
Nömadak tx 
 
San Sebastián: Ud af de mange spillefilm, som præsenteres på den årlige A-
filmfestival i Donostia, som San Sebastián hedder på baskisk, dukker der af og til en 
dokumentarfilm op, som vælter alle kegler. For nogen år siden var det Julio Medems 
”La pelota vasca” (den baskiske bold), som handlede om den basiske konflikt, med 
den militære undergrundshær og terror: Meget forskellig fra Jørgen Leths 20 år gamle 
film med samme navn. Men sidste år var det en film fra baskerlandet, der fik sin 
premiere på den forrige internationale filmfestival i San Sebastián. Nömadak tx, der er 
en mere end 80 minutter lang dokumentarfilm, vakte bemærkelsesværdig opsigt af 
flere grunde. For det første bevægede en besynderlig procession sig igennem den 
gamle by op til premieren: Fjorten heste blev redet af mongolere, samere, berbere og 
indere, alle i farvestrålende traditionelle kostumer og flankeret af lige så mange 
eksotiske musikere. Da verdenspressen alligevel var forsamlet i anledning af 
festivalen, lynede fotografernes blitzlys og hele optoget var på forsiden næste dag. 
Det er heller ikke hver dag en ren baskisk film finder vej til en af hovedkategorierne 
på festivalen og ovenikøbet vinder en pris, og efterfølgende vinder priser på stort set 
alle de festivaler den sendes rundt til. Især ikke når filmens instruktør, Raúl de la 
Fuente, internationalt er et ubeskrevet blad, som ingen har hørt om før. Det er heller 
ikke hver dag, at et ukendt baskisk slagtøjsinstrument pludselig via en film bliver 
verdenskendt i en grad, så der nu undervises i instrumentet i byer som Tokyo og New 
York. Men det var hvad der skete og lige nu ligger instruktøren i forhandlinger med 
National Geographic om World Wide distribution. 
 
Filmen starter ikke udsædvanligt for baskiske film, med tømmerhugst i de tågefyldte 
skove på de ufremkommelige bjerge, der vender ud mod Biskayen. Men så hører 
ligheden også op, for de to musikere Igor Otxoa og Harkaitz Martínez (prøv ikke at 
udtale navnene, for det baskiske sprog hører ikke til den indoeuropæiske 
sprogstamme) er i færd med at omskabe de rå tømmerstokke til et besynderligt 
musikinstrument. Txalapartaen er vel nærmest at sammenligne med en grov xylofon, 
og er af størrelse og udseende, som et mindre spisestuebord. De begynder at spille, 
ikke én ad gangen, men samtidig og fra hver sin side af instrumentet. De holder ikke 
trommestikkerne, eller stokkene løst i hænderne, som man normalt gør ved 
slagtøjsinstrumenter. Stokkene bliver hamret direkte og lodret ned i tastaturet med en 
utrolig fart, så rytmen minder om galloperende heste og apperatet afgiver en dyb 
træklingende rungen. Instrumentet bliver pakket sammen, for nu tager vi sammen 
med txalapartaen, Raúl og de to musikere på en verdensomspændene rejse til andre 
folkeslag, der ligesom baskerne er mindretal i en større stat eller lever som de sidste 
nomader (deraf filmens titel) og alle har de deres helt egen kultur og musiktradition. 
Vi kommer til Indien, og til de fordrevne saharawier, der de sidste tredive år har 
overlevet i flygtningelejre i Algir. Vi besøger berberne ved Atlasbjergene, hvor Igor 
og Harkaitz bygger en txalaparta af skiffersten. Derefter går det op til samerne i det 
nordlige Skandinavien, hvor de to venner bygger og spiller på en txalaparta, der er 
hugget ud af store isblokke, hvorefter det på hesteryg gælder et besøg til de uendelige 
mongolske stepper. Alle de mange rejser og besøg afføder basal mellemfolkelig 
samkvem og udveksling med disse enestående folks kultur og musik, hvad enten det 
drejer sig om samernes joike eller mongolsk strubesang. ”Musik er menneskehedens 
universelle sprog” sagde forfatteren Henry Wadsworth Longfellow, og med 
txalapartaen som omdrejningspunkt bliver udvekslingen af musik en kommunikation 
på tværs af grænser og sprog. Dialogen er minimal, for i denne film er det musikken 



