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Ezinezkoa da Alex Sarduiri buruz berba bakarra egitea Exkixu
aitatu barik. Disko bi baino ez zituan itxi Gernikako talde honek,
biak bere Gor diskoetxeagaz argitaratutakoak: Exkixu (1993) eta
Gaua heldu orduko (1995). Halan bere, kantu eraginkor andana itxi
zituan, energikoak?, eta zuzenean ikusteko erea izan ebenek jakin
badakie zein indartsua izatera heldu eitekean oholtza gainean. Soi-
nuaren irudia egitea posible balitz, hori gitarren artetik albokaren
doinua litzateke, Alexen ahotsagaz buztartuta. Exkixu plazarik plaza
ibili zan, bizkaiera hutsean ibili bere. ‘Nire talde moduan gogoratzen
dot Exkixu, nire talde printzipal moduan’.

Alex Sarduiren inguruan musikari lagun batzuk idea desbardinak
jorratzen hasi ziran. Kantak apurka-apurka tajutu egin ziran. Gerni-
ka aldeko jentea batu zan proiektuan eta 2002ko udan Gatibu izena
hartzea erabaki eben. Alex Sardui ahotsa urte luzez landu dauen kan-
taria eta musikaria,  Haimar Arejita gitarra klasikoan lizentziatua.
Mikel Caballero baxuan eta samplerrean; Eta Gaizka Salazar Gernika
inguruetakoa ez dan bakarra, perkusinoan fina dan bilbotarra. 
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Irrati uhinek zabaldu eben Gatibu proiektuaren lehenengo kan-
tua, Musturrek sartunde izenburukoa eta, bide batez, Alex Sarduiren
itzulerearen iragarpena. Bizia eta freskoa da kanta hori. Zoramena
izenburuko diskoan entzun daiteke kantua. Gatibuk gaur egun disko
bi daukaz. Baina, denporan atzera egin behar dogu gauzak ulertu ahal
izateko. 

1997garren urtera goaz. Orduantxe hartu eban arnasa azkenengoz
Exkixu taldeak. 

Txulufrina eta arrosa izenburuko diskoa bere egin dau Sarduik
bide horretan.  Labayru ikastegiak eta Ikastolen Elkarteak alkarlane-
an egindako Urte sasoiak egitasmoaren barruko proiektua izan zan.
Disko horrek Euskal Herriko kanta herrikoiak batzen ditu eta bertan
Haimar Arejitak (gitarra) hartu eban parte, gerora Alexegaz Gatibu
sortuko ebanak. Biek konposatuko zituen kantak. 

Baina zergaitik Gatibu? ‘Gatibuak garalako – dino Alexek–. Dana-
ren gatibu. Maitasunaren gatibu, arauen gatibu… Eta gero, bestetik,
gatibu, presoak gara, esklabuak, beste gauza askorenak… bizi garan
dinamikena, diziplina politikoarena…’.

Baina gatozan barriro, diskora, merezi dau-eta haren grabazinoan
sakontzea, kolaboratzaile oso ezagunak izan ziran ezkero estudioan.
Robe Iniestak, Extremoduro taldeko liderrak Mila doinu aidien kan-
tuan kantatzen dau eta koruak egiten ditu Musturrek Sartunde izen-
burukoan, euskeraz, ez dago esan beharrik, bizkaieraz. Orduan
behintzat, Robe euskera ikasten egoan. Eta Fito Cabralesek (Fito y
Los Fitipaldis) barriz, Urepel kantatzeaz ganera, –euskeraz honek
bere– hainbat koru egiten dau. Zerrendan Batiz eta Iñaki Uoho
Anton bere badira. 

Musturrek sartunde, Zoramena eta Lorak eskaintzen…diskoan en-
tzun daitekezan kanten artekoak dira.  
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Gatibu taldearen bigarren diskoa, Disko infernu, kolore ugarikoa
da. Rock doinuak dakarz diskoak. 

Baina hasiera-hasieran entzun genduana barriro dakar Sarduik:
Bizkaierea. 

— Gatibu Gernikako musika taldearen izaerea ulertu ahal izateko,
Alex, hasierara jo behar dogu. Zu zeu zelan hurreratu zinan
musika mundura?

