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Euskarazko giroa bertatik berta-
ra eta zuzenean bizi izan zuen 
Joxemari Iriondo kazetariak 
Loiolako Herri Irratiaren leiho-
tik. Iragan mendeko 50eko ha-

markadaren amaieran nahiz 60koaren 
hastapenean sortuak ziren zenbait irrati, 
eta Azpeitiako Loiolakoan ari zen bera. 
Irratiak ez beste ere sortu zen, ordea, ga-
rai hartan, Iriondok 2014an Euskal mu-
sika giroa 60ko hamarkadan artikuluan 
idatzi zuenez (Jakin, 200. zenbakia): “Li-
buru berriak argitaratzea, aldizkariak 
suspertu eta sortzea, dantzari eta txistu-
larien lehiaketak antolatzea, abesbatzen 
eta otxoteen arteko zeingehiagokak, eus-
kal kantuari irauli handia ematea, ikas-
tolak sortu eta suspertzea, antzerki tal-
deak berritu edo sortzea… Mila ekimen, 
mila iniziatiba”.
 Musikaz den bezainbatean, berriz, 
koru eta abesbatzen tradizioa erro-
tua zen, baina lege zaharreko kanta-
gintzaren aurkiak bazuen bere girbina, 
Iriondok dioenez: “Itsasoan laño dago, 
Maritxu nora zoaz, Ara nun diran, Zi-
bilak esan naute, Gitarra zartxo bat… 
aspergarri egiten hasi zitzaizkigun, edo 
[haiek aditzen] erabat aspertuak ziren 
gure irrati-entzuleak. Eta halaxe hasi 
zen euskal kantugintza berriaren mu-
gimendu hura”. Ez Dok Amairu sortu 
baino lehen, alegia.
 Nonbait ere, euskarazko kantagintza 
berria Bizkaian eta Bilbon hasi zen lo-
ratzen 1957-58an. Kantarietan ziren, 
esaterako, Robles-Arangiz zortzi ne-
ba-arrebak eta, 1960an, esaterako, kan-
taldia egin zuten Robles-Arangiztarrek 

eta Txabi Villaverdek Arboti-Zohotako 
Euskaltzaleen Biltzarrean. Entzuleen 
artean izan zuten Mixel Labeguerie, 
“bakarrik eta gitarra baten laguntasu-
nez azaldu zen lehenengo kantaria”, 
Iriondoren arabera. 1964-1965ean pla-
zaratu zen Labeguerie, eta plazaratu 
zen Lourdes Iriondo…

LOURDES IRIONDOREN AGERTZEA
1965eko urte hasieran Andoaingo ikas-
tolaren alde kantatu zuen lehenbizi 
Lourdes Iriondok, eta ondoren,  Tolo-
san eta Villabonan. Hala ere, Lourdesen 
egiazko hasiera 1965eko maiatzaren 
6an, hileko lehenengo igandean etorriko 
zen, Aizarnan, Gazteriaren egunaren ka-
rietara. Arrakasta itzela izan zuen kan-
tariak, eta Joxemari Iriondok hurrengo 
egunean Loiolako Herri Irratian zenbait 
kanta grabatzeko eskatu zion. “Baietz 
erantzun zigun asko pentsatu gabe eta, 
halaxe, Aizarnan kantatu zituen lau kan-
tu ederren ustekoak grabatu genizkion 
astelehen goizean: Abesten dizut, Jauna; 
Haurra sehaskan; Arren, Jauna; Amatxo 
laztana”. Eta Loiolako uhinetatik euskal 
herrietako mundura. “Astearte goizeko 
irratsaioan hasi ginen kantu haiek irra-
tiz ematen, eta handik atzera egunean 
hiru-lau bider eskaintzen genizkien en-
tzuleei Lourdesen perlak. Gogoan dut 
zer-nolako arrakasta eta itsumena sortu 
zuten Lourdesen kantuek gure entzu-
leen artean. Astearte goizean hasi ginen 
erabiltzen, eta handik aurrera ez zuten 
deskantsu handirik izan”.

 Garagarrilean Zeruko Argia-ren orrial-
deetan zen Lourdes Iriondo.

