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Diskoaren kontzeptua: 
Kerobiak bere lan berria aurkeztu du, Papera 
eta kartoia izenekoa. Lan hau, trilogia baten 
bigarren zatia da. Trilogia hau 2008 urtean hasi 
zen Materia Organikoa eta Gainerakoak 
diskaren kaleratzearekin. Lan hauen ardatz 
nagusia kontenedoreen kontzeptuaren inguruan 
izango da eta 2010ean amaituko da trilogiaren 
hirugarren zatia ateratzen denean. Kerobiako 
kideak, 2004. urtean Kerobia atera ondoren eta 
2006. urtean Rose Escargot kaleratu ondoren, 
trilogia honen barruan murgildurik daude, 
estudioko epeak eta kontzertuak jotzeko 
garaiak tartekatuz. Hemendik aurrera, 2009ko 
azarorarte, Papera eta kartoia zuzenean 
aurkezten egongo dira. 
 
Lan berri hau gogoeta eta konposizioan 
eszenatoki berrien bilaketan oinarritzen da. 
Taldeak eskeintzen duen emaitza Rose 
Escargot eta trilogiaren lehenego zatiaren 
arteko oreka bat da, beste behin ere joera 
berrituak uztartuz. Testuak, Kerobiaren lanetan 
ohikoa den bezela, berebiziko pisua mantentzen 
du kantuen barruan, hari lotzaile papera hartuz. 
  

 
Datu teknikoak: 
Papera: Mikel Zorrilla (bateria), Mikel Isaba 
(sintetizadoreak, pianoa, hammond, rhodes), Alberto 
Isaba (baxua), Xabi bandini (ahotsa, kitarra elektrikoa, 
akustikoa, pandereta). Kantuen sorkuntza eta letrak: 
Xabi bandini. Musikaren garapena eta arregloak: 
Kerobia 
 
eta kartoia: Igor G. Olaizola (flauta trabesera). Diskoa 
Lorentzo Records-en grabatu, nahastu eta masterizatu da 
2009ko martxoa eta maiatza bitartean Aitor Ariñoren 
eskutik. Diskaren diseñua Maite Gurrutxagak burutu du 
eta maketazioa Txema Domench-ek egin du. Web 
orrialdea INVESTIC-ek garatu du Maite Gurrutxagaren 
ilustrazioetan oinarrituta. Nondik irtetzen da barrura. 
abestiaren bideoklipa Madrilen grabatu eta editatu da 
Lohitzune Sisitiaga izan delarik zuzendaria. Promozioko 
argazkiak Iago Taboadak atera ditu Lohitzune 
Sistiagaren zuzendaritzapean. 
  

 
Papera eta kartoia diskaren azala 

Diskografia: 
 
- Kerobia (2004, Gor) 
- Rose Escargot (2006, Gor) 
- Materia Organikoa eta 
Gainerakoak (2008, Y las ardillas 
mágicas) 
- Papera eta Kartoia (2009, Y las 
ardillas mágicas) 
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Distribuzioa: 
Diska honek trilogiaren distribuzio ildoa jarraitzen du. Berritzailea da ere formaren aldetik, egungo 
medioetara eta musikaren egoerara adapzioa egiteko ahalegina burutu delako. Internetek eskeintzen duen 
horizontaltasuna indartu da, publikoarekin erlazio berri bat lortu ahal izateko eta entzule eta musikariaren 
arteko interakzio bat sortzeko. Era honetan, diskoa kerobia.com web orrialdean aurkeztuko da eta bertan 
Kerobia taldearen abestiak, bideoak eta material guztia libreki deskargatzeko aukera egongo da. Filosofia 
honi jarraituz, Kerobiako taldekideek SGAEtik baja eman zuten entitate honen funtzionamenduarekin eroso 
sentitzen ez zirelako eta geroztik Creative Commons lizentziapean egiten dute lan. Modu guztitan diskoaren 
deskargaren aukeraz gain, dendetan ere erosteko aukera izango da GOR disketxeak banaketa egingo baitu. 
  


