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IRAKURLEARI 

 

 

 

 Esku artean daukazun liburu hau hedakunde ahalik eta zabalena izateko asmoz 

idatzi duGU. Euskal ikasleak, unibertsitariak, irakasleak eta hala literatura nola 

musikarekiko zaleak oro ditu gogoan, eta modurik errazenean irakurtzeko pentsaturik 

eta antolaturik dago. Ez da lan batere erraza izan eskuzkribuetan dauden eta argitaratuen 

artean hautatzea testurik zaharrena, egokiena eta konprenigarriena. Argitasun, argibide 

eta oharrak ezartzea. Beste literaturekiko kideak topatzea, doinuak eta irudiak hautatzea. 

 

 Joseba Lakarra ete bere kolaboratzaileek Euskal Baladak (1983) liburu bikian 66 

bildu zituzten. Adolfo Arejita eta bere taldeak Mendebaleko Euskal Baladak (1997) 

deituan 24 xehetasun handiz argitaratu zituzten eta Antonio Zavalak bere Euskal 

erromantzeak. Romancero vasco (1998) liburu mardulean 127 bildu bazituen. Guk gure 

Antologia honetan 101 ematen ditugu. Haboro balirateke ere. Adibidez, hor daude 

Euskera aldizkarian (2010-3, 1253-1326) eta Euskaltzaindiko Interneteko atarian 

neronek aurkezturiko “Itsasoko tragediak euskal kanta zaharretan” edota UNED-eko 

Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (2010, 171-229) “Jean 

Etchepare: konplaintak 1873-1890”, delako artikuluan; baina batez ere gure lan hau 

zabaldu ahal izan dugu jada aspalditxo argitaratu (1991) Lapurdi, Baxanabarre eta 

Zuberoako kanta eta bertsoak liburuei esker.  

 

 Esan dezakegu, bada, hemen doazenak alde guztietakoak direla, 

mendebaldekoak eta ipar-ekialdekoak bereziki, ahantzi gabe erdigunekoak. Gainera 

beste modu batera banatuak datoz: balada erlijiosoak, balada nobelesko paneuropearrak, 

balada nobelesko bereziki Euskal Herrikoak, urkamendiko baladak, itsasokoak, 

satirikoak, apokrifo, contrafacta eta eruditoak… 

 

 Patxi Intxaurrandieta adiskide eta musiko adituak baladen doinuak ezarri dizkigu 

arreta handiz. Ez ditugu ahantzi, noski, gu baino lehenago aritu izan diren ikerleak 

bilketa eta azterketa lan zail bezain atsegin honetan. 

 

 Duela gutxi gaurko idazle arrakastatsu batek beste zenbaiten kexua areagotzen 

zuen.  Gure tradizioaren eskasaz eta faltaz kexatzen zen eta espreski gaztelaniaz hauxe 

zioen, aparte de los restos de unas cuantas baladas – no demasiado largas- no queda 

nada de nuestra lírica medieval. Madriden aurkeztu genuenean Poesia Vasca 

…(UNED, 2009) antologia elebiduna, Erdi Aroko eta Errenazimenduko poesia eta 

teatroan espezialista den Miguel Angel Pérez Priegok esan zuen harriturik gelditu zela 
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ikusterakoan zenbat poesia idatzi zuten euskaldunek eta areago zein onak ziren zenbait 

poema. Halaber, urte berean Teatro Vasco. Historia, reseñas y entrevistas, antología 

bilingüe, catálogo e ilustraciones… presentatu nuenean bertan jasotzen nituen bostehun 

obratik gora. Armiarma interneteko atarian zortzirehun idazletik gora eta lau mila obra 

baino gehiago Biltzen dira. Galdera eta kezka sortzen zaigu, beraz. Egungo euskal 

narratzaileak hain liluraturik ote dauden kanpotar tradizioarekin, bere proiekzio 

publikoarekin, beren bisibilitatea deitzen dutenarekin, gure apurra eta euskaldunen 

mendeetako ahalegina mespretxatu, ukatu eta balioa ez ikusteraino?  

 

 Gure ahalegin hau argi eta garbi kontrako bidetik doala esan behar dut eta 

azpimarratzera dator gure urrian badugula tradizio bat, noski, anitzetan europear 

tradizioetatik edan duena, baina baita ere bere nortasun propioa daukana eta aski modu 

sakon eta ederrez adierazten jakin izan duena egunorokotasunaren xarma, grazia eta 

tragedia ere. 

 

 Lezoko koruak prestatu ditu bi CD-ak Patxiren zuzendaritza argi, bizkor eta 

arduratsuaren pean. Denen izenak hemen banan-bana ezin eman, baina bederen ezin utzi 

aipatu gabe... 

 

 Irakur, entzun eta dasta itzazula kanta zaharrok, irakurle. Ez dizut besterik opa. 
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Folk-tale is the father of all fiction  

and the folk-song is the mother of all poetry. 

 

Martinengo-Cesarenco kontesa 
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EUSKAL BALADAK ETA EUROPAR TRADIZIOA 

 

 

 

 

1. HITZEN BILTZARREKO SESIOA 

 

 

LOAK harturik zeuntzan hitzak oro apaletan, leiho irekitik sartu haize fin batek 

astindu zituenean orriak. Bat-batean esnaturik, kalaka zaratatsu amaigabean hasi ziren 

hitza eta pitza. Behalea buila hura ezin pairaturik ordena ezartzen saiatu zen eta 

alfabetikoarenean mintzatzen has zitezen agindu zien.  

 - Ai, ai, ai..., - hasi zen suspirioka A letra -. Ni Amodiozko-kanta naiz, eta 

munduari jira-birak emanarazten dizkion errotaren ardatza. Zein da, bada, ni baino 

ezagunago, maitagarriago eta xarmangarriagorik lur honetan? Nik liluratzen ditut berdin 

neskak eta mutilak, gazteak eta zaharrak, zuriak eta beltzak, gorriak eta horiak, eta 

denak ezartzen ditut nire legepean. Batzuetan leihopetan ilunabarrean, bestetan 

goizalban azken izarrarekin, eztei-egunetan edota agur egitean, iturriondoan, 

dantzalekuan eta soto ilunetan, orotan naiz ni bizi, bihotz erdiragarri eta heriotza emaile 

ere okasioetan... 

- Ba, ba, ba, ...ni Balada deitzen naiz, ihardetsi zuen B-ak.  Eta nire arbasoak 

urrutikoak ditut. Okzitania ingurukoak. Balada zuten deitura ere eta Italia aldetik 

iritsiak ziren. Han Ballata bezala ezagutzen zituzten. Zioetenez, latin etorkikoak ziren 

eta jada IV. mendean San Agustinek bere lanetan aipatzen zituen ballare – eta hau 

esatean ingurutxo bat dantzari egin zuen -, familiakoekin zerikusia bazuten. Baditut 

gainera, ahaideak Britainia Handian eta Ipar Ameriketan non Ballad deitzen dituzten. 

