
Izaro Laboarekin egun batez topo egin eta honako grabaketa hau pasatu zidanean, 

argitara emateak merezi ote zuen jakin nahi zuen funtsean. Aspaldikoa zela azaldu zidan, 

beharbada Eibarren grabatua, iragan mendeko hirurogeita hamarretan noizbait. Izarori erakutsi 

berri zidan konfiantza eskertu ondoren etxe aldera nindoala, kalitate teknikoari zegokionez 

zoragarria ez omen zen jende aurreko emanaldi hura agian dokumentu baliotsua izango zela 

uste nuen, garai hartako lekukotasun interesgarria, baina, ziurrenik, ezer gutxi gehituko ziola 

Artze anaiek eta Laboak ordurako estudioan egindako lan ikaragarriari, nire iritziz eta salbues-

penak salbuespen noski, zuzeneko disko gehientsuei gertatzen zaiena, bidenabar esanda. Uste 

horretan sendotu ninduten grabaketaren hasierako oihuek, garaiko aldarri politiko horiek: 

dokumentu interesgarria, alafede. 

Pixkanaka txalapartaren ttakun-ttakuna nagusitu zitzaien jendearen oihuei, ordea. 

Ikimilikiliklik abian zen, askatasunaren egarri ziren haiek askatasunaz asetzeko, baita edertasun 

aldi gogoangarri bana oparitzeko ere. Hala, ahots aratz bat entzun zen txalaparta isildutakoan, 

ur garbi baten jario apala irudi: xori erresiñula... Aski. Istantean denok sorginduak. 

Grabaketari adi, denboran atzera egin eta, aspaldikoak izanagatik, badatozkit 

oroimenera, atzokoak balira bezain argiak, irudi batzuk: Zumetaren txoriak inguruan hegaka 

dituztela, lotu zaizkio Artze anaiak eta Laboa hitzez eta hotsez osaturiko zeremoniari. Hegaldatu 

egin da poesia hiru txaman horien eskuetatik. Doinu eta gitarra baten laguntzaz batzuetan, 

poetaren ahots bakar sendoaz beste batzuetan (zeinen ongi esaten  zituen poemak Joxan 

Artzek), baina beti benetakoaren indarraz.  

Izan nintzen ikusle txundituaren gogoan ikuskizunaren irudiak berpiztu eta orduko lilurak 

bizitu nau berriz ere, oraingo hau entzutean. Eta, berriz ere, artista hauen kalipuak harritu nau, 

haien jakinduriak, haien ausardiak, nola jakin zuten atzokoa, gaurkoa eta biharkoa osotasun 

koherente batera biltzen edo, Artze poetak idatzi bezala, iturri zaharretik ur berria edaten. Asko 

dago hemen edateko, edabe magikorik nahiz ur garden gozagarririk. Asko eta on. Bi disko hauek 

gordetzen dutena, garai bateko giroaren lekukotza adierazgarria izateaz gain, kultura baten 

berpizkundearen isla izateaz gain, hasieran uste nuen bezala, beren sorkuntzaren gorenean 

zeuden hiru artista handiren lan zintzoa baita, oroz gain. 

Nahikoa izan ote da hori dena nire hasierako aurreiritzia baztertzeko? Disko honi 

dagokionez bai, behintzat. Mikel Laboaren jarduna bakarrik aski litzateke Ikimilikiliklik hau 

justifikatzeko. Hilabete batzuk lehenago Bat-Hiru bere maisulana grabatuta, heldutasun 

betekoa dugu hemengo Laboa: ahotsa beti bezain liluragarria, baina inoiz baino sendoago, 

gardenagoa. Bere kantagintzaren hiru ildo nagusiak molde ezin askeagoan jorratzen dituen 

ahotsa, zenbaitetan poesia fonetikoaren aldera egiten duena. 

Baietz esan nion Izaro Laboari, beraz, baietz, merezi zuela argitaratzea, entzuleok merezi 

genuela ustekabeko opari hura. 
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