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Nekane Madariaga | IruñeaArratsaldeko zortzi eta erdiak dira Iru-ñeako Alde Zaharrean. Bere etxean el-kartu gara, Xabi Fernandez Kerobiakoabeslariak gonbidatuta. Tearen usainakegongela epeltzen du, kaleko euriarekinkontrastean. Biok sofan eserita, lasaita-suna usaintzen da bertan, zigarro kea-rekin nahastuta.Xabik ukitu berezia ematen die bereabestiei, bai melodiaren eta letren alde-tik, hori dela eta, hitzordu hau.
Zein izan zen letren munduarekin izan
zenuen lehen kontaktua?
Kantuak egiten hasi nintzenean, 13-14 urte-
rekin. Hasieran kantuen melodiak egiten eta
hau justifikatzeko letrak sortzen hasi nint-
zen. Lehen, bigarren mailan kokatzen geni-
tuen, egun, garrantzitsuena dira niretzako.

Badago autoreren bat zure idatzietan
eragin duenik?
Uste dut idazteko modua hartzen dudala
kontuan. Pertsonalki John Fante eta Bu-
kowski gustatzen zaizkit.

Non eta nola idazten duzu? Inspirazioa
datorkizunean ala paper aurrean jarri
behar zara esaldiak atera daitezen?
Bi fokatze desberdin daude. Lehenengoa,
norberak nahi duenean ematen da. Honek
ez du esan nahi inspirazioa etortzen zaizu-
nik, hori tontakeri hutsa da niretzako. Baina

momentuak garrantzia du, agian lasaiago
zaudelako eta horrela gauzak hobeto aterat-
zen dira normalean. Bigarrena idatzi behar
dudanean gertatzen da, kantu bat sortzeko
adibidez.

Uste duzu idazten ikasi daitekeela?
Ikasten da, baina prozesu ezberdinen bitar-
tez. Nire aburuz, irakurri egin behar da, ira-
kurtzen duzun hori aztertu eta gustatzen ez
zaizkizun gauzak baztertu. Oraintxe hasi
naiz “Los Pilares de la Tierra”-ren bigarren
zatia irakurtzen eta hogei orri irakurri eta
gero, klixez beterik dagoela pentsatzen dut.
Idazterako era, pertsonaiak perfilatzeko
modua, akzioa eramateko erabiltzen duen
ikuspegia… Beraz, askotan jokatzeko
modua hori izaten da, gustuko ez dudana
alde batera utzi eta ea zer ateratzen den hor-
tik. Urteak pasa ahala gauza interesgarriak
lortzen dira. Hasieran idazten nituen letrak
eta orain idazten ditudanak, ez dute zeriku-
sirik, oraingoak landuagoak dira zalantzarik
gabe.

Kerobiaren letren egilea zara, baina le-
trak bakarrik ala abesti osoak konposat-
zen dituzu?
Bai abestien egitura nik sortzen dut. Biak
paraleloan joan behar diren elementuak dira.
Arraroa egiten zait norbaitek kantu baten
letra egin eta beste batek melodia jartzearen
kontua.

Egoera hori bizi izan duzu, ordea, ezta?
Bai. Proiektu baterako, Aitor Mendiluze

bertsolariaren letra bat musikatu behar izan
nuen eta egia da niretzako, hura esperient-
zia nahiko gogorra izan zela. Lan eta den-
bora asko inbertitu behar izan nuen gauzak
ondo atera zitezen.

Zein orratz darabilzu letrak eta melo-
diak josteko?
Intuizioa. Zaila badirudi ere, nahiko intuiti-
boki sortzen den gauza bat da. Askotan me-
lodia batek letrari laguntzen dio eta
alderantziz. Batzuetan, melodia bat egiten
zaudenean, bat-batean hitz bakarra etortzen
zaizu burura. Hitz horretatik esaldi bat jaiot-
zen da, esaldi horretatik estrofa bat…

Uste duzu egiten dituzun letra hauen-
gatik ere, Kerobia, beste Euskal Herriko
taldeetatik ezberdintzen dela?
Bai. Garrantzi handia ematen diogu edukia,
forma, erritmo eta fonetikari… ez dut ara-
zorik hitz berri bat asmatzeko eta era berean
hau konjugatzeko… hizkuntza, nire ere-
mura eramaten saiatzen naiz. Jorratzen di-
tugun gaiak ere desberdinak dira.
Geure burua oso aske ikusten dut ikuspuntu
horretatik eta hau horrela izanik, gauza oso
politak ateratzen dira.

Zuen bigarren lanaren letra guztiak,
emakume berdin batez hitz egiten dute,
Rose Escargot, hain zuzen ere. Nondik
etorri zen ideia hori?
Kantu berriak idazten hasi nintzenean kon-
turatu nintzen beti, gauza ezberdinez baina
pertsona bati buruzkoaz hitz egin nahi
nuela. Pertsona horrek munduarekiko zuen
harremana… bere barnean gertatzen ziren
gauzak… beraz dena lotzea erabaki nuen.
Hor jaio ziren Rose eta bere bizipen guztiak.

Orain trilogia batetan murgildurik zau-
dete eta maiatzaren 26an bigarren zatia
kaleratuko duzue. Badago lotzen dituen
zubirik bi zatien artean?
Era batean bai. Kuriosoa baldin bada ere,
azken zati honetako kantu batzuetan, zuze-
nean hitz egiten da lehengo diskoko kantu
bati buruz, oraingoan ordea, beste ikuspegi
batekin kontatua; beste batzuetan disko ba-
rruan agertzen den kantu bateko irudia
hartu eta berriro beste kantu batean ezarri
dut… Hau guztiarekin jolastea, pertsonalki,
asko gustatzen zait eta era berean publikoari
ere gustatzea espero dut.