Bestalde, Errusia aldean ahaide urrunagoak ere baditut, Byliny izenekoak. 

Hain izan naiz kontsideratua ezen arteder orotarikoek  nauten erabili. Odisea eta 

Uliseren abentura kontalariek,  Chopinen musika konposizio zenbaiten 

komentariogileek, irratietan amodiozko kanten ipintzaileek, Coleridge-ren marinel 

zaharren bertsoak euskaraz itzuli duenak, eta batipat Frances-James Child-ek moldatu 

antologiako poemak aipatzen dituztenek. Baina nitaz orokorkien mintzatu dena eta 

Europan zehar nola nagoen barreiatua argi eta garbi azaldu duena William J. Entwistle, 

Oxford-eko irakaslea duzue. 

- Be…be…bertsoa naiz ni eta zuen guztien ama, maiz oso era ezberdinetan 

izkiribatu nauten arren, hala, bertso, berso, bertsu, bersu, berxu, pertsu, phertsu, verso 

eta bertzo ere nahasiz ene lehen silaba eta bigarrena. Baina ia beti adiskide min bat izan 

dut aldamenean, alegia, berria izan naizela zaharren aurrean.  

- Aski, aski, - ihardetsi zion C-ak-, bada,  ni Complainta nauzu. Gorulariek 

iruten dutenean etxeetako sala eta ganbaretan, soldaduek beren martxa nekagarrietan, 

bidaiari eta erromesek katedraletako eta eliza kaperatxoetako atari ondoetan, laborariek 

soroetan eta hala arrantzaleek nola marinel zaharrek itsaso zabalean edota taberna 

txokoan, denek hartzen dute nirekin kontatzen ditugun tristurak uxatuz, animu, plazer 

eta atseden. Marseilako probintzian hamalau brigant italianoek hamar asasinamendu 

krudel egin zituztenean hauen gainean 1873an Jean Etchepare Donapaleutarrak moldatu 

zituen ni bezalako complainta dolorosac. 
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Nik ere etorkia Lazio aldean daukat eta ditudan bi abar zaharretarik bata 

plangere da. Okzitania aldeko Tolosan Planh bezala ezagutzen naute ene 

isterlehengusuek. Gure familiaz 1328. urtean Gilen Molinier izeneko legegizon batek 

idatzi zituenak Amodioaren Legeak liburuan, latinezko planctus-a oroitaraziz 

honelaxekoak ziren:  

 

Gizonak, - edota emakumeak eransten du begiraleak-, norbait edo 

zerbait oso maite duenean eta zorigaitzaren ondorioz, fatu txarrak jota, 

hura galtzen duenean, desplazer eta dolore handiz idazten duenari 

deitzen zaio Plangs. Gehienetan gizonak, - edota emakumeak -, 

deitoratzen duenaren zioa, egiten duen plangs-aren kausa beste gizon 

edo andere baten hileta izaten da, baina beste zergatikakoa ere ukan 

dezake, hala nola hiri bat erre edo suntsitzen delarik gerraz edo beste 

maneraz. 

 

 - Eh, eh, eh, altxatu zuen ahotsa E-k-,  ni Endecha naiz eta Esteban de Garibayk 

historiagile arrasatearrak erabilia izanaren ohorea daukat. Gainera ehorzketetan maiz 

erabiltzen ninduten endetxari zaharrek, gurean aspaldi, eta gaur egun  Uharte 

Kanariasetan. 

- Bada ni Eresi naiz, - erantzun zuen haren ahizpa bizkia zirudienak-,  eta 

badaukat zuek adina mintzatzeko eskubide ere, areago esango nuke, zuek baino 

eskubide gehiago daukadala, zaharrena naiz eta Euskal Herrian. Horrela erabili ninduen 

XVI. mendean Testamentu Berriaren itzultzailea izan zen Joanes Leizarraga 

Beraskoitzekoak, Chirula soinu eguin drauçuegu, eta etzarete dançatu, eressiz cantatu 

drauçuegu eta eztuçue nigarrik egin. Eta bai halaber XVII. nendean Joanes Etxeberri 

Ziburukoak bere Noelak liburuan aingeruen kantak aipatzerakoan: 

   

  Sorthu zinen bezain sarri 

  Betleengo aldean, 

  Aingeruak hasi ziren 

  Eresiaz airean. 

 

 Eta argi baino argiago definitu ninduen frantsesez mauletar Arnaut Oihenart 

historiagile, errefrau biltzaile eta poeta handiak, 1657an, on apelle eressiac les vieilles 

chansons qui contiennent quelque histoire ou narration.   

 - Iso, iso, - erantzun zuen beste E batek-,  ni Erromantze deitzen nauzu, eta nire 

etorkia latina bada zurea ere bai. Zure arbasoa duzu dudarik gabe Elegia eta , beraz , 

antzinatasunaren kontuaz eleztatzen bagara zu bezain zahar natzaizu. 

 - Nola esan dezakezu horrelako lelokeriarik. Ni betidanik nago eta euskararen 

barne-muinetan sarturik lehen agerraldia 1571koa izan arren, eta zu atzo goizeko izaki, 

1949an erditu baitzinduten. Nola elkar konpara gaitezke, bada? Errespetu pixkat 

antzinatasunari, - ihardetsi zion Eresik -. 

 - Hor norbaitek aipatu du fatu txarra, - hasi zen F-a-. Baina ez daki horrek nire 

tristezia behar bezala ahoskatzen. Ni portugesa naun, marinel portuetako alaba, Fatum 

latinezkoa daukat amona zaharra bezala ene leinuruan, eta ni kantatzen nauten andere 

gautiar denek dute ni bezala amaia fatalak, batez ere Lisboako gauetan. Fadoa ari 

zaizue mintzatzen. 

 - Eta zer axola dio adinak eta bukaerak, - sartu zen sesioan eta berriketan Kh- a. 

Nire deitura zubereraz Khantorea duzu. Eta latinezko etorkia dudan arren, latinez 

gauza bat esan nahi zuen Cantorem hitzak, hau da, kantaria, abeslaria eta nik ordea 
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kanta, abestia esan nahi dut. Nire alde baliatzaile garrantzitsuak ditudala ez didazue 

ukatuko. Berterretxen ixtorio triste eta deitoragarria aipatzen dutenean nire jantziz 

titulatzen dute kantua kanta biltzaileek, alegia, Berterretxen khantoria. Pierre Topet 

Etchahun Barkoxeko zorigaitzeko poeta erromesak ere honela izendatu zituen bere 

hainbat kantu, hala nola Hiltzerako khantoria. Baziren batzuek zaharrak eta beste 

batzuek berriak, eta oro benetan estimatuak ziren Zuberoa eta Nafarroa Behere aldean, 

hala nola honela hasten dena: 

   

Khantore hok gure herrian amuriuaren gainian, 

  Berri berria eginak dira Bazko biharamenian. 

