
P eiremans taldea
2005ean sortu
zen. Bonberenea
Tolosako Gaz-

tetxeak proposatuta, Gorka
Urbizuk, Berri Txarrakeko
abeslariak, eta Imanol Ube-
dak, Bide Ertzeaneko abes-
lari eta gitarra jotzaileak era-
baki zuten beste talde para-
lelo bati hasiera ematea eta
horrela jaio zen proiektu
«berri, polit eta magikoa».
Bost kontzertu eskaintzea
izan zen hasieratik helburu
nagusia. Izan ere, une horre-

«Futbola gustatzen zaigu, baina
barre egiten diogu mundu horri»

Colemanseko taldekideek primeran pasatu dute taldearen etapa berrian eta ez dakite noizbait elkartuko diren berriro.

tan, Urbizu Berri Txarra-
kekin ‘Jaio. Musika. Hil’
diskoa ari zen prestatzen eta
hilabete batzuk baino ez zi-
tuen izango kontzertuak
eman gabe. Imanol, berriz,
Bide Ertzeanen proiektuan
sartuta zegoen arren, den-
bora libre dezente zeukan
eta «gustura onartu nuen
proiektu berria. Horrela, bost
kontzertu eskaini genituen
2005eko udaberrian eta asko
gozatu genuela baieztatu de-
zaket».

Esan bezala, horren ondo-
ren, Berri txarrak taldeak
‘Jaio. Musika. Hil’ diskoa ka-
leratu zuen, eta horrela lor-
tu zuten euren profesiona-
lizaziorako bidea sendotzea.
Baina, «Peiremansekin oso
sentsazio onak izan genitue-
nez, berriz elkartzeko ideia
behin baino gehiagotan plan-
teatu genuen. Hala ere, den-
bora pasatzen zen eta bakoit-
zak bere proiektuari ekiten
zion. Ez genuen denborarik

zen hasi gara. Baina, agian,
datorren urteko Gabonetan
atsedenaldi bat hartuko dugu
eta berriro elkartuko gara
kontzertu berriak egiteko
helburuarekin. Edo ez, nork
daki?».

Nahia eta ezinaren
ikurra
Logikoa denez, talde ‘magi-
ko’ hau osatzen dutenek eu-
ren proiektu pertsonalak di-
tuzte lehentasun nagusi. Be-
raz, Ubedak ez du inolako
arazorik baieztatzeko bere
lehentasunen artean Dea-
bruak teilatuetan eta Bide
Ertzean daudela esateko.
«Azken batean, Colemans
lagun koadrila baten bilgu-
ne oso puntual bat da, eta
gero taldekide bakoitzak
bere bizitza du talde horre-
taz aparte».

Baina, zergatik Colemans
eta Peiremans, zer zentzu
dute izen horiek? Oso umo-
re onarekin azaltzen du Ube-

hartzen».
Egoera hori Gabonetan al-

datu zen. Orduan, Urbizuk
eta Ubedak Bilboko Kafe
Antzokian topo egin eta Be-
rri Txarrakek bi hilabeteko
geldialdia egingo zuela eta,
berriro biltzea erabaki zuten.
Dena den, taldean aldaketak
izango zirenez –Txiki,
Kashbadeko bateria jotzaile
ohiaren ordez Karlos Aran-
zegi sartu zen eta Marino
Goñi baxu jotzailea Ioni Ube-
dak ordezkatuko zuen–, Co-
lemans izena hartzera pasa-
tu zen Peiremans taldea:
«Izen aldaketa hori taldeki-
deak ez ginelako berdinak
eta kantu berriak joko geni-
tuelako etorri zen».

Orain, Colemansen epe
berri hori amaitu dela ziur-
tatzen du Ubedak, «nahiz eta
ateak ez ditugun itxiko.
Azken denboraldian, Berri
Txarrak Amerikan izan da eta
gu orain Bide Ertzeanekin
kontzertu berriak eskaint-

dak. Egia esanda, Peiremans
sekula debuta egin ez zuen
Realeko jokalari bat izan zen
eta, beraz, «galtzailearen ikur
oso agerikoa da. Nahi eta ezi-
naren ikurra, hain zuzen
ere». Colemans, berriz, Real
Sociedad futbol taldeak bi-
garren mailara jaitsi zenean
fitxatu zuen entrenatzailea
izan zen, nahiko denboraldi
txarra egin zuena eta denbo-
ra gutxi iraun zuen Realeko
entrenatzaile moduan. «Be-
raz, fonetikoki parekotasun
handia dago, Errealarekin
oso lotuta daude eta biak ere
galtzailearen ibilbidea izan
dute. Horregatik, erabaki ge-
nuen bi izen horiek jartzea».

Ubedak esaten du futbo-
la gustatzen zaiola eta Rea-
leko jarraitzailea dela, baina
azpimarratzen du futbola-
ren inguruan dagoen guztia-
ri dramatismoa kentzen
saiatzen dela. «Futbola gus-
tatzen zaigu, baina, era be-
rean, barre egiten diogu
mundu horri. Azken batean,
nahiz eta gure pasioa ere ba-
den, kirol horrek garrantzi
handiegia duela iruditzen
zaigu eta, ondorioz, barre
egiten dugu gure taldeak iza-
ten dituen gorabeherez, egi-
ten dituen fitxaketez eta
pixka bat txantxetan hart-
zen dugu hori guztia. Ez da
horregatik gure bizitza goi-
tik behera aldatuko».

Kontzertuak hiru
hiriburuetan
Bizi izan dituzten esperient-
zietara bueltatuz, Coleman-
sen epe berri horretan oso
kontzertu bereziak egin di-
tuztela ziurtatzen du Ube-
dak. Izan ere, hiru hiriburu-
tan jo dute. «Lehenengoa,
Donostiako Dokan egin ge-
nuen; bigarrena, Bilboko
Kafe Antzokian; eta hiruga-
rrena, berriz, Gasteizko
Jimmy Jazz aretoan. Jende
asko hurbildu zen hirureta-
ra eta aukera izan genuen,
beraz, konprobatzeko jende
askok zeukala Colemans
ikusteko gogoa. Primeran pa-
satu dugu».

Horretaz aparte, Gorka Ur-
bizuren erakargarritasuna ez
aipatzea ezinezkoa suerta-
tzen zaio abeslariari Cole-
mansen ‘arrakasta puntual’
hori azaltzen duen bakoi-
tzean. «Oso artista berezia
da, egin duen proiektu ba-
koitzean jendearen arreta
piztea lortu duena. Zalant-
zarik gabe, Gorka hor zegoe-
lako jarri du jende askok arre-
ta Colemansen. Jarraitzai-
leak erakartzeko oso inpor-
tantea izan da. Hori argi
dago». Hala ere, Ubedak esa-
ten du Peiremans zein Cole-
mans ikustera jende musi-
kazalea hurbildu dela. «Egia
da guk euskaraz abesten du-
gula eta, batez ere, euskal-
dun jendearengana iristen
garela. Baina nik esango
nuke musika unibertsala
dela eta nahiz eta gure ja-
rraitzaile asko euskaldunak
izan, seguru denetarik izan
dela gure ‘boloetan’.

«Gorka Urbizuk
jendearen arreta
piztea lortzen du
beti»

«Colemansen epe
berri hori amaitu da,
baina ez ditugu
ateak itxiko»

«Colemans lagun
koadrila baten
bilgune oso
puntual bat da»

Tolosako musikariak Colemans taldeak bizi izan duen epe berriaz hitz egiten digu,
eta Gorka Urbizu bere lagunarekin lan egitea «oso magikoa» dela onartzen du
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