Bai. 90garren urtean edo izango zan. Exkixu sortu aurreko fasea
izan zan ha. Bina itxi egin neban. Ostean komentau eustian ia zertan
nabilen.. ta ezertan be ez… ta ia ba, gura dozu kantau… ia … ba egin
aprobea. Halan, probau neban eta gustau egin jatan geure artekoa,
lagun egin ginan eta orduantxe hasi ginan. Ostean serioan hartu gen-
duan geure beharra eta ikasten, sartzen hasi ginan. Hori 90garren
urtean izan zan. Eta 91n maketea grabau genduan eta urtebete beran-
duago, 92an etorri zan diskoa.

— Exkixu izan zan lehenengo diskoa eta ostetxuan etorri zana,
Gaua heldu orduko bigarrena. Disko bi osotu zenduzan baina
zuk Alex, horren aurretik dinostazu ez zeunkala kantetako inon-
go asmorik.

Ez, ez, nik ez. Baina beti gustau izan jat eta probetan, kuadrilako-
akaz… anbiente onean hasi nintzan. Badakizu, zapatuetan bero-bero
hasteko juergea. Inoiz ez neban pentsauko… baina egia esan, behin
hasi nintzanean indarra hartu eta akaburarte egingo nebala argi neu-
kan. Lehenengo maketea egin dogu… orain neure ilusinoa diskoa
da… horixe esaten neutsan neure buruari. Lehenengo diskoa egin
dogu ba, ia, orain bigarrena. Ta gero badakizu, monoa monoa... Kan-
tatzeko beharra.
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— Kantateko beharra zeuk eta taldekideek bere bai, ezta? ze lagun
kuadrilea gogotsu ibilten ziniela makina bat biderrez entzun
izan dot.

Bai, lagunak ginen, kuadrilea eta gaur egun bere lagunak gara.
Oinarria Josu, Jonbi eta neu. Bizitza guztian izan gara lagun eta orain
bere bai. Eta orduan ba, Jonbik esan eban gitarristea topau ebala eta
Josugaz baterian ba ia gura neban, zera, ensaioan hasi. Esan neutsan,
joango naz egun baten, ikusiko dot zein plan dagoan eta bai edo ez
esango deutsuet. Orduan ez neban gura baietz esan eta gero disgus-
tura egon. Joan nintzan, egin nebazan kanta edo tema bi edo hiru….
ta preparau temaren bat… ta beste ba… ba hau ez jat gustetan eta
letrea kanbiau… ta kitu. Ta ondo, ondo, ondo, ondo joan zan. Oina-
rria ipini genduan eta aurrera!

— Aurrera! Baina orduan zelan zenbilzan denporaz?

Ba orduan, ba, kasualidadez denpora libre gehiago auki neban eta
suberte apur bategaz aurrera tiratu geuntsan proiektuari. 

— Exkixuren hasiera haretan, aitatu dozunez, alkar ondo ezagutzen
zenduenak batu zinien. Nongotarrak?

Gernikarrak!!

— Dan-danok gernikarrak?

Bai, bai. Algortakoa izan zan Algortakoa baina badinotsut, beste
guztiok gernikarrak!Teknikoak be bai! Badakizu, danok bizkaitarrak.

— Gero, Exkixuren ostean Gatibu etorri zan Alex.

Bai. Hau diferentea izan zan. Alkondarien abestiagaz urten gen-
duan kohetearen moduan.

128

Udane Goikoetxea



— Bai, gehientsuenok daukagu gogoan. Zehatz noiz eta zelan izan
zan gogoan eukiko dozu zeuk bere.

Haimarregaz ni bi milagarren urtean edo hasiko nitzen beharrean.
Diskoa atara baino urtebete eta erdi lehenago. Bai, 2002an atara gen-
duan diskoa. … uste dot. Alkarregaz hasi ginen Haimar eta biok.
Hasieran kostau egiten jakun baina ekipoan parau ginen eta gero,
urak bere lekura joan ziranean… barriro monoa, monoa…

— Gatibu taldean bere dan-danok gernikarrak bat izan ezean. Kide
bat Santutxukoa, ezta?

Bai, esan deutsudanez, beti-betiko lagunak.

— Gehienok gernikarrak izanik, bizkaierea barra-barra beti bere,
ezta?

Geurea da eta, bai, bizkaieraz geure artean… berez-berez. Geure
artean beti holantxik egin izan dogu eta orduan be ba, bizkaieraz. Nik
ez dakit batua egiten. Gurea bizkaierea da. Eta alkarreri esan geun-
tsan… zer? Batua erabilten badogu kantak egiteko beti egon beharko
dogu begira, zuzentzen… Ta orduan, ze ostia, barru-barrutik geuri
bizkaiereak urtetan deusku, geurea da eta ez dau besterik…!