 

 - Zaharrek eta handiek soilik behar ote duzue beti nor-lehenka ibili, edota ez al 

dugu bizitzerik merezi ttipiak garenok? – esan zuen txoko batetik eta hots fin batez 

Kanthoreñok-. Ni, gainera, Jean Mendiaguek Zazpiak bat ikurpean Buenos Airesetan 

emandako kantetan ageri natzaizue. 

 - Begira, ihardetsi zion Erromantzeak-.  Baliatzaileez mintzatzen hasten bagara 

hor dauzkat nik Juan Mari Lekuona apaiza, Antonio Zavala jesuita gu bezalako kantuez 

libururik potoloena egin duena, hala nola Imanol kantari ahots sakona, tamalaren 

tamalez, bere sorterritik urrun mehatxuengatik bizi izan behar duena, eta dolorearen 

dolorez erbestean hila. 

 -  Tira, tira, tira…, - hasi zen hitzegiten Romancero -, gauzak garbi utzi 

ditzagun. Nondik hartu duzue euskaldunek hitz hori, ez bada gaztelaniatik? George 

Doncieux, ikerle frantsesa herri anitzetako hainbat eta hainbat aldaera aurkezterakoan, – 

euskal ikerle eta euskal kantak aipatzen dituen frantses romanista bakanenetarikoak-, 

nitaz baliatu da ene lehen e-an kakotxa ipiniz behar ez nuenean, - romancéro idatziz-. 

Eta nitaz baliatu zen ere Francisque Michel irakaslea Euskal Herriaz libururik 

borobilenetakoa egin zuenak 1857an, baina nire erritmoa aldatuz eta hitz lauz  

frantsesez euskal jatorrizko hainbat kanta emanez. 

 - Baina ez ditzagun nahas, - hartu zuen hitza berriro Complainta-k-,  ez eta   

ahantz Doncieux irakasleak ongi berezitakoak. Bat, dantzan laguntzeko egiten den 

kanta, gauza bat dela, noski, ballare etorkizkoarekin zerikusia daukana dela dudarik 

gabe, baina, hauei ronde, ´borobila egiten den irudiagatik deitua-, edota chanson à 

danser , deitu izan zaiela. Eta bi, beste zerbait ezberdin direla ni bezalako deitura duten 

beste complainta guztiak. 

 - Horrela, horrela behar dira gauzak argitu eta zehaztu- esan zuen ingeles azentu 

berezi batekin ballad-ek-. Begira nitaz gogoeta anitz egin duenik bada Ingalaterra eta 

Ipar-Ameriketan, baina Gordon Hall Gerould-ek agerian eta modu finean esandakoak 

laburtuko dizkizuet. Ni bezalakoak dira, noski, ixtorio bat kontatzen dituzten herri 

kantak, baina baditugu, horretaz gainera hiru ezaugarri bereizten gaituztenak 

besteengandik: 

 Bat: ixtorioa ez dugu osorik hasieratik bukaeraino kontatzen baizik eta entzuleari 

interesgarrien edo erakargarrien suerta dakiokeen gertakizuna aipatzen dugu. 

 Bi: gertakizun hau molde dramatikoan erakusten dugu, partaideei mintzaraziz 

eta latinzaleek dioten eran – in medias res- emanik. 

 Hiru: Kontalariak eta kantariak ixtorioarekiko urruntasun bat hartzen ohi dute 

orokorrean. Eta zenbait aldiz hasieran NI bat ageri bada, hau da, lehen pertsonari 

gertatutako zerbait bezala, bertso zenbaiten buruan HURA ageri zaigu, hots, hirugarren 

pertsonak hartzen du leku eta garrantzi nagusiena, gertakizunekiko distantzia bat 

markatuz. Honek ez du esan nahi, ordea, ez dituela heroearen zorigaitza, fatuen 

ondorioz sortu ekintza odoltsuak eta injustiziak sentitzen, epaitzen edota gaitzesten. 
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 Beraz, ni pozik nago Gerould-ek ematen didan definizio honekin, egoera berezi 

bat azpimarratzen duen eta ixtorio bat kontatzen duen herri kanta naizela, ekintza bere 

kasa aurkezten eta bilakatzen dela, bertan koplariaren edota herri-kantariaren parte 

hartzea ttipia delarik. 

 - Beti kanpokoak atera behar al dute garaile edo? – protesta bizian hasi ziren 

motots eta irudi bitxia zuen lotots. 

- Hori, hori,  ez al dugu besteek adina eskubiderik jaio garen une beretik?, - 

erantsi zuen biursate damugarri bikoteak- .  

 - Zuek iso, - ihardetsi zien amorrazioz eta haserre erromantze-k-. Inork ez 

zaituzte konprenitzen ahal eta, joan zaitezkete Larramendiren purgatoriora eta han 

betirako gelditu isilik, nahiko nahaste eta ez ulertu sortu duzue jadanik eta.  

 - Bada, ulergarritasuna eta nazioartekotasuna aipatzen badituzu, - hartu zuen 

azkenik hitza baladak-, Jean Haritschelhar-en iritziaren gainetik eta karguak ematen 

dion ohore, begirune eta thornuiaz at, hor ditut nik baliatzaile jakintsuak, hala nola, 

Jesús Antonio Cid, Joseba Lakarra, Jon Kortazar, Xabier Kalzakorta, Adolfo Arejita eta 

beste. Badakit anglizismo bat naizela, mailegu bat, gaztelaniazko tradizioan oso gutxi 

erabilia, baina ni bezalako poesia mota hau definitzeko esku artean daukagun hitzik 

nazioartekoena natzaizue, eta beraz, zilegi bekit izatea, bederen beste ingurune 

kulturaletako ikerleekiko harremanak eta konprenigarritasuna hobetzearren. 

 Honenbestez  haize astinaldi bortitz batek orrialde guztiak itxiarazi zituen eta 

isiltasun astun bat  sortu zen hitzen biltzarrean.  

