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Itzulingururik eta biribilkirik gabe. Soinu eta mezuaren irmotasuna
Asturieseko meatze-arroetako talde gazte honen ezaugarri da
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ta
ld

ea
k 

· t
xo

st
en

 |
 A

di
zi

ón
 E

tíl
ik

a

Haien nerabezaroaren hasieran musika-tresnak hartu zituzten, eta hartatik ez dituzte utzi.

Haien hamar urteko traiektorian, Adizión Etílikak haien bidea markatzen eta bere identitatea

pausuz pausu definitzen joan dira gaur egunean direnera iritsi arte: Asturieseko hardcore-punk

eszenaren oinorde eta geroa.

Jatorriz La Pola L.lena-koak – Asturieseko meatze-arroetan kokatutako herria – inguratzen

dituen errealitate sozialetik abiatzen dira, hardcore eta punk-aren artean dauden konposizio

arin, zuzen eta irmoen bidez islatzen dutena. Errepresio soziala, langabezia edota drogak mi-

hian kiorik ez duten haien testu borrokalarietan presente dauden gaietariko batzuk dira.

Guzti honek boskote honen zuzeneko indartsuan forma hartzen du, ezeri eta inori tregua une

bat ere ematen ez zaion kontzertuetan. Koma, Habeas Corpus edo Escuela de Odio, Asturie-

seko geografian eta Estatuaren puntu ezberdinetan emandako kontzertuetan izandako esze-

natoki kideak izan dira.

Denbora honetan eman den Adizión Etílika-ren eboluzioa bistakoa da eta bere diskografian

argi nabari daiteke. “Peligro botellón”, taldeko kideak 15 urte inguru zituztenean grabatutako

punk-rock maketarekin hasi ziren, “Heridas de mina”rekin jarraitu zuten, punk-rock oinarria

galtzen ez zuen irauten luzeko lehenengo zirikatzailea.

Inflexio puntua “Del otru llau” izan zen. Horretan, punk-hardcorea ate nagusitik sartzen da,

Asturieseko hizkuntza bezala, letren gehienekoa hizkuntza horretan izatera pasatzen direlako.

Taldearen aldaketak eta gero, 2012aren erdialdera “Bomba reloxería” editatzen dute, gaur arte

argitaratutako azkeneko lana, musika eta letran gehiago gogortzen direnean. 

PARTAIDEAK

ahotsa eta gitarra_carlinos
Skontra punk-folk taldean eta bere 

bakarkako proiektua den Hemoglobina-n 

ere jotzen du. Fala non caduca ska-fusio 

taldearen kidea ere izan zen

gitarra_alconada
Hasieratik Adizión Etílika-ren kisea 

izan da, bere talde bakarra dena

baxu_churi
Milicia Astur edota Konzienzia Intrankila 

bezalako punk-rock taldeetan jo zuen.

Gaur egun bakarkako proiektu 

bat ere badauka: Dr. Babayo

bateria_ juan

Spanta la Xente rock-folk taldearekin elkar

partekatutako bateria-jotzailea. Bestalde,

Altar of Giallo grind taldearen partaide izan

zen, baita Fala non caduca-rena ere

_ espíritu combativo e internacionalista

hemen zazpi abestiko errekopilazio bat deskargatu dezakezue · http://acurti.es/GXx

Del otru llau
(xunca records, 2008)

Heridas de mina
(autoedizio, 2005)

Bomba reloxería
(xunca records, 2012)
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