Mikel
Laboa
Manzisidor
1934-2008

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, liburuxka hau egiteko jasotako laguntzagatik, eskerrak
eman nahi dizkie:
• Laboa-Bastida familiari
• Marisol Bastidari
• Jose Luis Agoteri

Egilea:

Jerardo Elortza

Zuzendaritza:

Jerardo Elortza

Argitaraldia:

1.a, 2010eko abendua

Ale-kopurua:

2.300

©

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Kultura Saila

Argitaratzailea:

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Argazkiak:

Laboa-Bastida familia

Fotokonposizioa:

EPS, S.L., Vitoria-Gasteiz • www.eps-grupo.com

Inprimaketa:

Gráficas Santamaría, S.A., Vitoria-Gasteiz • www.graficassantamaria.com

ISBN:

978-84-457-3098-0 (Lan osoarena)
978-84-457-3102-4

L.G.:

VI - 540-2010

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, liburuxka hau egiteko jasotako laguntzagatik, eskerrak
eman nahi dizkie:
• Laboa-Bastida familiari
• Marisol Bastidari
• Jose Luis Agoteri

Egilea:

Jerardo Elortza

Zuzendaritza:

Jerardo Elortza

Argitaraldia:

1.a, 2010eko abendua

Ale-kopurua:

2.300

©

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Kultura Saila

Argitaratzailea:

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Argazkiak:

Laboa-Bastida familia

Fotokonposizioa:

EPS, S.L., Vitoria-Gasteiz • www.eps-grupo.com

Inprimaketa:

Gráficas Santamaría, S.A., Vitoria-Gasteiz • www.graficassantamaria.com

ISBN:

978-84-457-3098-0 (Lan osoarena)
978-84-457-3102-4

L.G.:

VI - 540-2010

Mikel
Laboa
Manzisidor
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Lehenengo urteak
eta ikasketak
Haurtzaro gazi-gozoa
Mikel Laboa Manzisidor Donostiako

euskarazko lehen hitzak ez ezik, lehen
doinu eta kantak ere.

Parte Zaharrean jaio zen II. Errepublika-

Alabaina, ez zuen une gozo horrek luza-

ren garaian, 1934ko ekainaren 15an, hain

roan iraun. Mikelek bi urte pasatxo zi-

zuzen ere. Familiak Pasaia Donibanen

tuela, gerra zibilaren ekaitzak astindu eta

zuen jatorria eta itsasoarekin eta musika-

sakabanatu zuen familia. Aitak Borde-

rekin lotura estua. Aita, Feliziano Laboa

lera ihes egin behar izan zuen, eta amak

San Miguel, arrantzontzien armadorea

sei seme-alabekin Bizkaia aldean bilatu

zen eta, Mikel jaioa zenean, EAJko zine-

zuen babesa: Ipazterko Gardata auzoko

gotzi Donostiako udalean. Ama, Estefa-

Zabala-Maguregi sendiaren baserrian,

nia Manzisidor Ibarguren, musikazalea

Lekeitio ondoan. Han zeudela hil zen

zen, aita Feliziano eta familiako beste

Andoni anaia eta, era berean, Gernikako

hainbat kide bezala. Giro horren baitan

sarraskiaren bonba-hots ikaragarria iritsi

entzun eta ikasiko ditu Mikel haurtxoak

zitzaien. Nahiz eta bonbardaketari bu-
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Gaztaroko kezka, ilusio
eta zaletasunak

Laboa-Manzisidor familia

ruzko oroitzapenik ez izan, oso txikia
baitzen, sarritan entzun zuen Mikelek

Gerra osteko urte ilun haietan egin zituen Laboak oinarrizko eta batxilergoko
ikasketak. Dena den, osasun-arazo larri
samarrak zirela-eta, etenaldiak egin beharrean ere aurkitu zen. Donostiako Marianisten ikastetxean eta Peñaflorida institutuan burutu zuen batxilergoa, «Reválida»
1953an lortuz. Ordurako ezaguna zuen
gerora bere emazte eta lankide izango
zen Marisol Bastida. Harremanetan geroxeago hasi eta 1964an ezkondu ziren.

haurtzaroan egun latz hartan gertatuaren
aipamena.
Bizkaia matxinoen mende geratu zenean,
ama eta haurrak Donostiara itzuli ziren.
Aitak gehiago itxaron behar izan zuen.
Zeharo aldatua zegoen Donostiako giroa:
frankisten esku dago hiria, ezagun eta lagun asko erbestean edota kartzelan, agurra faxisten erara egin behar da, euskaraz
egitea debekatzen dute. Artean familiako
hizkuntza izan arren, kale-giroaren eta eskolaren eraginez ahulduz joan zen Mikelen euskara-gaitasuna.
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Mikel Lekeitio ondoko Gardatan mutikotan

Garai horretan etxetik zetorkion musika-zaletasunari ere eutsi zion Mikelek. Egia
da modu desberdin eta modernoagoan jarraitu ziola afizio horri: gitarra-eskolak hartu eta tangoak eta modako beste erritmo
batzuetan kantatzen hasi zen lagun artean.
Hori dela-eta, eskolan Tanganito goitizena
ezarri zioten.
Batxilergoa amaituta, medikuntza-karrera
ikastea hautatzen du Mikel Laboak, aitak
abokatutza nahiago badu ere. Madrilen
hasiko da 1953-1954 ikasturtean, baina,
berriz ere osasun-kontuengatik, Iruñera
aldatzen da 1955ean ikasketok jarraitzeko. Nafarroako hiriburuan egingo ditu
hurrengo bost urteak. Medikuntzaz aparte, musika-zaletasuna lantzen eta sakontzen segituko du. Urte haietan ezagutuko

