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Kaotiko taldea Agurainen (Araba) sortuko da
2000ko uztailean, Kaos Et’liko taldea apurtu eta
gero. Berehalako erabakia izan da. Desegiteak
Kaotiko egitea ekarriko du. Taldea zulora, gora
Kaotiko berria. Hemen Kaotiko. Eta dagoeneko
hamaika urte pasatu dira. Hamar urte diskoak argitaratzen. Kaotiko taldeak lagun asko egin ditu
ibilbidean, kilometroak erruz, kantu labur bezain
eder eta indartsuak. Leloak, riffak, koruakÉ Hemen berriro Kaotiko bere saltsan: zuzenekoan.
Kaotiko taldearen zazpigarren diskoa zuzenean grabatu da eta ÒXÓ du izenburua. Bilboko
Aste Nagusian grabatu da 2011ko abuztuaren
24an. Tx enpresa arduratu da audioaz eta 13
Grados bideoaz. Irudien nahasketa eta ekoizpena
Jon Goikoetxeak egin du. Soinuaren nahasketa
eta produkzioa, berriz, Haritz Harreguy eta Kaotiko taldeak Usurbilen dagoen Higain estudioan.
Masterizazioa Mamia estudioan egin du Jonan
Ordorikak. Lau musikari gonbidatu dituzte eta
Xabier Silveira bertsolaria (Paradisu taberna).
Fernando Reincidentes ÒSiempre igualÓ abestian, Alex Gatibu ÒParadisu tabernaÓ abestian
ahotsa, Aitor Lendakaris Muertos ÒSucio cri-

Jony: ahotsa
Xabi: bateria
Fonta: baxua eta koroak
Aguayiko: gitarra eta koroak
Aguayo: gitarra
minalÓ abestian eta JuanKar Boikot ÒJuergaÓ
abestian. Hori da Kaotiko zuzenean.
Kaotiko taldearen zazpigarren ÒXÓ diskoari
buruz ondokoak esan daitezke, eta esango ditugu, noski: egiten duten bigarren zuzeneko grabaketa da. Bigarrenak oso urruti utzi du lehena
atal guztietan, eta teknikoan, batez ere. DVDak
24 abesti ditu eta lau bonus track. CDak ezin
ditu sartu bonus track horiek guztiak, ez baitago leku digital gehiago. Kaotiko taldearen
ezaugarriek, ordea, betikoak izaten segituko
dute: ahots txukun eta sendoa, gitarretan sua eta
arima, oinarri erritmiko boteretsu eta zapaltzaileak. Koruek Kaotiko taldearen handitasunaren
berri emango digute. Kaotiko taldearen zuzenekoa punkaren abiadurarekin hornitutako rock
zaplastako galanta da behin eta berriro. Kaotiko
zuzenerako jaioa da. Hemen Kaotiko taldearen
zuzenekoa.

Izugarrizko erronka Kaotiko taldearentzat euren diskoetako esanguratsuenetarikoak diren 28 abesti duen zuzeneko bat egitea. InÁH[LRSXQWXDL]DQGDLWHNHEHUULURNDQWXDNVRUW]HQKDVWHNR"
Kaotiko taldeak bere hamargarren urteurrena beteko du eta, zuzeneko honekin geure buruari omenalditxoa egitea otu zaigu. Abestien
aukeraketak buruhausteak ekarri dizkigu, gero eta kantu gehiago baititugu, eta azkenean, eskenatokian gehien betetzen gaituzten abestiak
sartu diitugu. Hortik aurrera Kaotiko taldeak ez du geldiunerik, abesti
berriak, disko berriak, erronka berriakÉ Kaotiko taldearen ibilbidea
berriro laburtu beharko dugu hamar urte barru.
=HUEXOW]DWX]DLWX]WH)HUQDQGR5HLQFLGHQWHV$OH[*DWLEX$LWRU
Lendakaris Muertos eta JuanKar Boikot kantariak gonbidatzera
]XHQDEHVWLDNDEHVWHUD"
Bai, aipatu dituzun lau horiez gain izugarrizko bertsolari, poeta eta
idazle baten laguntza jaso dugu, Xabier Silveirak ÒParadisu tabernaÓ
abestian bi bertso handi bota dizkigu. Hamar urtetan kilometro asko
egin ditzakezu, ordu asko ematen ditugu eskenatokiaren atzeko aldean
eta lagun andana egiteko ere bai. Gure gonbidatuak dituzu adibide.

Hamar urte diskoak argitaratuz.
Hamar urtetik gora eskenatokietan. Eta denetarik izan duzue,
LNXVOHDNOHSREHWHW]HQ]X]HQHNRDN
edo eskuetako atzamarrekin konta
daitezkeen ikusleak. Baina zuek
EHWL HVNDLQL GX]XH ]XHQ KREHUHQD
]X]HQHNR EDNRLW]HDQ ]XHQ SURIHsionaltasuna garbi utzita.
Kaotiko taldean bost lagun gara eta
hiru gauza dugu komunean: musika,
biran ateratzea eta, batez ere, ongi pasatzea jotzen dugunean. Hau da guk
dugun sekretua taula gainean gure hoberena emateko, gainontzekoa, gure
energiak egiten duÉ
ritxi aizpuru
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