
Ez dira betiko garai onenak 
 

“Ez dira betiko garai onenak” horrela dio Hertzainak taldearen abesti mitikoak. 
35 urte bete dira 2019an Gasteizko erreferentziazko euskal rock taldeak bere 
lehenengo diskoa argitaratu zuenetik, eta badirudi, tamalaren tamalez, mantra 
bezalaxe har dezakegula bere esaldi mitikoa, errealitate gordinaren aurrean 
bagina bezala: gure musikarentzat ja ez dira betiko garai onenak. 
 
Egun zer-nolako kontzertuak dira gehien saltzen dutenak, zer festibalek 
dauzkan ospe handiena edo gure euskal gazteriak zer-nolako musika entzuten 
duen festetara doazenetan soilik ikusi behar dugu konturatezeko Reggaetona, 
House-a eta Tekno musika direla egungo gizartean ospe handiena dutenak. 
 
“Barearen ostean dator ekaitza” dio Hertzainak taldearen abesti mitikoak. Urte 
oparoen ondoren krisialdiak etorri ohi dira. Euskal musikarentzak 70-80ko 
hamarkada oparo-oparo zen, ba, orain berriz ematen du tokatu zaigula 
huskeria-musikaren hamarkada jasatea. Reggetoia, House, Tekno denak 
komertzialak, denak sinpleak, ganorabakoak! 
 
Nahiz eta Araban sortu izan, ez zen Legazpira (Gipuzkoa) joan ziren arte 
faltatzen zaien puzleko azken fitxa lortu zutela. Hura tonoa zeukana Garik, 
Hertzainak hain famatua egin zintuena. Beitu zenbat buelta ematen dituen 
bizitzak pasa den astean topatu nuen Gari Doktor Atxukarro kalean, Bilboko 
Indautxu auzoan, Konkodrilo izena duen dendan, berak ireki berri omen 
duena. Horrenbesteko bueltak eman ditu gure musika… 
 
“Denborak aurrera etengabian eta orain ezin eutsi izan giñana”. Rock musika eta 
kontzientzia soziala astindu zuten. Akaso parlamentutik bakarrik egin daiteke 
politika? Musikaren bitartez gure kontzientzia xaxatu ziguten, ondo gainera. 
Hark bai Okendo taberna, Gasteizen, giroa sortu zenak. Orain ordea, MadCool, 
BBK live eta horrelakoak…hobe isiltzea. 
 
Egorea erabat desberdina da egun. Orain dela hogei bat urte ez zegoen 
internetik, ez eta mugikorrik; gazteak bizitza kalean egitera behartuta zeuden. 
Orain denetarik dago; ez dakit zer den hobeto. Izan daiteke euskal rock-punk 
musika nostalgikoa izatea, batzuek esango dute ez daukadala ideiarik 
gaurkoaz; jarraituko dut Hertzainak entzuten 

 
“rutinaren morroiak bihurtu gara 

laztana lehen baino  
lehen aska gaitzetan.” 
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