Mikel gaztetan

du Atahualpa Yupanqui argentinarraren
edota Violeta Parra txiletarraren kantagintza berezia. Frantzian orduan zegoen
kantautore onenetakoaren abestiak ere,
nola edo hala, iritsiko zaizkio: Georges
Brassens-enak, alegia.
Iruñean hasiko da, halaber, erdi herdoildua zuen euskara berrikasten eta berreskuratzen. Artean giroa ez zegoen heldua

Mikel Madrilen ikasten ari zela
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Lehen urratsak euskal
kantagintzan

Laboa Gaiarre antzokiko kantaldian

euskal kanta berriak plazaratzeko. Hala
ere, gerorako ez zitzaion gaizki etorriko
1958an Iruñeko Gaiarre antzokian beste
batzuekin batera elbarrituen aldeko jaialdi batean izan zuen partaidetza: arestian
aipaturiko kantari horien abestiak kantatu
zituen Laboak gaztelaniaz nahiz frantsesez.
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Beste gaixoaldi luze batek eragindako
etenaren ondoren, Zaragozara joango da
Mikel medikuntza-estudioetan aurrera
egin nahian. Aldi berean, lagunen bidez
helduko zaizkio euskal kanta tradizionalen munduan abiatzeko bi lan interesgarri: batetik, Jorge de Riezu kaputxino
nafarrak Argentinan argitaratutako Flor
de canciones populares vascas liburua, eta
bestetik, Ximun Haranek Ipar Euskal
Herrian jaso eta Baionako Euskal Museoak plazaratutako kantuen bildumarekin gauzatutako disko-sorta. Euskal musikaren alorrean ia ezer ez zegoen sasoi
zail hartan, altxor preziatuak Hegoaldeko
zaletu batentzat.
Laster hasi zen euskarazko kantak lantzen. Jendaurrean aurreneko aldiz Zaragozako Argensola antzokian abestu
zituen, euskal ikasleek antolatutako ekitaldi batean. Kantari moduan aritzeko
agiri profesionala ere eskuratu zuen,
hartarako azterketa eginda. Bestalde,
medikuntza-ikasketak amaitu eta Bartzelonara jo zuen 1964an, hango Santa

Mikel eta Marisol
ezkonberritan

Creu i San Pau ospitalean mediku gisa
lan egitera. Hiriburu hartan bizi izan zen
lehen egonaldian, eta geroago ere bai,
Mikelek harremanak izan zituen Setze
Jutges izeneko kolektiboko nahiz Nova
canço (Kantagintza berria) mugimenduko
kide askorekin: Pi de la Serra, Raimon,
Lluis Llach, Maria del Mar Bonet, Joan
Manuel Serrat eta abar. Baina urte hori,
1964.a, beste arrazoi batzuengatik ere
garrantzitsua izango da Laboaren ibilbidean. Bartzelonatik elkarrekin etorri eta

gaizki aukeratua disko-etxearen izena, lan
hura beste batzuekin batera euskal musikaren goiztiri edo egunsenti berria izan
baitzen. Mixel Labegeriren bi singleekin
eta Soroak taldearen bakarrarekin batera
aitzindari gertatu zen. Garai eta era oso
desberdinetako lau euskal kanta tradizional ziren: Amonatxo, Bereterretxen kanthoria, O Pello Pello! eta Aurtxo txikia.
Baina ez zait inoiz ahaztuko bertsio haien
bitartez Mikelen ahots bereziak sorrarazi
zidan zirrara.

gero, Donostian ezkonduko dira abuztuan Marisol Bastida eta Mikel Laboa,
eztei-bidaiarako Nafarroako Otsagabia
herri polita aukeratuz.
Irailean Donostiako ospitale probintzialean hasten da lanean Mikel. Eta urte
bereko udazkenean lehendabiziko diskoa
grabatzen du, Azken izenburuaz, Baionako Goiztiri argitaletxean. Ez zegoen

Laboaren lehen diskoaren azala
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jarriko da. Baita Lourdes Iriondo urnietarrarekin ere geroxeago. Udan Lourdesekin joango da Jose Antonio Sistiaga
margolariaren etxera, eta han ezagutuko
dute Joxean Artze poeta usurbildarra
eta proiekturako elkartuko zaie. Zeruko
Argia astekarian abuztuan agertutako elkarrizketa batean euskal kanta berriaren
ildo nagusiak azaltzen ditu Mikelek.
Irailaren 1ean Agurtzane jaioko da, Laboa-Bastidatarren lehenengo haurra. Eta
hurrengo hilabetean Mikel Bartzelonara
itzultzen da, Haur Neuropsikiatriko espezialitatea egitera. Hiri hartan ikasten
ziharduten estudiante euskaldunek bazuten ordurako euskal kulturarekiko kezka.
Kantari donostiarrak bere asmoen berri
Agurtzane, Marisol eta Mikel

azaldu zienean, ikasleek Oteizarekin harremanetan jartzeko adierazi zioten. Jor-

Talde-lanaren ideia
1965eko udaberrian lehenengo urratsak
ematen hasiko da Bartzelonatik ekarri
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ge Oteiza, Gabriel Aresti eta beste euskal
artista eta idazle batzuk Bartzelonatik
pasatu ziren urte haietan, Euskal Herrian
egosten ari ziren joera berriei buruz euskal unibertsitarioei hitz egitera. Oteizak

zuen «talde-ideia» mamitu ahal izateko.

1963an publikatua zuen Quosque tandem

Bakarkako kantuan hasi berria zen Benito

saiakera gaztelaniaz eta Arestik Harri eta

Lertxundi oriotarrarekin harremanetan

Herri poema-liburua euskaraz 1964an.

