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AMAIA ARANEGI
IRUDIAK: NAROA AGIRRE

Orain dela bi urte hasi zen 
Naroa Agirre arrasatearra 
gitarra jotzen ikasten, eta 
hortik kantura pasatu zen. 
Hasieran, anaiak oinarrizkoa 
erakutsi zion, eta, duela urte 
batetik hona, lagun batekin 
batera gitarra eskolak jasotzen 
ditu. Eta, hain zuzen ere, 
bertan sortu zuten gaur egun 
biok duten Tabu taldea.
Zelan hasi zineten proiektu 
honekin? 
Biok batera gitarra eskolak 
jasotzen hasi ginen. Irakasleak 
abestiak grabatzeko aukera 
eman zigun, eta, hiru grabatu 
ostean, oso gustura sentitu 
ginen. Abestiak idaztea ere 
gustuko dugu, eta, hala, biok 
talde bat sortzea erabaki 
genuen.

Zergatik Tabu izena? 
Izenak pentsatzen 
hasterakoan, abestietan zertaz 
hitz egingo genuen edo zer 
aldarrikatuko genuen 
hausnartzen hasi ginen. Tabu 
diren gaien inguruan hitz 
egitea erabaki genuen, eta  
hortik dator taldearen izena.
Zein estilotako abestiak abesten 
dituzue? 
Estilo desberdinak gustatzen 
zaizkigu, eta, hortaz, 
denetatik abesten dugu; bai 
euskaldunak eta lasaiak eta 
baita rap antzerakoak direnak 
ere. Euskarazko eta 
gaztelaniazko abestiak izaten 
dira, eta, normalean, 
momentuan modan 
daudenak eta gure ahotsekin 
ondo geratzen diren kantuak 
abesten ditugu.
Zenbatean behin entseatzen 
duzue? 

Gitarrako eskolak astean 
ordubetez izaten ditugu, eta 
hor entseatzen dugu batera. 
Gero, bakoitzak bere etxean 
entseatzen du. Kuadrillakoak 
gara eta planak egiten 
ditugunean gitarra eramaten 
dugu eta lagunartean ere 
kantuan ibiltzen gara.
Herrian izan duzue jendaurrean 
abesteko aukerarik?  
Bai; bi emanaldi eman ditugu. 
Aurreko urtean, Martxoaren 
8an, mikrofono irekia egon 
zen Herriko Plazan aukeran, 
nahi zuena igo zitekeen 
oholtza gainera. Gure lagunek 
bultzatuta, Herriko Plazan 
kantuak abesten aritu ginen. 
Eta sanjuanetan izan zen gure 
bigarren emanaldia. 
Txatxilipurdik antolatutako 
ekitaldi batean, Kulturate 
atzean gure lagun batzuek 
kontzertua eskaini zuten eta 

Naroa Agirre

Herriko Plazan abesten. Tabu taldeko bi kideak entseatzen. 
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aurretik guri abesteko aukera 
eman ziguten. Esperientzia 
politak izan ziren.
Sare sozialetara igotzen dituzue 
abestiak?  
Bai. Instagram kontua 
daukagu, @_taabbuu_, eta 
bertan grabatutako abestiak 
partekatzen ditugu. Hasieran, 
pribatua geneukan profila, 
baina gero, publiko egitea 
erabaki genuen. Ezagutzera 
emateko erreminta baliagarria 
da guretzat. Hogei ikustaldi 
izatetik 200 izatera pasatu 
gara. Gainera, beste talde 
baten bertsioak igo izan 
ditugu, eta, gero, taldeak 
berak partekatu. Horrek asko 
pozten gaitu.
Taldearekin jarraituko duzue.  
Bai; momentuz, hobby 
bezala hartzen dugu 
eta ondo pasatzea 
da gure helburua.

Naroa Agirre, emanaldi baten kantuan. 