— Horixe berbatu zenduen. Baina aztertuko zenduen bizkaieraz
kantatzeak musika munduan eikean eragina. Aldeko zein kon-
trako faktoreak. 

Bai! Hori postura bat izan zan. Sasoi haretan inork ez eban abes-
ten bizkaieraz, ingurure begiratuta ez egoan, ez, bape errez kontua.

Bizkaieraz oraintxe hasi da apur bat kantetan. Baina pentsau, iku-
si eta erabaki egin gendun. Gipuzkoarrek euren euskerea egiten dabe
eta bizkaitarrok ia zer dala eta ez dogun geurea egingo.
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— Zer ikusi zenduen alde eta zer kontra.

Alde, berbak berez-berez etorten zirala. Geure euskerea berez egi-
ten genduala. Esaldien eta esanahiaren aldetik bizkaierea guretzako
indartsuagoa zan, barrukoagoa. Bizkaierea bara? be giputxa baino
gogorragoa da eta orduan ba, badauka ostia, ba bere amarrea. Gogor-
tasuna, sendotasuna, personalidadea. Kontra ikusi genduan, ba hori-
xe, inork ez ebala egiten eta postura bat zala. Ez genduan jakin jente-
ak zelan erreakzionauko eban ez diskoa erosiko eban ez ezer be. Ba,
bizkaieraz atarako dogu eta ia, ia giputxek eta arabarrek eta nafarrek
zer dinoen -esan gendun-. Ja, ja!

— Zein erantzun jaso zenduen?

Jode, izugarria izan zan! Asko saldu genduan. 20 mila disko saldu
genduzan. Ta orain Gipuzkoara bazoaz ba, bizkaieraz kantetan dozu…

— Eta? Ezer esaten deutsu inork?

Ez. Publikoak sentidu egiten dau abesten dauena. Ta hori, ostia,
hori inportantea da. Ze norberak, zer esango deutsuet, ba Ertzainen
letrak edo sasoi horretakoak asko sentidu genduzan. Kortatunak…
Guk sentidu egiten genduzan euren kantak. Eta sentiduten dana kan-
tau egiten da. 

— Esate baterako, nongo esperientzia daukazu gogoan, Bizkaitik
kanpo egin dozun kontzertuen artekoa esan gura dot.

Tolosako plazea bete-beterik. Dan-danak bizkaieraz kantetan.
Hori urrea da. 

— Alkartrukea egiteko era bat da, ezta?

Guri eurena eta eurei geurea. Eurei gustau egiten jake bizkaierea.
Ta esango deutsue, ba, ze txarto egiten dozun… egin behar dan
moduen berba…baina gero asko gustetan jake bizkaierea. 
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— Euskera batua eta bizkaierea aurrez aurre ipiniko bazeunskigu?

Ba niretzako ez dago legerik. Nik bizkaiera egiten dot gura dodan
lekuan eta fuera, kitu. Nik neurea. Baina ez terkotasunagaitik. Zer
dala eta egin behar dot beste bat? Zelan egiten eban ba Xalbadorrek
bertsotan ba?

— Sustraiak sakon daukazuz Alex, arbola sendoaren antzean. Fami-
lian bizkaiera ederra egingo dozue danok bere.

Ni gernikarra naz, bueno, etxeko euskerea egiten dogu danok.
Amaman sasoiko berbak ez dira galdu.

— Eta zer, boligrafoa eta palela hartuta zabilz horreek idazten?
Arrantzalea itsasoan arrainak harrapatzen ibilten dan antzean
ibilten zara zeu? Kasu honetan… lurrean eta berbakaz…

Ja, ja, ja! aita, aita daukat horretan. Aita da fenomenoa. Dana
apuntetan dau euskereagaz zer ikusia badauka. Informazinoa, infor-
mazinoa kantatarako. Berbak baino esaerak. Kanta bakotxa, dana
dala, datorren moduan dator. San dios gure kortako behiak horman
gora disko baten agertan da. Estribiloa da. Hori sartu egin behar da
ze… baina lehenengoz idatzi nebanean eta kantau, esan neban…..
hau bizkaierea da… baina…. (arnasea) sakonekoa!

— Alex, zu zeu eta Haimar ibili ohi zarie letrak egiten, biok biotara.

Bai, alkarregaz. Berak alde musikala egiten dau eta nik melodiak
eta letrak. 

— Euskereari jagokonez, zertan oinarritzen zara kantea hazur
mamintzerakoan?