Handik gutxira, 1965eko udazkenen, Xa-

tako istorio hori euskal kulturaren gainean

bier Antza ikasleak lagundurik, Irunera

zegoen sorginkeria apurtzeko egokia zen.

joan zen Mikel Jorge Oteizaren etxera. Es-

Urte hartan Julen Lekuona oiartzuarra ere

kultore oriotarrak R. M. Azkuek bildutako

ezagutu zuen. Lekuona une hartan Azkoitia

elezahar batean oinarritutako pasadizo bat

ondoko Aizpurutxo auzoko apaiza zen eta

proposatu zion taldearen izentzat: Ez dok

batean eta bestean berak sortutako kanta

amairu. Oteizaren iritziz, Bizkaian jaso-

modernoak abesten ziharduen.

Jorge Oteiza eta Mikel Laboa hamarkada batzuk geroago
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Ez dok amairu taldearen
sorrera eta hurrengo urteak
Laboa 1967an

Euskal gizartea
aldatu guran

tza, bertsolaritzak bultzakada nabarmena

Francoren diktadura gogor zegoen artean,

alfabetatzeko bideak asmatzen zituen jen-

baina aldaketa-zantzuak sumatzen ziren
han-hemenka. Politikara, gorabehera eta
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gero eta gehiago entzuten zen gure hizkunhartu zuen, euskara ikasteko edo euskaraz
deak, era militantean gehienetan.

muga askorekin izan arren, haize berriak

Arte-mundura ere iritsi zen giro berria.

zetozela zirudien eta kultura-alorrean aha-

Gaur, Emen, Orain, Danok izeneko artista-

legin berriak gauzatu ziren. Euskal Herrian

-kolektiboak antolatu ziren Hegoaldeko

ere hainbat ekimen garrantzitsu bideratu

lau probintzietan. Hartarako adin eta joera

ziren 1960ko hamarkadan: ikastolak pixka-

desberdinetako artista plastikoak eratu zi-

naka klandestinitatetik ateratzen hasi ziren,

ren elkarlanean: beste askoren artean, Jor-

Zeruko Argia euskarazko astekaria kaleratu

ge Oteiza, Eduardo Txillida, Rafael Ruiz

zen 1963an, euskal liburuen produkzioa,

Balerdi eta Jose Luis Zumeta Gipuzkoan;

nekez bazen ere, gehituz zihoan, euskaraz-

Dionisio Blanco, Bizente Larrea eta Agus-

ko antzerki-taldeak ugaldu egin ziren Ipa-

tin Ibarrola Bizkaian; Juan Mieg, Karmelo

rraldean nahiz Hegoaldean, irrati batzuetan

Ortiz de Elgea eta Alberto Schommer Ara-

Ez dok amairu taldea 1970 inguruan

ban; eta Jose Maria Askunze, Jose Uliba-

abeslari hauen asmoa ez da musika-eremu-

rrena nahiz Isabel Bakedano Nafarroan.

ra soilik mugatuko. Euskal kanta eta balada

Zineman ere saiotxo batzuk egiten bazi-

zaharrak berreskuratu nahi dituzte, baina

harduten: Fernando Larruquert eta Nestor

baita Lizardi eta Lauaxeta moduko olerka-

Basterretxeak, adibidez, 1963ra orduko

rien obrak, edota Aresti poeta garaikidea-

Pelotari dokumental ikusgarria filmatua zu-

ren poemak ere. Euskararen lehena eta

ten, 1968an etorriko zen Ama Lur arrakas-

oraina uztartu geroari begira. Jendaurreko

tatsuaren aitzindari.

lehen kantaldiak Hernanin eta Donostian

Ahalegin xumeak ziren haiek maiz, baliabide eskas samarrekin moldatuak, ez
baitzegoen agintarien aldetiko ia inolako
laguntasunik. Eragozpenak eta debekuak

eman zituzten 1966ko hasieran.

Bartzelona eta
donostia artean

bai sarritan. Dena den, erein-aroa izan zen

1966ko urtarrilean Laboatarrak Kataluniako

hura, handik urte batzuetara garatu eta

hiriburura bueltatzen dira, familia osoa ora-

heldu ziren fruitu askoren ereinaldia. Giro

ingoan, baina elkarlanean jarraitzen dute

horretan mamituko da kantagintza berria

Euskal Herrian geratu diren beste kideekin.

bultzatu nahi duen Ez dok amairu deitu-

Ez dok amairu bien bitartean sendotuz eta

riko kantari-taldea ere. Egia esan, hasieratik

zabalduz doa: Jexux Artze usurbildarra,
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Edonola ere, orduko emaitzarik azpimarragarriena Mikelen bigarren diskoa dela
iruditzen zait. Grabatu Bartzelonan egin
zuen; argitaratu, ordea, Baionako Goiztiri
etxean, lehen diskoa bezala. Hark, egia
esan, ez zuen frankismoaren zentsurarekin
arazorik izan. Bigarren honek bai, ordea,
gerora etorri zen besteren baten antzera.
Single hartan harrezkero enblematikoak
Mikel 1966 aldera

bihurtu diren bi kanta nafar eta Gabriel

Xabier Lete oiartzuarra, Joxe Anjel Irigarai

Arestiren bi poemaren musika-bertsioak

iruinseme-donostiarra eta abar izango dira

zetozen: Urtsuako kanta eta Goizuetan he-

partaide berrietako batzuk.

rrikoiak batetik, eta Egun da Santi Mamiña

Mikelek bere mediku-espezialitatea ikasteko eta sakontzeko ez ezik, kataluniar kulturara hurbiltzeko ere aprobetxatuko du
Bartzelonako egonaldi hau: Nova canço
mugimendukoekin izango ditu harremanak, jakina, baina baita Salvador Espriu
poetarekin, Maria Aurelia Campany nobe-

10

eta Apur dezagun katea bestetik. Azken
bien letrak Arestik 1964an kaleratu zuen
Harri eta Herri poema-liburutik hartuak;
doinuei dagokienez, berriz, Katalunian bizi
zen Joxe Mari Arrizabalaga organogile eta
organo-jole markinarra zen lehenengoaren
egilea eta Mikel bera bigarrenarena.

