barakaldon. Rap-metal
abesti bat egiteko asmo xume bezain txikia zuten baina berehala
konturatuko dira proiektua luzatu behar zutela lehen abestiaren
abentura zirraragarria gertatu zitzaielako. Gero zuzenekoen prestaketak indartu egin zuen Herri Oihua musika taldea. Zuzenekoak eta abestien egituraketa osatuz joan zitzaien urtea. 2011ko
abenduan grabaketa bukatuko dute Gaua Estudioan (Mungia)
eta 2012an kaleratuko zen lehen diskoa, “Arjea”. 2012an Banden
Lehia irabazi zuten eta bigarren lan bat kaleratzeko aukera eman
zien. Herri Oihua taldea oso musikari gazteak osatzen dute (adina: 17 urtetik 20ra). 2013an Bilbao Live Jaialdian jo dute.
Herri Oihua taldearen bigarren diskoa (“Ez”) Mungiako Gaua Estudioetan grabatu da 2013ko maiatza eta ekainean. Aitor Abiok
ekoitzi du, nahasketak Aitor Abiok eta Jon Asier Zubelzuk egin dituzte. Masterizazioa Jon Asier Zubelzuren eskuetan geratu da eta
laguntzaile teknikari lanak Bruno de Zabala Canok egin ditu. Herri
Oihua taldeak Aitor Abioren laguntza jaso du argazki, teklatu eta
ahotsetan. “Ilun” abestia Aitor Abiok sortu du.
Herri Oihuak taldearen bigarren diskoak “Ez” izenburua du eta lan
hau Bizkaiko Aldundiak eta Bilboko Udalak antolaturiko “Banden
Lehia 2012” lehiaketa irabazteagatik argitaratuko da. Herri Oihua
taldeak, batez ere, metala eta rapa uztartzen zituen euren zuzenekoetan, hori zen egitasmoa. Bigarren diskoa zirimola bezala
dator nahiz metala eta rapa duen baina hori baino askoz gehiago
da. Herri Oihua gordin dator. Soinu gordinak ahots gordin eta goxoekin hitzen gotorleku gordina bihurtuz. Diskoak ez du errukirik
ez soinuan ez testuan. Lepoan ez bada bizarrik nola egin hango
bizarra kalte dagienari? Gizaki askearen oroimen zintzo eta garratz. Soinuak ez du gupidarik, baxuaren eraginpean eraikitako
kantuak dira, zuzenak eta tinkoak. Melodia menderakaitzak erritmo trinkoekin lotuta. Herri Oihua taldearen bidea rockaren mokokadaz jositakoa da, orotariko soinuak erabilita: rocka, metala,
punka, hard-corea, rapa. Kontzientziaren soinu eta testuak oroimenean itsatsiko dira abestien joan etorrian.

Herri Oihua “Ez” bada, oihuaren herria al da zuen aldarrikapena? Zuen abestien hitzetan ezkortasun baikorra agertzen al da?
Ez gara inor herriaren oihua garen ala ez erabakitzeko,
herriak bere ahotsa dauka eta guk, herriaren parte garelarik, gure ahots edo oihu propioa kaleratzen dugu. Hala
ere, ezin da ukatu gizartea gero eta etsituago dagoela eta
beraz, “Ez” hau herri edo gizarte baten oihua dela esan
genezake.
Herri Oihua taldearen gaztetasuna nabarmena da,
baina Aitor Abiok ongi bideratu du zuen soinua eta
kemena.
Aitor Abioren lana ezinbestekoa izan da lan berri honetan, batez ere gure joerak bideratzeko orduan; nolabait
esanda, gure estiloaren bilaketan euki dugun laguntzaULNJDUUDQW]LWVXHQDL]DQGD$ELRNDEHVWLDNDUJLWXHWD¿Qkatu ditu. “Ez” diskoaren egitura eta zorroztasuna bere
gomendioen ondorio eta emaitza dira. Egunero guztion
artean lan gogorra egitearen saria da disko hau, eta esan
bezala, Aitor gure alboan izatea izan da gakoa.
Iker Villa: ahotsak
Iker Aginaga: ahotsak
Lander Gormedino: bateria
Aritz Monedero: baxua eta ahotsak
Mikel Becerra: gitarra eta ahotsak
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