1965, GARAGARRILAK 13
Zeruko Argian egin zioten lehen elkarriz-
keta dugu ekainaren 13an argitaratu-
takoa. “Egunari egunekoa” sailaren ba-
rruan ageri da, izenburu honekin: “Mari 
Lourdes Iriondo erriz erri. Dei guztiei 
baietza ezin emanik”. Jarraiko Agirre da 
sinatzaile; Iñaki Beobide, Joxemari Irion-
dok jakinarazi digunez.
 “Azken aldi ontan, eguneko giroari ja-
rraituaz, euskerazko edo euskeratuta-
ko abestiak maiz entzuten dira. Batzuek 
San Remo, Benidorm edo orrelako sari-
ketetan leendabizi izendatuak, eta bes-
teak au dala edo ori dala, ao guzietan 
dabiltzanak”, hasi da idazten kazetaria, 
Lourdes Iriondori sarrera eginez: “Gaur 
dakarkigun neskatxa au ere gitarratxoa 
lagun dualarik, erri bat eta besteko dei 
guzieri ezin baietza emanik arkitzen da: 
ainbeste dei bai ditu”. Dei batetik beste-
ra dabilela ere, Lourdes Iriondok tartea 
egin dio Zeruko Argiaren elkarrizketa 
eskaerari. Eta dio, bere hasieraz: “Gai-
xorik egona naiz luzaroan eta, bitartean, 
ikasketak utzi bearrean aurkitu nintzan. 
Urtebete da gitarrarekin ekin niola”. 
Lourdes Iriondoren hitz horietan bada 
mamirik franko: “Gaixorik egona naiz 
luzaroan”. Izan ere, bihotzeko eritasuna 
antzeman zioten gaztetan, eta, ebakun-
tza gaitza jasorik, inork baino gehiago 
begiratu behar izan zuen bere burua 
Iriondok, bizi guztiko.
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kantagintza berriaren izen 
lehenetarik bat izan zen. 
arrakasta itzelezkoa izan 
zuen bakarlari, eta ez dok 
amairuren partaide eta 
eragile izan zen. iaz, Xabier 
leteren omenezko ekitaldiak 
batean eta bestean egin 
zirenean, hantxe izan zen 
beti edo gehienean lourdes 
iriondoren arima.

  miel aNjel elustoNdo
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 Gaixoalditik suspertzean hartu zuen 
gitarra, inoiz utziko ez zuena. Berak 
sortuak zituen bere kantetako hitz eta 
doinuak. Baina. “Letra, ordea, sortutako 
abestietan, nik erdaraz egiten dut, eta 
gero nere lengusu Joxe Maria Iriondok 
euskeratu”. Ez zen nekezia handian ibil-
tzen kantak sortzeko garaian: “Asarre 
nagoenean, gitarra ta manetofoia artu, 
eta abestuaz, abestuaz, sortzen ditut”.
 Lourdes Iriondorena kantagintza be-
rria zen, eta horretaz jabetuak ziren 
batzuk eta besteak. Herriak berritasun 
hura gustuko ote zuen kazetariak galde-
turik, Lourdesen erantzuna: “Ondorena-
ri begiratuaz baietz esan bear. Abesten 
dan erri bakoitzetik eskutitzak beriala 
iristen dira, zorionak emanaz  eta erabat 
letrak eskatuaz. Erria, abesti berri auen 
egorri da, ta tamalgarria izango litza-
ke guk ez emategatik, irrati edo telebi-
sio bidez ikasitakoak bakarrik abestuko 
balitu”. Lourdesek artean ez baitzekien 
Loiolako Herri Irratian bere lehengusu 
Joxemari Iriondok zein haize emango 
zien bere kantei.
 Garaian garaikoa, eta xalotasuna da 
inozentzia bezain handia. Elkarrizketa 
janzten duen argazkia, eskaintzaz dator: 
“Jarrai-koei, biotz biotzez. Mari Lourdes 
Iriondo”.