lagilearekin edota Adriá Gual teatro-taldea

Kataluniako urte eta erdiko egonaldi har-

zuzentzen zuen Ricard Salvat antzerki-gi-

tan, dena dela, beste gertaera aipagarri ba-

zon garrantzitsuarekin ere. Salvat sarritan

tzuk ere izan ziren: Mikelek La cova del

etorri zitzaigun urte haietan Euskal Herrira

drac jazz-areto ezagunean eskaini zuen ema-

bere konpainiarekin eta asko lagundu zien,

naldia eta Palau de la música catalana teatro

esaterako, Donostiako Jarrai edo Bilboko

modernista ikusgarrian, Lourdes Iriondo

Kriseilu euskal antzerki-talde amateurrei.

eta Benito Lertxundirekin batera, gauza-

Urte haietan gizarte- eta politika-mailako
gertaera latz ugari bizi izan zuen Euskal
Herriak, batez ere 1968ko udatik aurrera. Salbuespen-egoera politiko bat baino
gehiago izan zen aldi hartan. Giro hark
Laboaren bigarren diskoa (1966)

ondorio larriak ekarri zituen askotan kantaldiak eratzeko orduan. Banakako nahiz

tutako jaialdia. 1967ko uda hartan familia

taldeko emanaldiak plazaratu ahal izate-

Donostiara itzultzen da bizitzera.

ko, baimen bereziak behar ziren eta horrek taldeko beste kideei ere eragiten zien.

Mediku eta kantari

Dena den, debeku gogor eta luze haiek

Orduan Mikelek Donostiako San Migel

berriaren oihartzunak hedatzen saiatu zi-

Patronatuan burututako ibilbideari ekin

ren Ez dok amairu kolektiboko kideak.

zion, haurren neuropsikiatra gisa. Hogei
urte jardun zuen erakunde horretan, goizeko lanaldian, bere arloan espezialista ona
eta estimatua izatea lortuz. Arratsaldetan
abestiak ontzen jarraitu zuen, hainbat idazle ezagunen poemak musikatuz: Gabriel
Aresti, Salvador Espriu, Bertolt Brecht,
Joxean Artze, Daniel Landart edo Xabier
Leterenak, besteren artean. Horrekin batera, hain berea izango zen Lekeitioak izeneko sail esperimentalari ere hasiera eman

uzten zuten neurrian, euskal kantagintza

Mikel Laboak bi disko grabatuko ditu
1969an. Lehena, Bertolt Brecht idazle
alemanaren poemekin, Baionako Goiztirik argitaratuko du berriz ere, zentsura-arazoak direla medio. Joxe Anjel Irigaraik euskaratutako lau poema ditugu:
Lilurarik ez, Gaberako aterbea, Denak ala
iñor ez eta Munduaren esker ona. Une eta
giro hartan Brecht-en testuak kantatzea
eta grabatzea ez zen erronka makala.

zion Laboak: testu klasikoetatik abiatuz,

Bigarren diskoa, aldiz, Donostiako Herri

euskal abangoardiako kantagintzari egin

Gogoa argitaletxe berrian plazaratuko da.

zaion ekarpenik garrantzitsuena, ziur asko.

Hau ere lau abestiz osatutako singlea: bi
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Bertolt Brecht-en lau poema (1969)

herri-kanta, Haika mutil eta Iturengo arotza, jendeak berehalaxe ikasiko dituenak;
eta tankera oso desberdineko beste bi
poema modernoren bertsioak, Daniel
Landarten Zure begiek eta Joxean Artzeren Zilbor hesteak. Diskoaren azala Jose
Luis Zumeta margolari usurbildarrak moldatuko du, ondoren etorriko diren Mikelen disko gehienenak bezala. Aurreko hiru
diskoen azalen egilea Mikel Forcada donostiarra izan zen. Bestalde, urte askoan
lankide izango duen Joxe Mari Zabala ere
orduan ezagutuko du Laboak.

Baga, biga, higa…
sentikaria
Manuel Lekuonak ahozko herri-literaturari
buruzko liburu batean bildutako bi dekorazio-olerkitxo aukeratu eta uztartuko ditu
Mikelek 1969an, bere obrarik ezagunenetako bat sortzeko: Baga biga higa batetik eta
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Xirrixti-mirrixti bestetik, onomatopeiaz eta
hizkera estilizatuaz egindako testu misteriotsu eta xarmagarriak. Urte hartakoa da,
halaber, Joxean Artzek bere lehen liburuan
argitaratu berri zuen Txoria txori poema oinarritzat harturik, Laboak asmatu zuen ale
berezi eta hunkigarria; azken berrogei urteotan Euskal Herrian gehientsuen kantatu
izan den abestietako bat, beharbada.
Kanta bi hauek eta beste gauza askok osatu zuten Ez dok amairu kolektiboak elkarlanean agerrarazi eta Baga, biga, higa…
izenez bataiatu zen ikuskaria; edota sentikaria, Joxean Artzek, taldeko zuzendari
estetikoak, deitu zion legez. Mutil-dantza
batekin hasten eta bukatzen zen ikuskizun
hark testu zahar eta berri asko (errezitatuak edo kantatuak), txalaparta, alboka,
tobera nahiz beste zenbait musika-tresna
eta beste baliabide batzuk nahasten eta
txertatzen zituen emanaldi desberdin eta
bitxi batean. Bi urtean zehar zabaldu zuten ikuskaria Euskal Herriko hainbat lekutan eta baita hemendik kanpora ere:
Bretainian, Paben, Bartzelonan…
Dena den, Ez dok amairu desegin egin zen
talde gisa 1972an, ordurako prestatua zuen

sentikariaren grabazioa argitaratzera iritsi
gabe. Frankismoaren hondarreko sasoi urduri haiek eztabaida- eta zatiketa-bide izan
ziren euskaldunon artean ere, eta horrek
bere erasana izan zuen kantari-poeta hauen
artean. Alabaina, urte hauetan beste gertaera garrantzitsu bat ere jazoko da Laboarentzat: 1971ko urtarrilaren 29an jaiotzen da
Izaro Laboa Bastida mutikoa, Marisol eta
Mikelen bigarren haurra.

