HORRELA
IRITSI GINEN
HONAINO
Pello Lizarralde
José Ignacio Agorreta
Imanol Ubeda
Imanol Rayo

I

Urteak eman genituen José Ignaciok eta biok esanez zerbait egin behar genuela elkarrekin. Azkenik 2019ko udan
Sastraka izeneko testu bat idatzi nuen. Zalantza handiak
izan nituen hari bidali aurretik, iruditzen baitzitzaidan nik
idatzitakotik ezin izango zuela askorik atera, eta horixe
esan nion helarazi nionean. Banekien nik proposatzen
nionak “kanpora irtetera” behartzen zuela.
Oker nenbilen. Ez nuen asko uste hain suhar agertuko
zenik aurkeztu niona ikustean. Berehala adierazi zidan
zein zen bere asmoa, zenbat lan egin nahi zituen eta
zein epetan.
Bere lehenengo koadroak ikusi orduko nik ere ez
nuen zalantzarik izan: merezi zuen emaitza erakustea eta,
gainera, liburu batean biltzea.

II

Sastraka-rekin jiraka hasi baino lehentxoago ikaragarri
bete gintuen esperientzia bat izan genuen José Ignaciok
eta biok. Don Inorrez taldeko arima den Imanol Ubedak
binilozko single bat kaleratzeko asmoa zuela esan zigun.
Singleko bi kantek nire hitzak zituzten, eta Imanolek garbi zuen azala José Ignaciok egin behar zuela. Eta hala
plazaratu zen.
Sastraka sendotzen zela eta aurrera egiten zuela ikusita, Imanolek zerbait egin zezakeela pentsatu genuen. Ez
genekien zer, baina merezi zuen proposatzea.
Oso pozik hartu bazuen ere, esan zigun zaila ikusten
zuela ekarpenen bat egitea. Harrigarria bada ere, handik
hamabost bat egunera jaso genuen lehenengo maketa,
eta beste hiru hilabeteren buruan onduak zituen diskoa
osatzen duten guztiak.

III

Udaberri bukaerako egun eguzkitsu batean Imanol Rayo,
José Ignacio, eta hirurok mendi itzulia eder bat egin ondoren José Ignacioren estudiora jo genuen. Imanol azken
koadroak ikusten ari zen bitartean, egiten ari ginenaren
berri ematea erabaki genuen.
Imanolek, sasoi hartan, bukatu berria zuen Hil kanpaiak-en posprodukzioa eta Iñigo errodatzen hasi nahi
zuen. Gure asmoa asko interesatuagatik, konpromiso horiek zirela-eta, ez zuen gurean sartzeko modurik ikusten.
Handik gutxira, jakin zuenean 2022ra arte ez genuela
ezer ateratzeko asmorik, testua eskatu zidan, eta oso epe
laburrean bere egitasmoa aurkeztu zigun. Harrezkero buru-belarri aritu da. Film bat ekarriko zuelakoan geunden.
Ez, argazkiak ziren.
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EKINTZA OSAGARRIAK
Maiatzak 6, 19:00: Erakusketaren irekiera ekitaldia.
Maiatzak 8, 12:30: Don Inorrez taldearen kontzertua.
Sastraka diskoaren aurkezpena.
Maiatzak 14, 12:00: Bisita gidatua. Partaideak: Pello Lizarralde,
José Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Rayo.

ORDUTEGIA
Ostegun eta ostiraletan: 18:00 - 20:00
Larunbatetan: 12:00 - 14:00 / 18:00 - 20:00
Igandeetan eta jai egunetan: 12:00 - 14:00
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