1966, ABENDUAK 11
“Lourdes Iriondo, abeslari. Bihotza eta 
adimena bere abestietan. Bere bi dis-
ka agertuko dira egun gutxi barru” du 
izenburu Zeruko Argiak dakarren biga-
rren elkarrizketak. A. J. Ergoienek sina-
turik dator eta argitaratzekoak dituen 
diskoak dira aitzakia. “Bigarren aldia 
da aldizkari onen orrietan Lourdes’en 
iritziak agertzen dirala. Orain 
urte eta erdi, Lourdes abesten 
asi berria zenean, ementxe egin 
zitzaion lenengo alkarrizketa. 
Presentazio bat izandu zen hura. 
Gaur ez du Lourdes’ek presenta-
ziorik bear, aski ezaguna bai da 
Euskalerri guzian”. Lourdes Irion-
do euskaraz gitarrarekin kanta-
tzen hasi ziren haien artean “lehe-
nengo andereñoa, eta bakarra” zen, 
eta kazetariak “euskal publikoaren 
kezkarik” ez al zuen galdetu zion. 
“Ez. Euskal publikoa oso ondo por-
tatu zen beti nerekin asieratik, eta 
konfiantza haundiarekin abesten 
nuen”. Eta, kantatu, hasierako Ama-
txo, laztana eta gainerakoak baino 
kanta gogorragoak kantatzen hasia 
denean, 1966an: “Gogortasun hori 

ez da nere abestietakoa bakarrik. Toki 
geienetan orrela da. Bear bada, lehe-
nago abestia gauz polit bat bezela kon-
tsideratzen zen. Esakizun aundirik ga-
beko gauz arin bat bezela. Gaur berriz, 
esakizun aundiak ditu herriari kanta-
tzen zaion abestiak. Beste kontzientzi 
batekin kantatzen da gaur. Herriaren 
problemak kantatzen dira… Abestia era 
askotakoa izan liteke. Abesti arina; mai-
tasun abestia; dantzarakoa… milla era-
takoa. Bainan gaur inoiz baino geiago, 
abestia herriari bere problemataz itze-
giteko modu bat da, batez ere”.
 Kazetariak kantaria gehiegi nekara-
zi nahi ez, beraz, eta amaitze aldera, 

Ez Dok Amairu taldeaz egin dio galde-
ra. Eta taldeari dagokionez erantzun 
Lourdesek. “Euskal abestia galtzen ari 
zala konturatu ginan. Aspalditik, gazte 
jendeak irrati eta telebisioan entzuten 
zituen abestiak kantatzen zituan”. Arra-
zoia, berriz, “euskal gaztediari etzaiz-
kiola abesti zaharrak aski. Boga-boga 
ez dala aski. Gaztediak garaiko abesti 
berriak bear ditu. Ontaz konturatu gi-
nanean, euskal abeslari guztiak batu 
egin ginan eta ‘Ez dok amairu’ taldea 

sortu genuen (…) Antzinako abesti 
jatorrak berpiztu egin nai ditugu 
eta, era berean, abesti berriak sor-
tu, era guztietakoak (...) Gaurkoak 
izan nai degu, ori da dena”. Horra 
Ez Dok Amairuren xedea.
 Eta laster bi disko argitaratuko 
zituenez, kazetariak haiez galde-
tu behar, eta horrek dakarkeen 
ospeaz: “Nik ez det [fama] ame-
tsik, ez det fama desio; etzait ba-
tere ajola. Nik euskal publikoak 
eskatzen ditalako abesten det, 
eta orregatik grabatu ditut disko 
auek, ez beste ezergatik… Euskal 
abestia mundu guztian zabaldu 
dedilla; ortan saiatu bear gina-
ke. Ori da ‘Ez dok amairu’-koen 
ametsa”. Eta, zinez, ez zen debal-
detan ari, bazuen taldeaz hitz 
egiteko bezainbat autoritate.

maila handiko kantari 
ez ezik, taldekideen 
animatzaile, han eta 
hemen antolatzen 