Frankismoaren
amaierako eta
trantsizio-garaiko
urte korapilatsu eta
emankorrak
Garai zail eta nahasi haiek musika-jardueraren aldetik ez ziren kamutsak izan.
Mikelek ere emaitza oparoak eskaini zizkigun diktaduraren bukaerako eta aldake-

guztira, herrikoiak batzuk, poeta garaikideen (Joxean Artze, Xabier Lete) letrekin moldatuak beste batzuk; baina kanta
tradizionalei ere bere ukitu pertsonal eta
berezia erantsiko die beti abeslari donostiarrak: gogoratu, lagin gisa, Pasaiako
herritik Xenpelarren bertso ezagunekin
Laboak egin zuen bertsio antologikoa.
Ilusioz eta zalantzaz betetako trantsizio-aldi
hartako beste fruitu aipagarri bat Ikilimikiliklik ikuskaria dugu: Laboaren kantak ez
ezik, Artzeren poema espazialak, diapositiba-muntaiak eta Zumetaren txorien marrazkiak ere azaltzen ziren ikus-entzunezko
emankizun interesgarri hartan. Euskal Herrian zehar eskaini zuten ikuskaria 1975
eta 1978 bitartean, baina Venezian 1976ko
Izaro
Laboa
Bastida

ta politikoaren hasierako urte haietan.
Banakako kontzertuak nahiz Jose Mari
Zabalak lagunduta emango ditu 19721974 bitarteko aldi horretan. Franco hil
baino urtebete lehenago, 1974an, Bat-Hiru
izeneko LP bikoitza argitaratuko dio Herri Gogoa diskoetxeak: hemeretzi kanta
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egin zien Mikelek bere ekarpena: 1976ko
maiatzean, Bilboko Santutxu auzokoan,
esate baterako, poliziaren eraso eta guzti
aritu ziren; eta hurrengo egunean Madrileko
unibertsitate autonomoko «Festival de los
Pueblos Ibéricos» emanaldi jendetsu hartan,
Jose Luis Zumeta eta Mikel Laboa (1978)

udazkenean Arte-Biurtekoaren barruan
plazaratutakoa izan zen, beharbada, oihartzun zabalena erdietsi zuena.

grisen zaintzapean jardun behar izan zuten.
Edonola ere, ez da ahaztekoa, Lluis Llach
kantari katalanarekin batera, Hego Euskal
Herriko lau hiriburuetan barrena Laboak
egin zuen bira. Horren baitan estreinatu

Urte horietan beste zenbait lekutan ere

zuen Komunikazio-Inkomunikazioa (Lekei-

agertzen da Mikel Laboaren partaidetza

tio 5) deritzan «sketch» miragarria. Etxeko

euskararen aldeko errebindikazio-ekital-

doinuaz gainera, Johann Sebastian Bach,

dietan: adibidez, 1976ko martxoan Donos-

Amalia Rodrigues, Ataualpa Yupanqui,

tiako Anoetako belodromoan, beste abes-

Bob Dylan eta abarrenak tartekatuz eta

lari, dantzari eta artista askorekin batera 24

hainbat hizkuntza eta sasi-hizkera nahas-

orduak euskaraz deituriko Herri Irratiaren

tuz, emaitza bitxi eta liluragarria lortu zuen.

jaialdi arrakastatsu hartan; edota 1978ko

Jauzi garrantzitsutzat hartua izan zen Mike-

ekainean, Euskaltzaindiak antolatuta, Bil-

len ibilbide artistikoan eta oso berrizalea

boko San Mames futbol-estadioa bete zuen

eduki nahiz estetikaren aldetik.

Bai euskarari izeneko festa erraldoian.
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urrutitik zaldi gainean patruilatzen zuten

Estatutik kanpora ere ezagutarazi zuen

Alabaina, ez zen halako jaialdietara soilik

pixkanaka bere burua: Suediarako telebis-

mugatu Laboaren orduko jarduera mu-

tarako egin zuen grabaziotik at, Londre-

sikala. Aldaketa gurako garai berezi hartan

sen, Montpellierren eta beste toki batzuetan

beste kontzertu politizatu gogor batzuei ere

azaldu zuen bere kantagintza. Baina 1979an

aldi batean zuzeneko emanaldiak uztea erabaki zuen. Hauen nolakotasuna «birpentsatzeko», hain zuzen ere. Eta ez zen etenaldi
laburra izan, bost urtekoa baizik.
Hala ere, 1980an LP bikoitz baten oparia
egin zigun Mikelek: Lau-Bost izenekoa, hau

Lau-Bost
diskoa
(1980)

ere Zumetaren azal deigarri batekin. Bilboko Xoxoa diskoetxeak argitaratu zion,
Jean Phocas teknikariaren ardurapean.
Herri-kanta euskaldunen bertsio oso per
tsonalekin batera, aurreko urteetan moldatutako hiru Lekeitio ere sartu zituen
lan berri horretan: goraxeago aipaturiko
Komunikazio-Inkomunikazioa, Bertolt
Brecht-en testu batetik abiatutako Dialektikaren laudorioan, eta Orreaga titulua
daramana. Horietaz gain, Xabier Lete eta
Joxean Artze olerkarien zein Xalbador
bertsolariaren ahapaldiak ere musikatu
zituen bi disko eder horietan.