Nik neure-neurea egiten dot beti. Beti dago berbaren bat ba,
batueraz daukaguna memorian.. ez dakit… itzala, itzala esate batera-

131

Alex Sardui: Bizkaierea geurea da eta horrexegaitik darabilgu



ko. Guk ez dogu erabilten, guretzako gerizpea da baina, esate batera-
ko, taldekoei itzalak urtetan eutsen. Aukiten doguz dudak, zalantzak
batzutan. Edo… zein dan aproposena… Batzuk dinoe batua aberas-
tu egin behar dala norbere euskalkiagaz. Eta nik, ez, nik beti esaten
dot… nik neure euskalkia aberastuko dot batuagaz, ezta? ja,ja…
zeuek egin gura dozuena… baina… geure-geurea dana erabiltea
hobeto dagoala uste dot nik neuk. 

— Bizkaierea lau haizeetara zabaltzen dauen taldea Gatibu. Baina
Bizkaieraz egiten dauen talde bakarra izan da zuena oraintsu
arte. Zein sentsazino eragin deutsu horrek?

Egia esan, nik ez dot horretan pentsetan. Egin egiten dot eta
aurrera! Guk holan egiten dogu. Berez doa ta…

— Orain beste talde gazteren batek bere egin dau bizkaierearen
alde. Azkeneko urte biotan behinik behin, musikearen bidez
ailegau jaku belarrietaraino bizkaierarik.

Bai. The Uski´s taldea bizkaieraz kantetan hasi da. Pozgarria da
oso. Jendeak badaki talde bat baino gehiago dabilela bizkaieraz kan-
tetan. Aulestiarrak, markinarrak hasi dira musikan be eurena egiten,
pozgarria da oso.

— Zeure esperientziatik, esango zeunskie ezer?

Bai, egia esan ni ez naz inor ezer esateko. Baina ja, ja, ja…. Bai,
bai, nik uste dot horixe dala bidea. Nik neuk be bizkaieraz idatziko
dot ahal dodan guztia. Nik argi daukat. Kantak bizkaieraz egin behar
dira. Dagoana horixe da eta ez jako bueltarik emon behar. Berezkoa
da eta horrek aberastasuna dakar. Puntue hartzen dozunean etorria
daukazu… eta hori, hori, bizkaieraz daukat nik. Itzuli edo aldatu egin
behar izan ezkero, ez da gauza bera. Balio dauena lehenengo pentsa-
mendua da eta nirea bizkaieraz da. 
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— Gatibuk zer darabil orain esku artean, edo, lizentzia hartu gein-
ke, behin honaino ailegauta bihotz-begietan esateko…

Zuzenekoak grabau, disko barria presatu… danetarako denporea
dago… aurreko udabarriko diskoa be hortxe dago… Baina guk geuk
zuzenekoa jagon edo zaindu gura dogu… Ez deutsagu oratu oraindik
honeen arteko bide bateri be. 

— Gogoz bada, egongo zarie!

Gogoa beti egoten da! Denporea izaten da… badakizu… urtebe-
te ez da ezer… Gogorra da beharra amaitu ta, taka, gaueko zortzi eta
erdietan ensaioa. Hamabi eta erdiak arte, ordubatak arte… bokadiloa
jan ta eutsi… lorik egin barik. 

— Mendebalde kultura alkartera deituta zagoze Gatibu taldea.
Alex, izan dozu aurretik jardunaldion barririk edo alkartearen
beraren barririk?

Ba, egia esan inoiz entzun dot zer edo ha baina ez deutsat jaramon
handiegirik egin. Niri ez deustie halangoetarako deitzen eta saririk be
ez dot aukiten. Ja, ja, ja… baina, garrantzitsua da euskerea jagotea,
bizkaierea, bizkaierea jagotea.

— Jardunaldiotan berba egin beharko dozu ba…

Bai, nik badakizu, bizkaieraz. Horixe da gurea. Eta beti esaten
dot… danari bizkaieraz… arin edo geldiro, astiro… baina bizkaieraz
beti. Talde moduan be bai. Nik dakidana esan neike.

— Alkarrizketea hasi dogun moduan amaituko dogu. Bizkaierea
geurea da eta horrexegaitik darabilgu.

Lehen orain eta gero bai, geure-geurea dalako darabilgu.
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— Alex Sardui, eskerrik asko eta halantxe jarraitu. Urte askotarako.

Zeueri eskerrak. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
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