 

 

 

2. APOKRIFOEN ETA KRITIKARIEN SALTSA-MALTSAK 

 

 

Aspalditxo gertatu zen. K.a. IV. mendean Grezia aldean. Delako Heraklides 

Pontiko eta Dionisio Ernegatua beti zebiltzan sesioan, eztabaidaka, kalapita 

amaigabean. Bata, Heraklides, oso dotorea zen, jauntxoen antzera jazten, ibiltzen eta 

mintzatzen zen. Besteak, Dionisiok, ospe gutxiago ez ezik fama txarra  zuen, egia 

esateko, taberna eta putetxe zale amorratua omen. Baina azken honek, halere, aski argia 

baitzen,  Parthenopaeus deitu tragedia bat idatzi zuen, esanez, Sofoklesek idatzia eta 

berak edirena zela. Heraklidesek benetakotzat jo zuen aurkikuntza, eta Dionisiok 

aldarrikatu zuenean ez zela hala, bera zela egilea, ez zuen sinestu Heraklidesek, ez zion  

benetazkotasunaren ideiari amorrik eman nahi izan. Orduan, Dionisiok eztabaida hartan 

esan zuen obrak akrostiko bat gordetzen zuela, non azken buruan mezu hau irakur 

zitekeen:   

 

- Tximu zaharra ez da tranpan eroriko.  

 - Noski, eroriko dela.  

 - Heraklidesek ez daki deusere letra kontuez.  

 

Eta antza denez, honetaz azkenean ohartu zenean Heraklides eta konturatu 

zenean zein oker zebilen, lotsak hartuta gorri-gorri gelditu omen zen, eztabaida behin 

betirako amaiturik.    

 Bada beste antzeko gertaera denboran gertuagorik. Hau 1950ean eta Ameriketan 

gertatu zen Biblia exegeten artean. Paul Coleman-Norton jauna, Princeton 

Unibertsitateko irakaslea zen eta errebista bibliko ospetsu batean idatzi zuen, San 

Mateoren Ebanjelioko sermoi zati berri bat grezieraz aurkitu zuela Marokoko mezkita 
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batean beste eskuizkribu arabiar batzuen artean. Testuak Mateo 24, 22-koari jarraikitzen 

zion. Horrela Jesusek zioenean, zerbitzari gaiztoa hipokritekin batera kondenatua izanen 

dela, eta han izanen da nigar eta hortz garraskots , dizipulu bati dudak eta kezkak sortu 

zitzaizkiola eta itaundu zuenean, zer gertatuko da, orduan, hortzkabeekin, ihardetsi 

zuela Jesusek, benetan diotsuet, fede guttiko gizonak, ororentzat izanen dela hortzik.  

 Ikus dezakegunez, tabernazale zaharrak eta irakasle unibertsitari modernoak 

bazuten ardura nagusi bat, beste egitekoen artean, adarra eta harpa jotzearena, sineskor 

eta izpiritu kritiko gabeez umorez irri egitea, alegia. 

 Kristo aitzin bizi izan ziren idazle judu zenbaitek idazten zituzten testuak, - 

apokaliptikoak izan ala ez- Bibliako arbasoenak bailiran jotzen zituzten, profeten 

ondoko hutsunea betetzearren. Testu hauek ez zuten, beraz, engainatzeko asmorik, hots, 

lege hizkeran esaten denez, mens rea, eta faltsutze hauek pseudoepigrapha deitu 

zituzten. 

 Hiri eta eliza anitzek beren iragan denboren ospea azpimarratu nahi zutenean 

lekuko faltsuak asmatzen ohi zituzten arte handiz. Halaber, eskoletan idazle 

eredugarrien pastitxeak moldatzen irakasten zen.  

Honela bada, gertatu zen idazle eredu eta miretsienen obrak gero eta gehiago 

eskatzen zirela eta eskaintza baino handiagoa zenez eskaera, testu faltsuak asmatu eta 

aurkitu egiten zirela. Alexandriako Bibliotekak, adibidez, liburuzainen eta langileen 

artean bazituen poetak eta erudituak, zeinek biltze eta zaintze lanez kanpo, klasikoak 

imitatzen zituzten eta hauen obra berriak edireten. Horrela pergaminoen merkatuan 

etorki iluneko Eskilo, Sofokles eta Euripides pila zebilen zokoz-zoko. 

Berdin gertatu zen geroago, Zesar, Zizeron, Plauto eta Terenzioren idaz-lanekin. 

Varron gramatikariak, adibidez, Plautorenak bezala ematen ziren ehun eta hogeita 

hamar obretarik ehun eta  bederatzi faltsutzat joz, hogeita bat soilik kontsideratu zituen 

benetakotzat.  

Leku urrun, galdu eta iritsiezin batean aurkitutako eskuizkribua, topos-a, 

topikoa, ohiko leloa bilakatu bide zen.  

Erdi Aroan, Antzinatean gertatu zen bezala faltsifikatzioak ugaritu egin ziren, 

hauek berekin kritikariak eta egia-biltzaileak sorrarazi zuten arren.  

Nazio berriek beren nortasun nazionala eraiki, indartu, eta finkatzearren gogoko 

iragan noblea Goi Erdi Aroan asmatzen saiatu ziren, inolako lotsarik gabe. Adibidez, 

Godofredo Monmouth-ekoak Britainia Handiko Erregeen Historia idazterakoan bere 

adiskide eruditu batek utzitako eta gales ama-hizkuntzan izkiribatua zenetik itzulitako 

kontuak zirela azpimarratzen zuen. 

Ohikoa zen ere hiri guztiek beren arbaso sortzaileen artean Troiako Gerlan 

aritutako gerlari ospetsuren bat bilatzea. 

Legegizon batzuek, alabaina, esate baterako Inozenzio IIIa aitasaindua, ospetsu 

egin zen eskuizkribuak ikusi eta zigiluei begirada azkar bat botatzea aski zitzaiolako 

bereizteko agiria benetakoa ala faltsua zen. 

Dena den, ugariak ziren agiri faltsuak eta askok egiazkoak bezala jarraitzen 

zuten izaten.  Grazianoren Decretum-ak, adibidez, eskubide kanonikoaren legedi 

nagusiak bostehunen bat testu faltsu pairatu zituen.  

Halaberetsu, Corpus Epigraphicum Latinum delakoan bildu 144.044 

inskripzioetarik 10.576 dira gezurrezkoak, faltsuak ziren, hau da, asko eta asko 

Errenazimenduko antikuari irudimentsuek asmatuak.      

 Ez zen hau soilik mendebaldean gertatzen Txina aldean ere faltsifikatzaileek 

paperaren kolorea aldatzen ohi zuten lastozko teilatutik erorarazitako euri tantez , eta 

gero papera espreski gaizki tratatzen zuten agiri zaharraren itxura har zezan. 
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 Kasu gehienetan faltsariek poema epikoetako pertsonai historikoei 

lekukotasunek pentsaraz zezaketen baino ekintza, sentimendu eta hitz dotoreagoak 

eransten zizkieten. Sorterriarenganako amodioa zen, beraz, faltsutzearen arrazoirik 

garrantzitsuena, portaera honen arrazoi nagusia. 