Komunikazio-Inkomunikazioa

15

Helduaroko
emaitzak
Brodway-en eta 26. karrikaren kantoian
Mikel, Marisol eta Felix Bastida (1990)

1980-1990 hamarkada
oparoa
Jendaurreko emanaldirik gabe, baina ez
zen Laboa geldirik egon «isiluneko» bost
urte horietan. Abestiak sortzen ez zuen etenik izan. Ohiko idazle-adiskideen testuak
baztertzeke, belaunaldi berriko poeten lanak ere arakatu zituen. Eta horrela hasi
zen, esaterako, urte askoan iraun zuen lan-
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nistarekin ari da elkarlanean. Musikagile
gazte honek jazz-mundua ezagutzen du
eta pianoaz gain, akordeoia, sintezidadorea eta beste ederki jotzen ditu; garrantzi
handiko lankidea izango du kantariak
luzaroan. Bueltatzea, Iparraldeko herri
txiki batean egin arren, beroa, magikoa
eta arrakastatsua izan zen, jende asko horren zain baitzegoen.

kidetza emankorra Bernardo Atxaga edota

Ondoren Mikelek eta bere taldeak kon-

Joseba Sarrionaindiarekin. Aldi berean,

tzertu asko eta onak eskaini zituzten Eus-

Lekeitio sailari ere jarraitu zion.

kal Herrian barrena, gainezka zeuden

Mikelen itzulera, zuzeneko emanaldieta-

antzoki eta frontoietan. Baina 1985eko

ra, 1984ko ekainean izango da, Behe Na-

otsailean, hemoptisi larri baten eraginez,

farroako hiriburu xarmantean, Donibane

lan gutxiago egin beharrean aurkitu zen.

Garazin. Ordurako Iñaki Salvador pia-

Urte berean mediku-lanei erabat utzi eta

musikagintzari ekin zion buru-belarri.
Dena den, osasun-arazo horiek zirela-eta,
kantaldiak gutxitu eta atzerrira joateko
aukera batzuk baztertu behar izan zituen.
Alabaina, 1985eko abenduan Sei izeneko
LP berria kaleratu zuen Elkar argitaletxean. Hemen ere tradizio-berrikuntzaren
betiko kateari eutsi zion Laboak. Hamar
kantez osatutako disko horrek, zenbait
herri-kanta ederrez aparte, Atxagaren Lizardi poema-tangoa eta Sarrionandiaren
Sorterriko koblak berrizaleak dakarzkigu,
Xabier Leteren Ihesa zilegi balitz eta Negu
hurbilak ahazteke. Eta propina gisa, Mikeli esker ordurako oso ezaguna zen Haika
mutil kantaren bertsio instrumental aparta, Iñaki Salvadorren eskutik oraingoan.
Nahiz eta, gorago adierazi diren arazoengatik, eskari guztiei erantzuterik ez izan,
hamarkada honen bigarren erdialdean
sarritan eta leku desberdinetan entzun ahal
izango da Mikelen ahotsa zuzenean. Nabarmentzekoa da, halaber, 1987an TVEren
«La buena música» programa berezirako
Gasteizen egindako grabazioa. Urte berekoak dira Gernikan nahiz Madrilen arrazoi
sozio-politikoengatik antolatutako bi ekital-

Mikel, Jean Phocas eta Iñaki Salvador

dietan izandako partaidetza: Gernikakoan
bonbardaketaren 50. urteurrenaren kariaz
aritu zen Benito Lertxundi eta Kukubiltxo
antzerki-taldearekin batera emanaldi hunkigarrian; Madrilen, aldiz, «Frankismoaren
biktimen aldeko omenaldia» zeritzanean,
estatu osoko dozenaka abeslari, musikari
eta idazlek disko-bilduma bat argitaratu
zuten.
Laboaren diskogintzak ere ez du etenik
izango hamarkada honetan. Lekeitioak

Sei izeneko LPa
(1985)
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ez ezik, Josetxo Silguero saxofonistarena
ere nabaritzen da. Azpimarratzekoak dira,
halaber, hamarraldi honetan Lluis Llach
abeslari katalanarekin batera hainbat tokitan eskaini zituen kontzertuak.
Marisol eta Mikel 1985ean

deituriko LP bikoitza grabatuko du Elkar diskoetxean 1988aren bukaeran, serie
horretako sei aleren laburbilduma eginez.

garrantzitsua
XX. mendeko azken hamarkadan ere
lana erruz egitea tokatuko zitzaion La-

Hurrengo urtean eta argitaletxe berean

boari, nahiz eta, osasun-arazoak zirela

12 izeneko diskoa plazaratzen du, hemen

medio, inoiz etenaldi batzuk egin beha-

ere tradizioa eta modernitatea uztartuz:

rrean egon. Pieza berriak ondu zituen

zortzi pieza hauetako bi instrumentalak

eta emanaldi asko eskaini, gogoangarriak

dira (Mikelek Kirru bere txakurrari es-

batzuk; bestalde, lan-bidaiak eta kontzer-

kainitakoa bata, eta Thelonius Monk-en

tuak ugaldu zitzaizkion, batzuetan ome-

bertsio bat bestea); gainontzekoetan he-

naldiak izan zirenak. Horietako batzuk

rri-kantetara jotzen du (Lore sorthu or-

laburbiltzen saiatuko gara:

duko) edota bere poeta kuttunen letretara
(B. Brecht-en Gaberako aterbea, J. Sarrionandiaren Lili bat eta B. Atxagaren Galderak zein Antzinako bihotz); baina, askoren
iritziz, Cherokee Lekeitio 8 deiturikoa da,
agian disko honen alerik interesgarriena.
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1990-2000 hamarkada

Oihartzun handiko bidaia izan zen, esaterako, 1990ko apirilean Euskal Herritik
Kubara hemengo lagun-talde batek egindakoa, gure kulturaren alderdi desberdinak erakutsi guran. «Habanara joan
nintzen» izena ezarri zioten espedizioari