ziren jaialdien 
koordinatzaile eta 
bideratzaile, eta 

taldeko idazkari izan 
zen lourdes”
Joxemari iriondo
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1967, OTSAILAK 19
Zeruko Argiaren azalera ekarri dute 
Lourdes Iriondo. Donostian egitekoa 
den Euskal Abestiaren III. Sariketa da 
aitzakia, ekitaldia baino zenbait egun 
lehenago Bilbon egindako entsegua, 
alegia. Xabier Gereño dugu kazetari la-
netan. “Zeruko Argia’ko irakurleak eza-
gututen doguz ‘Ez dok amairu’ taldeko 
abeslariak. Eurek ibili dira gure uri ta 
errietatik euskal abesti barriak zabal-
tzen. Euskal Abestiaren III. Sariketako 
kontziertoak antolatuteko orduan, ezin 
itxi alde baten talde ontako abeslariak. 
Euren artean, bi aukeratu ziran: Lurdes 
Iriondo ta Benito Lertxundi”. Eta elka-
rrizketa txiki bana.
 Hantxe irakurriz jakin dugu: “Lurdes 
Iriondo, ‘Euskal Erri’ren nobia’, Ares-
ti’k deituten dautson lez”. Eta, besteak 
beste, bere kantagitzaren hastapenen 
zehaztasunak ematen dizkigu kantariak. 
“Orain urte bi, gitxi gora bera, ‘Gaztetxu 
naz’ abestuten ninzalarik, adiskide ba-
tzuk entzun neustien eta Andoain’en, jai 
baten abestuteko deitu. Au izan zan nire 
lenengo kontziertoa, benefikoa”. Harrez-
kero, hogei bat kanta ere eginak zituen; 
azkena, Mao Zedongen poema baten hi-
tzetatik abiaturik egina. Eta Gereñoren 
galderari, “Zenbat bider abestu dozu 
jendearen aurrean?”, Lourdes Iriondo-
ren errematea: “170 bider, Euskal Erri 
osoan”. Galderarik ez hilabete lehenago 
Lourdesek aldizkarian bertan idatzitako 
artikuluaz: “Euskalerriko eskaleak”.

1966-1972, EZ DOK AMAIRU
Lourdes Iriondok Kanta zaharrak dis-
ko luzea argitaratu zuen 1968an, hain 
zuzen Xabier Leterekin ezkondu zen ur-
tean. Ordurako, “Lourdes Iriondo” ez 
baina “Ez Dok Amairu” zen izendapen 
nagusi. Eta Joxemari Iriondori irakurriz 
jakin dugu zertan zen Lourdesen auto-
ritatea: “Talde hartan, maila handiko 
kantari ez ezik, taldekideen animatzaile, 
han eta hemen antolatzen ziren jaial-
dien koordinatzaile eta bideratzaile, eta 
taldeko idazkari izan zen Lourdes (...) 
taldeko jaialdi bakar bat ere ez zuen 
huts egin”. Horixe Lourdes Iriondo.
 1966ko martxoan plazaratu zen Ez 
Dok Amairu eta, zazpi urtez, 1972 urte 
amaiera arte hainbat emanaldi eskaini 
zituen Euskal Herrian. Haietan guztie-
tan parte hartu zuen Lourdes Iriondok. 
Eta, hasieran, bera izan zuten gidari.
 1975ean Franco diktadorea hilik, 
1978ko maiatzean Hernanin eman zuen 
azkeneko jaialdia Lourdes Iriondok, Xa-

bier Lete, Antton Valverde eta Pantxoa 
eta Peiorekin: “Saioak behingoz uztea 
erabaki zuen, Madrilen egindako [biho-
tzeko] ebakuntza gogorraren ostean”, 
Joxemari Iriondok esana duenez.
Handik goitik, Urnietan egin zuen bidea 
Lourdes Iriondok, eta, besteak beste, 
ikastolan lagundu zuen, haurrentzako 
kantak sortu zituen, ipuinak eta antzer-
ki-lanak idatzi… Eta gisa bertsuan jar-
dun zuen lanean herriko parrokiaren 
altzoan, koruko lanean nahiz elizkizu-
netan. Tartean, hala ere, Xabier Leteri 
jaialdietan laguntzen ere agertu zen.

 2005eko abenduaren 27 hil zen Lour-
des Iriondo, 68 urte zituela. Hainbat 
omenaldi jaso zituen hil ondoan. Urnie-
tan, haren izena hartu zuen parke batek, 
non ezarri baitzuten Jose Ramon Andak 
kantariaren omenez egindako eskultu-
ra. Halaber, haren izena darama herri-
ko musika eskolak ere. Eta iazko urte 
amaieran Xabier Leteren heriotzaren 
hamargarren urteurrenean, presente 
egon zen, gogoan eduki zuten, batzuek 
eta besteek, Ez Dok Amairuren hauspo 
haize-emaile izan zena: Lourdes Iriondo 
Mujika. 
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Lourdes iriondo gitarra eskuan, ezkerretara Xabier Lete eta eskubitara Mikel Laboa dituela.
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