 Ikusi dugun bezala Dionisio eta Coleman-Norton-en kasuan, ordea, irribarre 

egitea, adarra jotzea eta momentu atsegin batzuk pasatzea, besteren lepotik eta kontura 

libertitzea besterik ez zuten helburutzat.   

 Alabaina,  Erasmo Erroterdamekoa Errenazimenduan altxatu zen ozenki, 

gezurraren gainean jasotzen eta eraikitzen ari zen literatur mundu haren aurka, eta San 

Jeronimoren bizitzaz Erdi Aroan asmatu legenda asko salatu zituen, hauetan sendatze 

miragarri eta giza gainetikakoen parte hartzeak ugari ageri baitziren, benetako 

gertakuntzak itxuraldatuz. 

 Errenazimendu garaian Erasmorekin batera Isaac Casaubon, Henri Estienne 

XVI. mendeko helenistarik jakintsuenetarikoaren suhia, eta Jose Justo Eskaligero izan 

ziren kritikaririk zorrotzenak eta ahalegindu zirenak faltsutze lanak, iruzurrak bortizki 

salatzen. Hala, Eskaligero izan zen iaioena eta trebeena Nanni dominiko ospetsuaren 

kronologia kritikatzen eta honen asmakeriak itsusten.  

 Casaubon-ek, protestante zintzo, fin eta egiazale zenez, Leidenen 1606an 

plazaratu Thesaurus temporum liburuan zioen, ez zuela ikusten zein ongarri arraio ekar 

ziezaioketen benetako historiari zoro haien asmakizunek. 

Modu beretsuan Jan van Garp, alias Goropio, historiagile holandesak ediren 

zuen Nanniren Arkilokoa faltsifikazio bat zela. Amberesen argitaratu zuen Origines 

Antwerpiannae (1569), obran  kritikez aparte saiatzen zen ere bere ikuspegi berezia 

munduko historiaz ematen. Honetan holandesak adierazten zuen,  Uholde Handiaren 

aurretik bizi ziren  herrialde batzuen ondorengoak zirela herbeheratarrak, eta beren 

hizkuntza, silaba bateko hitzez betea zenez, Adanen hizkuntza bera zela. Hau frogatzeko 

era ezberdineko kontuak asmatu zituen, hala nola Psametiko erregearen esperimentua. 

Honek itxi eta utzi omen zituen bi haur bakarrik gela batean eta inork hizkuntzarik 

irakatsi ez arren haurrek bere gisa – bekos - eskatzen omen zuten, eta nola hitz honek 

frisieraz ogia esan nahi duen, argi zegoen beste inolako frogarik gabe frisiarrak zirela 

eta ez egiptoarrak munduko lehen arraza.      

Beste frisiar argi batek, Suffridus Petri-k frisieraren historiari bizitza berria eman 

nahi izan zion ere, eta latin dotore batean idatzi zuen Apologia ...pro antiquitate et 

origine Frisiorum... (1603). Ohiko jantziz apaindu zuen ixtorioa, alegia, artxibo eta 

eskuizkribu galdu eta ezkutu batzuetatik hartuak zituela, etorkiz frisiera hizkuntzan 

zirenak, baina alfabeto grezierazkoan ipiniak.  

Emmio delako batek salatu zuen apokrifoa eta erronka bota etorkizkoak erakuts 

zitzan, baina Petriren defentsa oso bizkorra izan zen, erantzunez galdutako testuak eta 

herri kantak Liviok eta Tazitok aipatzen zituzten erromatarren eta germanoen carmina 

haiek bezalakoak zirela, eta historialariek ez bazituzten gorde, berak baietz. Eta erantsi 

zuen, herri iturburu haiek fantasiaz beterik bazeuden, aztertuak izatea merezi zutela, eta 

historialari on batek ez zituela antzinako kontuak abandonatu behar fantasia zenbait 

bertan txertatuak izanagatik, aldiz, fantasia hauek behar zituela arakatu, ikertu eta argitu 

antzinatasunen mesedetan. Alea eta lastoa bereizten jakin.   

Europar ideia ingurune honetan ez da harrigarri gertatzen XVI. mende bukaeran 

bi eskribau bizkaitarrek, Juan Iñiguez de Ibarguen eta Cachopin doktorearen semeak 

Ibarguen-Cachopin bezala ezagutzen den kronikan, hau da,  Simancas-eko artxiboan 

kontserbatzen den Ystoria general española y sumaria de la casa de Vizcaya delakoan, 

zenbait testu faltsu asmatzea.  
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Hauetako bi, - Andramendiko idazki apokrifoak bezala ezagunak - , prosaz 

idatziak eta 564 eta 748. urtekoak omen zirenak, Koldo Mitxelenak eta Milagros 

Bidegainek garbi utzi zuten 1954ean argitaratu lanean faltsuak zirela. Fortuna gutxiko 

testuak izan ziren. Baina beste bat Leloren Kanta legez ezagutzen dena, Floranesen 

kopia batean Madrideko Liburutegi Nazionalean ikusi ahal izan duguna, lehen aldiz 

1817an Guilhem de Humboldtek (1767-1835) argitaratu zuen Berlinen, eta honek 

fortuna hobeagoa (!) izan zuen Humboldt hizkuntzalariaren itzulpen eta interpretazio 

okerraren ondorioz. 

Humboldtek Euskal Herrira bi bidaia burutu zituen 1800. urte inguruan, 

animaturik Herderrek euskaldunei buruz esandakoekin, hau da, espero zuela laster 

Macphersonek gaelikoen historia, hizkuntza eta ohituren alde egindako lana bezalaxe 

bigarren Larramendi batek egitea euskaldunen alde, kanta zaharretan txertatu jenio 

nazionala, alegia, kantak bilduz. Baina berehala konturatu omen zen kanta nazionalei 

zegokionez etsi egin beharko zuela, zeren itxuraz hain izan ziren sutsuak lehen euskal 

kristauak beren pagano garaiaren aztarnak ezabatzen, non ia ez zen deusere gelditu 

zutik. Hilabete eta asteegunen izenak, izen propio, dantza eta kantu batzuk besterik. 

Hauen artean bazen bat, akatsez josia, eta arrazoi zenbaitengatik bere zahartasuna dudan 

jar zitekeena. Hots, Leloren kantaz ari zitzaigun hitz egiten.  Hau jakina den bezala 

honela hasten da: 

 

 Lelo il Lelo, Lelo il Lelo, 

Leloa Zarak il leloa.   

 Erromako armak alegin eta 

 Bizkaiak daroa zantzoa. 

  

Oktabiano munduko jauna 

Leko bidi Bizkaikoa, 

Itsasotati eta leorrez 

Imini deusku moltsoa.  

 

Zortzi lauko duen poema honek komentariogile ugari izan ditu eta hauen iritziak 

agertuko ditugu kronologikoki.  