Urte hauetako Mikelen taldekideen ar-

eta kirola, musika, literatura, pintura,

tean Iñaki Salvador piano-jolearen kutsua

zinema eta gastronomia arlotako kideek

Kubara joan ziren euskal taldeko kide batzuk (1990)

hartu zuten parte: besteak beste, Mikel
Laboa, Ruper Ordorika, Hertzainak, Bernardo Atxaga, Jose Luis Zumeta eta Karlos Argiñanok. Kubatik itzuli ondoren,
New Yorkera egiten du txango turistikoa
Marisolekin batera. Ordukoa da, noski,
Brodway-en eta 26. karrikaren kantoian
ateratako argazkia.
Omenaldi gisako diskoak ere agertu ziren
hamarkadaren hasieran. Txerokee zeritzan lanean rock-belaunaldi gazteko hamaika taldek eta musikarik jardun zuten,
Mikelek kanten bertsio moderno eta bitxiak kaleratuz; Elkar eta IZ diskoetxeen
eta Seaska ikastolen elkarteari esker argitaratu zen 1990ean. Tankera desberdinekoa izan arren, Iñaki Salvador lankide
eta adiskidearen Zilbor hestea izeneko
LPa ere abeslari donostiarrari eskaini-

tako gorazarre garbia dugu, Laboaren
hamar kanta adierazgarrienetakoen musika-bertsio eder batzuen bitartez.
Eta omenaldiak aipatu ditugunez gero,
gogora dezagun urte hauetan, eta baita lehenago ere, era horretako hainbat ekitaldi antolatu zitzaiola Mikel Laboari, euskal kantagintza berriaren barruan zuen
aparteko garrantzia aitortu eta eskertu
nahian: besteak beste, Usurbil (1985),
Donibane Garazi (1991), Baztan (1996)

Lekeitioak
bilduma
(1988)
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Laboa Anoetan Euskadiko Orkestra
Sinfonikoarekin eta Donostiako Orfeoiarekin

Mikel txapelarekin

eta Hazparnekoak (2000). Beste omenaldi
hunkigarri bat 1995eko Korrika ibilaldi-lasterketaren inguruan egindakoa izan
zen: AEK erakundeak Gasteizko Principal antzokian kontzertua eratu zuen; biharamunean, hiri hartan bertan Mikelek
eraman zuen Korrikaren lekukoa, milaka
lagunek inguraturik; eta gainera, AEKren
ekimenez, Mikel Laboa izenburuarekin
biografia-liburu interesgarria inprimarazi
zuen Elkar argitaletxeak.

raman LP honek ere herri-tradizioaren
iturritik edango du neurri batean, baina
esperimentazioari uko egin gabe. Sarrionandiaren lau poema eder ere musikatuko ditu eta aspalditxotik moldatua
zuen katalanezko kanta bat berreskuratuko: Assentiré de grat, Salvador Espriu
poeta kataluniar handiaren letrarekin; eta
gainera beste Lekeitio bat, bederatzigarrena, Mugak izenburupean eta Camarón
de la Isla eta John Cage musikarien omenez. Zuzenean deituriko CDa ere 1997ko
udaberrian argitaratzen da.

Lau urte grabatzeke igaro ondoren, disko
berria kaleratuko du Mikelek 1994an,
Elkar-en bidez eta musikari-talde zabal
baten laguntzaz. Hamahirugarren grabazioa da, berez, baina Ez dok amairuren
izpirituari jarraituz, txanda-pasa egiten
dio segidari. Titulutzat 14 zenbakia da-
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Aldi berean, beste eremu eta arlo batzuetara ere hedatu zen Laboaren inguruko jarduna. Garai honetakoak ditugu, adibidez,
zinema eta telebistarako moldatutako bi
lan: bata, Haika mutil filma (1996-1997),

fonikoarekin eta Donostiako Orfeoiarekin
batera Laboak oparitu zizkigun Txoria txori eta Baga biga higa kanten bertsioak harribitxi antologikoak bilakatu direla iruditzen
zaigu euskal musikaren historian.
Marisol Bastida, Bernardo Atxaga eta
Jose Luis Agote J. L. Zumetaren marrazki batean

Imanol Uribek zuzendua, Bernardo Atxagaren gidoiarekin eta Jabier Agirresaroberen kamera-lanarekin; Donostiako Zinemaldian estreinatu zen, SGAE-k ekoitzia;
bestea, Jon Intxaustegik prestatu zuen bideoa, «Euskal sortzaile garaikideak» izeneko sailean, ETBk Mikeli eskaini zion
atalaren oinarria izan zena.

Bartzelonara ere bueltatu zen kantura
sasoi honetan behin baino gehiagotan:
esaterako, Al vent mitikoaren 30. urteu
rrenean Raimon abeslariari egindako
omenaldian, beste artista askorekin batera, Palau Sant Jordin 1993ko apirilean;
Mercat de las Flors antzokian 1997ko udaberrian; eta bere taldearekin batera, Raimonen gonbitari erantzunez, Palau de
la música catalanan 1999ko abenduaren
amaieran, Milurteko Jaialdia zela-eta.

Kontzertuak eskaintzen ere jarraitu zuen
hemen nahiz hemendik kanpora. Madrilen La Vaguada izeneko agertokian eman-

Azken urteak (2000-2008)

dakoan hainbat berrikuntza (bideo-proiek-

2000. urtearen hasieran Gernika-Zu-

zioak, etab.) erabili zituzten ikuskarian.

zenean 2 izeneko CDa argitaratzen du

Bestalde, ahaztezina gertatu zen, benetan,

Elkar-ek, aurreko urtean Donostiako

1997ko abuztuan Gipuzkoako hiriburuko

Musika Hamabostaldiaren barruan Vic-

Anoeta Estadioan, Donostiako Orfeoiari

toria Eugenia antzokian Anjel Katarai-

bere mendeurrenean egindako omenaldia-

nek, Mikelek enkargatu eta ordainduta,

ren barruan, Mikelen ekitaldi labur bezain

zuzenean grabatutako kontzertu gogoan-

bikaina: orduan Euskadiko Orkestra Sin-

garria. Urte berean Euskal Herriko Uni-
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Jexux Artze

Josetxo Silguero

bertsitateak urrezko domina bana ematen
diete Artze anaiei, Benito Lertxundiri eta
Mikel Laboari. Mikelek, dominazalea ez
zenez, zalantza handiak izan zituen, baina azkenean onartzea erabaki zuen.