der taler, og selvom txalapartaen og de ældgamle musikformer fortaber sig i fortiden, 
er der ikke meget etnografisk nationalmuseum og folkedragter over fortagenet. Det er 
rytmisk musik så det batter og filmen slutter med et orkestralt creciendo, hvor alle de 
folkeslag man har lært at kende gennem halvanden time, giver hver deres bidrag fra 
hvert sit verdenshjørne gennem filmens kaskade af fantastiske billeder og overlegene 
klipning. Man forbløffes endnu en gang når det afsløres at dette værk på ingen måde 
har været en dyr og forkromet, professionel filmproduktion. Raúl de la Fuente var ene 
mand instruktør, fotograf, lydmand, klipper og ansvarlig for hele produktionen, som 
udelukkende bestod af ham og de to musikere. Da jeg i september var til 
filmfestivalen i San Sebastián opstod der en lejlighed til at mødes med instruktøren, 
da txalapartaen med hans film nu er blevet en del af den baskiske selvforståelse og 
hans to musikere derfor var inviteret til at være hovedatraktionen ved åbningsgallaen, 
sammen med de internationale filmstjerner. 
 
Er det almindeligt at baskiske musikere også er snedkere? 
 
Ha –ha, du tænker på første scene, hvor de fælder et træ for at lave en txalaparta. Det 
foregår oppe ved Harkaitz hus i bjergene. Man ved ikke meget om txalapartaens 
oprindelse, men øjensynligt opstod den i de isolerede bjergsamfund i baskerlandet, 
hvor folk i gammel tid boede på smågårde spredt ud i de store skove. Det siges at 
txalapartaen blev brugt som et kommunikationsmiddel fra husene i dalen til dem oppe 
i bjergene. Men det blev også brugt til de traditionelle fester. Landsbyfolkene 
arbejdede altid sammen om at plukke æbler og bagefter når der skulle fremstilles 
æblecider. Æblerne blev knust med stokke på store træborde og når arbejdet var 
færdigt skulle der holdes fest. Og til en fest hører musik, så man brugte hvad man 
havde, nemlig ciderbordene og stokkene til at knuse æbler med. Så traditonelt lavede 
bønderne selv deres instrumenter. Det er jo meget simpelt og slet ikke noget forfinet 
instrument. Det har aldrig været et populært instrument, men var noget der blev brugt 
af bønderne og hyrderne. For ikke så længe siden var baskisk kultur undertrykt af 
spanierne og i 1960’erne var der kun to familier, der kunne spille på det. Tænk hvis de 
var døde, så havde dén viden om txalapartaen været tabt for altid. Men nu lærte de 
vores musikere i filmen at spille, og efter at filmen er kommet frem er der mange flere 
unge mennesker, der er begyndt at interessere sig for at spille. Ja, ikke bare her, men 
mange forskellige steder i verden, som nu lærer noget om baskisk kultur. 
 
Hvordan kunne I kommunikerer med de folk i rejste ud til? 
 
Først må jeg fortælle om instrumentet, for det er txalepartaen, som er filmens 
hovedperson. Txalapartaen er improvisation, dialog, respekt og evnen til at lytte efter 
andre. Alt handler om improvisation. Selvfølgelig kan man godt komponere musik til 
den, men i sin urform er det ren improvisation. Txalepataen er et instrument som 
obligatorisk skal spilles mellem to personer. Det er dualistisk koncept. Den bliver 
altid spillet af to. Hvis der kun er én person, er det ikke txalaparta. Den er simpelthen 
et symbol på dialog og respekt. Jeg formoder at tilskuerne også opfatter denne dialog. 
Som musiker skal du lytte efter den anden, og når du har lyst falder du ind, men på 
dine egne præmisser og ikke bare for at følge den anden. Så derfor er filmen lavet på 
samme måde som musikken: Det var firs procent improvisation og tyve procent 
udmattende produktion. De fleste steder vi kom frem var der næsten altid nogen der 
kunne lidt engelsk. I indien var det meget let med engelsk og også i Lapland. I 
Marokko taler mange fransk og Sahara var tidligere en spansk koloni, så der taler de 