Pascual Gayangos y Arce (1809-1897) erudito, bibliofilo, eta arabe irakasle 

sevillanoak Erdi Aroko lan ugari bildu eta argitaratu zituen eta iruzkindu zituen 

eskuizkribuen artean Lelorena daukagu. Honela titulatu zuen gaztelaniaz egindako 

kopia: Erezia o poema historial de la guerra cantábrica con el emperador Augusto en 

bascuence. Eta Kronikari jarraiki honela itzultzen zituen lehen bertsoak: Lelo! Murió 

Lelo; Lelo! Murió Lelo, Zara mató a Lelo, echaron el grito los Romanos, pero Vizcaya 

lleva el clamor del triunfo. Octaviano, señor del mundo, pero nó de Vizcaya. Así por 

mar como por tierra nos ha puesto el bloqueo, nos ha estrechado. 

Lehen bertsoa Ibarguen-Cachopin agiriak dioenez, konpreniezina da baina antza 

denez sarrera hori honela esplika daiteke. Zara delako bat  Totarekin, Leloren 

emaztearekin etzan zen, -´mantuvo comercio adulterino´ dio gaztelaniaz kronikak-, Lelo 

gerran zegoen bitartean, eta honen emaztea izorra gelditu zelarik bururatu zuten Lelo 

herrira itzultzean hiltzea. Hala egin omen zuten Zarak eta Totak, baina krimena agerian 

gelditu zelarik Zaharren Batzarrak lurraldetik akazatuak izan zitezen erabaki zuen, eta 

aurrerantzean kanta guztiek Leloren desgrazia aipa  zezatela. Hemendik omen dator, 

noski Betiko leloa dioen esaldia.     

Ixtorio honek dudarik gabe Agamenon, Argos eta Mizenasko errege 

legendarioarenarekin zerikusi nabarmena badauka. Homerok kontatzen duenez Iliadan, 
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Agamenon bere ema-esklabo Kasandrarekin itzuli zenean Troiako gerlatik 

Klitemnestrak eta honen amorantea zen Egistok hil egin baitzuten. Ixtorio honek 

literatura arrakasta handia izan du, zeren Homeroz at besteak beste, Eskilok, 

Euripidesek eta Senekak ere erabili baitzuten beren tragedietan.    

Interpretazio honen lehen kritika Michel-ek egin zuen, esaten digunean bere 

ustez, Lelo il lelo, eta abar, esamolde huts bat besterik ez dela, flonflon edo tralala baten 

antzekoa, eta kasu honetan gaztelaniazko erromantze batetik datorrena hain zuzen, 

honen hasiera ezaguna hau delarik: 

 

¡Helo, helo por do viene 

el infante vengador, 

caballero a la jineta 

en un caballo corredor! 

 

 Bai Beñat Detxeparek, bai eta Joan Perez de Lazarraga XVI. mendeko poetek 

erabilia, gainera. Ibarguen eta Cachopinen testuak hitz zahar, galdu eta ezezagun asko 

zituela, - zioen Michelek-, eta ezin zuela hauen esanahia eman erretserba handiz ez 

bazen. 

 Michelek 1857an hori bazioen, urte batzuk geroxeago Bladé-k 1869an bere Les 

Basques d´après les chants héroïques, artikuluan argi uzten du apokrifo hau benetako 

euskal testua izan balitz ez zukeela, besteak beste, ondorengo latinismo hauek 

eramanen: arma, munduco, grandeza..., eta, beraz, asmakizun hutsa zela bere 

antzinatasuna, testu faltsu bat zela.  

Julien Vinsonen hitzetan, [il] fait une excellente critique des pastiches 

médiocres que des "farceurs" ont trop longtemps voulu imposer au monde savant. 

Alegia, testu faltsariek luzaro ahalegindu zirela jakintsuen munduari ziria sartzen 

erdipurdiko pastitxeak erdituz, baina hauen salaketa zorrotz eta bikaina egin zuela Bladé 

historialari kritikoak. 

 José Antonio Azpiazu ez zen, antza denez, kritika hauetaz jabetu ere egin, ezen 

Barbieriren legadoan aurkitutako 1872an burutu zuen Cantos Vascongados izeneko 

lanean, honakoa dio, la semejanza y estilo entre este canto y nuestros antiguos 

romances salta a la vista, cuya sencillez y candor revela idéntico origen en su 

composición.   

Garbi dago zenbait idazlek poesia edota herri kantei buruzko komentarioak 

egiten dituenean ohiko lelokeriak besterik ez dakiela errepikatzen. 

 Vinson, hizkuntzalari eta bibliografo ongi jantzi eta zorrotzak, beraz, Pariseko 

Revue de Linguistique  (1883) aldizkariaren orrialdeetan garbi utzi zuen Leloren kanta, 

hala nola aurrerago aipatuko ditugun beste batzuk hain zirela modu zabarrean 

moldatuak, -fabrication grossière-, non beraxek faltsu susmoak sorrarazten zituen. 

Asmakizun honekin batera etorri zen beste bat. Alegia, Lekobide delako 

pertsonaia erromatarren kontra altxatu zen euskal gudarien buruaren izena bezala 

asmatzen zuena. Hain izan zen gainera arrakastatsua pertsonaia horren asmakizuna, 

antza denez, ezen teatro munduan jarraikilerik ere izan baitzuen XX. mende hasieran. 

Besteak beste, Emiliano Arriagak 1913an plazaratu zuen Lekobide, tríptico legendario 

de cuadros líricos obra eta Emeterio Arresek Zara antzerkitxoa ere argitaratu zuen urte 

berean Tolosan Nere bidean, poema liburu barnean. Eduardo Mokoroak eresaldu eta 

zati batzuek Tolosako abeslari-taldeak urte bereko euskal-jaietan kantatu zituen, koroak 

azken-abestia agerlekuaren barnekaldetik honela hasten zuelarik: 
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  ¡Lelo, Lelo, il Lelo 

  Zara-k il Leloa; 

  Zara´kin Tota, biyak 

  Elkartze gaiztoa... 

 

(Abesti au amaitu baño lentxeago sortzen da oztadar edo uztargia.) 

 

 Faltsutze hauen aurka altxatu zuen bere ahotsa Juan Karlos Gerra historiagileak, 

testu eta kantu zaharrez mintzatu zelarik (Los cantares antiguos del euskera, 1926), 

esanez hitzen aukera eta perpausen moldaketak argi adierazten zutela ez zela Karlos 

V.aren garaiko fabrikazio bat baizik. Dena den jarraikitzen zion Oktabiano / Lekobidi 

oposizioa mantentzeari, interpretazio oker honek irauten zuelarik 1978an oraindik Idoia 

Estornes-en lanetan, mintzo zenean antzinako kantuez. 