Dena den, 2002-2003 urteetan bertan
behera uzten ditu zuzeneko emanaldiak,
bi salbuespenekin: Glasgow-eko Musika
Zeltaren jaialdian izandako partehartze
laburra, eta 2003ko maiatzean Usurbilen,
Jexux Artzeren omenez egiten duena.
Urte hartan izenburutzat Euskal Pilota
daraman Julio Medem donostiarraren
film eztabaidatua estreinatzen da Donostiako Zinemaldian, Mikelen soinu-bandarekin. Eta 60ak+2 izeneko lana ere urte
berekoa da: bertan 1960ko hamarkadan
Laboak grabatu eta kantatutako hainbat
lan bildu zituen Elkar argitaletxeak.

Beste disko bat prestatzeko asmotan,
zuzeneko agerraldiak gutxitzeari ekingo
dio, baina zeharo utzi gabe. Gogoan
hartzekoa da 2001eko abenduaren 22an
Lezon emandakoa. Negu hasi berri hartan agertokian hotz handia egiten bazuen ere, ederki berotu zituzten musikariek entzuleak. Egun hartakoa izan zen
taldeak osorik parte hartu zuen azkena,
handik hilabete gutxira Jexux Artze txalaparta-jole aparta hil zelako. Erasan
handia egin zion Mikeli, Jexux lankide
zintzoa ez ezik, aspaldiko adiskide mina
ere baitzen.
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Xoriek 17 deitzen den CDaren moldaketa, aldiz, zailagoa eta luzeagoa izan zen,
2004ko urrian grabatzen hasi arren, sarritan eten egin behar izan baitzuen, osasun-arazoak zirela-eta. Azkenean, 2005eko

azaroan azaldu zen diskoa, hau ere Elkarek argitaratua. Talde berezia elkartu zen
lan hau taxutzeko: Laboaren ohiko lankideak ez ezik, beste hainbat musikari bikain
ere bai, beste kantari eta idazle batzuen
ekarpen garrantzitsua ahaztu gabe. Omenaldia egiten die Mikelek diskoaren zati
batean («In memoriam») inspirazio-iturri
izan zituen zenbait egileri: Jacques Brel,
Atahualpa Yupanqui, Jexux Artze, James
Joyce, Billy Holliday…; beste zati bat da
bereziki txoriei dagokiena: «Xoxo beltza»,
«Agonia», «Xoriak» eta abar; eta beste batean bere idazle kuttun batzuen letraz osatutako kantak abesten ditu: Bertolt Brecht,
Joseba Sarrionandia, Bernardo Atxaga.

Mikel Laboaren diskografia

Jendaurreko agerraldiak lehen baino askoz
bakanago egiten bazituen ere, merezi du

gitalpen batzuek ere eduki zuten Mikelen

bakarren bat gogoratzea: esate baterako,

sorkuntzaren berri: Nömadak Tx izeneko

2004an Txekiako Olomouc hirian, Josetxo

filmean, txalaparta munduan zehar ezaguta-

Silguero, Ruper Ordorika eta Bernardo

razteko ahalegin interesgarriari ere bultzatu

Atxagaren konpainian, eskaini zuena; edota
Iñaki Salvador, Josetxo Silguero eta Angel
Unzurekin batera 2006ko uztailean Donostiako Zurriola hondartzan Bakearen Aldeko

zion Laboak; Donostiako Zinemaldian estreinatu zen 2006an. Bestalde, Lekeitioak II
bilduma berria ere kaleratu zen 2007an.

kontzertuan izan zuen partaidetza. Kantaldi

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko aza-

hartan Bob Dylan ere aritu zen. Beste ar-

roaren 11n urrezko domina ematen ziola
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Mikel Laboak eta
Bob Dylan-ek Donostiako
Zurriolan eman zuten
kontzertuan hondartza
jendez bete zen (2006)
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jakin eta handik hiru astera hil zitzaigun

Alabaina, ez zen horretara soilik mugatu

bere jaioterrian Mikel Laboa Manzisidor,

Mikelen jarduna. Zenbat ekinalditan ez zuen

abenduaren lehenengo egunean, Euskal

parte hartu musu truk! Besteak beste, eus-

Herrian sortu den artistarik handiene-

kara suspertzeko Kilometro, Korrika eta

takoa. Beste inork ez bezala, lortu zuen

gorago aipatu diren beste jaialdi batzuetan;

hemengo herri-musika tradizionala kan-

hemen eta hemendik kanpora, giza eskubide

tutegi klasikoetatik publiko oso zabal ba-

eta bakearen aldeko eginahaletan; musikari

tengana bestelako era batean helaraztea.

gazteen lanei laguntzeko ekimenetan. Izan

Baina aldi berean, iturri desberdinetatik

ere, euskal musika eta literaturaren belaunal-

edanda, ordura arte gure artean jorratu

di desberdinen arteko zubigintza-lan inpor-

gabeko arloak maisuki landu zituen, tradi-

tantea egin zuen Mikel Laboak. Horien eta

zioa eta berrikuntza ederki uztartuz. Oso

besteren berri ematen da, Mikel hil ondoren,

garrantzitsua izan zen, halaber, hainbat

2009an Elkar-ek kaleratu zuen Mikel Laboa

idazleren poesia ezagutarazteko Laboak

(1934-2008) DVD bikoitz eta aberatsean,

egin zuen ahalegin serioa.

Marisol Bastidaren zuzendaritzapean.

Mikel
Laboa
Manzisidor
1934-2008