fleste ret godt spansk. Men på de mongolske stepper var vi fortabte og måtte klare os 
med fagter. Når vi kom til sådan et sted var det første altid, at vi gav noget, inden vi 
bad dem om noget. Vi tilbød det eneste vi havde, nemlig vores musik. Så derfor tog vi 
txalapartaen ud af jeepen og begyndte at spille for folk. Folkene blev altid meget 
glade for at udlændingene tilbød dem musik og takkede hjertligt. Det første de så var, 
at txalapartaen er et sympatisk instrument og den tiltaler folk så meget, fordi den er et 
meget enkelt instrument, og fordi musikken er enkel og basal og så ligner txalapartaen 
næsten et bord. 
 
Hvordan blev I modtaget af folk i disse fjerne egne? 
 
Jeg må sige at disse rejser med Harkaitz og Igor gav mig et stort indhold i mit liv og 
det er noget jeg vil huske altid, for det vil aldrig gentage sig på samme måde. Når jeg 
tænker på det løber følelserne af med mig, for det var næsten perfekte og oversmukke 
rejser. Jeg siger altid, at filmen er født under en god stjerne, som har fulgt os fra start 
til slut og som har gjort filmen overordentlig harmonisk. De havde deres vision om et 
musikalsk projekt og jeg havde både deres og min vision. I virkeligheden er jeg en 
frustreret musiker, for jeg lærte aldrig at spille ordentligt. Så den bedste måde at 
komme tæt på musikken var at lave en film, men en film, der bevæger sig harmoniskt 
og smukt gennem lyden, ansporet af musikken. Et studie i musik, materien og selve 
jorden. Vi kendte ikke hinanden så godt i forvejen men vi endte med at blive rigtig 
gode venner. Motivet var at lave en musikfilm i frihed, som var improviseret, men 
med en energi, som kunne sprede sig. Vi var et ganske lille filmhold – kun tre, de to 
musikere og mig, ingen kameramand, kun mig og musikerne, men vi ødelagde eller 
forstyrrede heller ikke de steder vi kom frem. Vi lærte os altid nogle enkelte ord på de 
lokale sprog og spillede musik på txalapartaen – intet andet. 
 
Hvordan kom filmen i stand? 
 
Det er fire år siden, at de indiske musikere besøgte baskerlandet og så tog jeg med 
musikerne til Indien, hvor vi optog en film, hvor de spiller sammen og den blev solgt 
til baskisk tv. En baskisk musikdirektør så dokumentaren og foreslog at vi lavede en 
ny film, hvor vi blandede txalapartaen med indisk musik. Vi søgte om penge hos 
spansk tv og den baskiske lokalregering, men de støtter kun otte film om året. De 
giver ikke penge på kun manuskript og ord, så vi besluttede at lave en pilotfilm i 
Lapland, som blev den anden rejse.  Så samlede vi det indiske- og laplandsmaterialet 
til en demo. Det gav os et budget kun lige til rejserne, men til gengæld havde vi så 
friheden til ikke at skulle overholde et budget. Vi anede ikke hvad der skulle komme 
ud af det, men besluttede at improviserer. Hele denne produktion er blevet til på tværs 
af hvad man plejer at gøre, men til gengæld var vi så frie, som overhovedet muligt. Vi 
endte med firs timers materiale og kameraet brød sammen på allersidste 
optagelsesdag. Det hele viser bare at det kan nytte at investere i mennesker og 
beholde optimismen. 
 
Og cirkusforestillingen? 
 
Ha, det var en ven på festivalen, som foreslog at vi skulle gøre noget specielt for at 
promovere filmen. Det var også totalt improviseret, men vi havde dragterne, fik fat på 
nogen folk og nogle heste. Det var en ret god måde at påkalde sig opmærksomheden 
uden at det kostede for meget. 
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