 Koldo Mitxelenak, hizkuntzalari eta filologo aditu gisara azkenean jarri behar 

izan zituen gauzak bere lekuan, eta testuei beren jatorrizko esanahia eman "Contra 

Lekobide" (1986) izeneko artikulu gogoangarrian. Bertan frogatzen zuen argi eta garbi 

Lekobide ez zela izan erromantiko buru bero batzuen asmakizuna baizik, eta 

antroponimo bat izan ordez, lehen itzultzaileek ongi eman zuten bezala beren ordainetan 

aditz bat zela, lekot, lek(h)at, leko bidi, hau da, gaztelaniaz ´lugar no tuvo, excepto, 

exceptúese´ bezala itzuli behar zela. Hots, Oktabiano mundu guztiko jauna, Bizkaikoa 

ezik, zioela bertsoak, eta eresia ez zela interpretatu behar Humboldtez geroztik  ohi 

bezala, hala nola, ´el supuesto triunfo de un supuesto Lekobide sobre Octavio Augusto´, 

aipatzen zuen kanta zaharra gisa, baizik eta XVI. mendeko apokrifo baten moduan, non 

ez zen Lekobiderik inon aipatzen. 

 Lope Martinez de Isastik bere Compendio Historial... (1620 ing.) lanean ere 

aipatzen digu beste inskripzio bat, zein 1353 K.a. (!!!) idatzi zen eta honela zioen: 

Hortitius Platanius Licinio invisus Palatuo charus / Hortiz Plataingoa Licinioeren 

etsaya Palatuoren adisquide maitea... Testu honek, hala nola Pasaia Donibaneko  

herrian oraindik irauten duenak ez dute inolako azterketa seriorik sufritzen ahal.     

XVIII. mendean  Ingalaterran testu apokrifogileen mugimendu berezi bat hasiko 

da, baina ikusi dugun legez bazuen aintzindaririk, noski.  

Thomas Gray (1716-1771) poetak The Barde deitu poema argitaratu zuen 

1757an, geroago etorriko ziren poema osianikoekin antza eta berdintasun nabarmenak 

zituena. Honela hasten zen: 

 

 On a rock, whose hauggthy brow 

 Frowns o´er old Conway´s foaming flood, 

 Robed in the sable garb of woe, 

 With haggard eyes the Poet stood. 

 

Hots, Conway zaharrean uhin afarrez betetako harkaitz baten puntan, doluzko 

jantzi ilun batez estalia, begiak basa zegoen Poeta. Eta poema honen ondoren 1736an 

Ruthven-en jaio eta laborarien seme zen James Macpherson-ek, saio poetiko zenbaiten 

buruan The Poems of Ossian argitaratu zuen 1773an. Bai sorkuntza honek,  bai Percy- k 

Edinburgon plazaratu Reliques of Ancient English Poetry (1765-1775) arrakasta handia 

izan zuten Europa guztian. 

Frantzian Le Journal Étranger errebistan jada 1780an hasi ziren zati zenbait 

itzultzen eta ezagutarazten. Itzultzaileen artean Turgot, Le Tourneur eta Diderot bera 

zeuden. Châteaubriand-ek 1793an Londresen Macpherson-en imitatzaileetarik bat Smith 

idazlearekin topo egin zuen, eta liluraturik honen estilo gotikoaz bidenabar Ossian-en 
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aipamena egingo du Mémoire d´Outre-Tombe ospetsuan. Lamartine, Victor Hugo, eta 

Balzac gaztea ere Ossianen sukarrak harrapatu zituen, eta nobela gotiko gehienak  

erromantizismo britainiar hartaz kutsaturik gertatu ziren.  

Italian Cesarotti abadearen inguruan biltzen ziren zaleak, Padovan hain zuzen, 

eta talde ossianiko bat sortu zuten, non partaideek poemetako pertsonaien izenez 

bataiatzen zituzten beren buruak. Cesarotti Aita Ossian zen, Barbieri Oscar, eta 

Venezian sortu emakumeen batzarre batean bazen Malvina izena ere hartu zuenik.  

Ossianismoak  bigarren mailako poetengan batez ere eragina Italian bazuen, lehen 

mailako eragina izango du opera erromantikoan. Rossini-ren La Donna del Lago ez da 

Walter Scott-en Lady of the Lake itzulia baizik. Halaberetsu Bellini-ren I Puritani eta 

Donizettiren Lucia di Lammermoor  Scott-en lanen jarraitzaile eta ondorioak dira. 

Verdi-ren Il Corsaro Byron-en obratik hartua da, noski, eta berdin Rossinik egiten duen 

Shakespeare-ren Otello-a azentu eta giro ossianikoz jantzia dago erabat. 

Alemanian Johann Gottfried Herder (1744-1803) , Kant-en ikaslea izan zen sortu 

zuena 1770 urte inguruan herri poesiaz teoria oso bat. Pentsatzen zuen antzinako herri 

poesia gizatalde oso baten pentsamoldea zela, gizarte eta aro berezi bat agertzen zuena. 

Eta poeta modernoen oinarri behar zuela izan gainera. Hala, Ossian itzuli zuelarik  bere 

teoriaren oinarrietariko bat gertatu zen. Honi jarraitu zioten, Klopstock, Goethe eta 

Schiller idazleek, eta ia musikari aleman handienak Ossian-en irudi musikala eman 

zuten: Schubert, Brahms, Mendelssohn, Dittersdorff... eta besteek. 

Ez da harrigarri gertatzen bada Euskal Herriko bi kazetari saltsa-maltsari handik, 

Eugène-François Garay de Monglave eta Agosti Chaho nahastea mugimendu honetan 

eta bere hondar alea erromantizismo garaian ezarri nahi izatea. 

Garay de Monglave (1796-1873) Baionan jaioa, Parisera joan zen bere ikasketak 

burutzera eta hemen Julie-Delphine-Octavie De Casso poeta eta nobelagilearekin 

ezkondu zen. Bere biografia, nobela eta historia lanak pila dira eta denak aipatzea 

luzexko joko bailiguke hemen, hona batzuk: Histoire de L´Espagne (1825), Histoire du 

Mexique (1825), Conspiration des Jésuites en France (1825), Histoire de Turquie 

(1826),  Mon Parrain Nicolas (1823), eta  Octavie, ou la Maîtresse d´un prince 

(1825)…    

Pariseko Journal de L´Institut Historique delakoan  1835ean argitaratu zuen 

Altabizkarrako Kantua edo Chant d´Altabiscar edo akats eta guzti egileak idatzi zuen 

moduan Altabiçar. Roland hilik gertatu zen Orreagako bataila famatuaz ari zen. Kanta 

aurkezten zuen  artikuluan lehenik euskaldunez mintzo zen, hauen hizkuntzaz eta 

erabiltzen zituzten abestiez. Altabiçar delako kantaren kopia Garat kontearen etxean 

aurkitu omen zuen, eta honek La-Tour-d´Auvergne ospetsuari zor omen zion. Hau 

Iraultza Frantsesaren garaian Donostiako kapitulazioaz arduratu zen 1794eko 

abuztuaren 5ean, eta zioenez, hiriko kaputxinoen komentuan aurkitua zuen, eta omen 

zituen ezaugarrien arabera XII edo XIII. mendeetakoa zitekeen, beraz, gertakizunaz 

lauzpabost mende geroagokoa. 

Garbi dago Dominique Joseph Garat-ek ezin ziola ezezkorik eman 1833an hila 

baitzen Uztaritzen, eta Théophile Malo Corret de La Tour d´Auvergne, zelten kontuetaz 

arduratu zen militarrak ere ez, 1800ean zendua zenez. Donostian, gainera, ez zen 

kaputxinoen komenturik garai hartan.  

Dena den, hasieran idazle eta jakintsu zenbait engainuan erori ziren hala nola 

Mary Lafon, A. du Mêge eta Francisque Michel. Ziria ontzat jo zuten idazle guztien 

zerrenda eta iritzi oker eta desbideratuak Vinsonek puntuz puntu salatzen ditu, eta 

frogatzen nola kanta Parisen konposatua izan zen 1834ean. 

Baina Vinsonek salaketa egin aurretik, Michelek ancien popular poetry , 

antzinako herri poesiaren mostra bezala kontsideratu zuenean Gentelman´s Magazine-n 
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1858an, jada Anton Abbadiak 1859an errebista berean erantzuna zion argi eta garbi 

testu hura lehenik frantsesez moldatua izan zela  hogei eta lau urte lehenago eta gero 

beste batek euskarara itzulia. Ez zuela euskarak, Europako hizkuntzarik 

zaharrenetarikoak horrelako asmakizun eta zaharreria faltsuen beharrik. Berehala 

Michel konturatu zen bere erruaz,  idatzitakoa zuzendu zuen, eta aitortu zuen bai 

Altabiscarraco cantua bai eta Abarcaren cantua apokrifoak zirela, are forgeries.  

Iritzi hau zabaldu zuten geroxeago xehetasun guztiak emanez Bladé 

historialariak 1866an bere Dissertation sur les Chants héroiques  des basques, 

delakoan,Wentworth Webster ipuinbiltzaileak bere Basque Poetry txostentxoan 

1879ean eta Vinson hizkuntzalariak 1884ean, Les Chants Historiques Nationaux bezala 

izendatu artikuluetan. 

 Dena den apokrifo horrek bazuen ziria sartu ahal izateko zati bat benetakoa, hau 

da, zenbakien zerrenda, zein benetan herriak tradizioz kantatu egin izan duen.  

Poema frantsesetik euskarara itzuli zuena Louis Duhalde izan zen, hau inoiz 

haurtzaroan ikasitako euskaraz arduratu ez izan arren. Itzulpena aztertuz gero ikusten 

da, beraz, aski kaxkarra dela darabilen euskara, eta gainera ez neurri, ez eta errimarik 

gabe dagoela itzulita. Badirudi Duvoisin eta honen lehengusu Duhaldek irri aski egin 

zutela asmakizunaz, ikusiz, zein engaina errazak ziren hainbeste ospe eta hain fama 

handia zuten idazle jakintsuak. 

Garay de Montglave ez zen konformatu ziria behin sartzearen ahaleginaz eta 

1852an Villemain Heziketa Publikoko Ministroari bidalitako gutunean zioen, kantuaren 

itzulpena, si remarquable par son élegance et son exactitude, berea zela.  

Loreak bere buruari gezurrarekin batera. Alajaina! 

Ministroak agindu zion, beraz, Euskal Herrira joan zedin eta bertako artxiboetan 

bila zitzala euskaldunen kanta zaharrak. Monglave-k burutu bidaia honen fruitua igorri 

zion. Hemeretzi chants nationaux, tartean hiru apokrifo: Lelo, Altabiçar (sic) eta 

Annibal. Halaber Erdi Aroko beste bi kanturen itzulpenak omen zirenak: Urthubiako 

alhaba eta  Domingoren eresia.  Hau 1853ko maiatzaren 9an gertatzen zen. Ministroak 

abuztuaren batean orijinalak eskatu zizkion, eta orduan bai benetako itzulpena egin 

behar izan zuela, zein abuztuaren 12an igorri zion. 

Urthubiako alhaba, h-rik gabe Zavalaren 2000ko bertsioan eta Gainkoak (sic) 

deizula egun on... titulupean ematen diguna -, kanta tragiko bat da, eta zioenez 

apokrifogileak, Aphalh delako atso baten ahotik jasoa zuen. Ixtorio xahar hura, 

Urthubiako alabak Frantziako errege bati  birjinitatea ez eskaintzeagatik bere gurasoak 

urkabera bidaltzen zituela kontatzen zuena noizkoa ote, ordea?  

Zein ote zen errege gaizto hura, galdetzen zuen Monglavek. Charles VIIa 

1442an Gaskoina aldetik ibili zena, edota  Gaztelako Enrique IVarekin Urhubiako 

Gazteluan 1462an bildu zen Louis XI-a? Ez zuen erantzun zehatzik eman, ezin 

zezakeenez, beraxek, Macpherson-en Ossianen Kantuak irakurri ondoren, asmatuak 

baitziren.   

Domingoren eresia, beste kanta apokrifoa esku berak egina dirudi, eta Vinsonen 

hitzetan elle trahit la même inexperience. Hots, berdintsua da, lapurteraz idatzia dago 

eta hizkuntza akatsez josia.  Honen iturburu historikoa hauxe da gure ustez, baina bada 

alderik historiatik ixtoriora irakurleak ikusiko duenez.  

Maria Urthubikoa 1460. urtean Jean de Montreal-ekin ezkondu zen. Montrealgo 

jauna Louis XI-arekin gerlaz-gerla Alemania, Flandes eta Italia aldean ibili zen hogeita 

hamar urte luzez inolako albisterik igorri gabe emazteari eta familiari. Maria, hila zela 

pentsaturik, 1469an Rodrigo Gamboa Alzatekoarekin berrezkondu zen, eta honen 

heriotzan, hots 1493an, agertu zen lehen senarra emaztea epaietara eramanez eta bere 

ondareak eskatuz Bordeleko Parlamentuan, baina Mariak burua makurtu baino lehen 
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nahiago izan zuen gaztelua erre eta ihes egin, Beran hil zelarik 1505ean. Horra historia. 

Testua Antologian irakur daiteke (B 153). 

Ixtorio honetan, - non bertsoek sei silaba izatetik hogeita bost edukitzeraino 

iristen diren, inolako errima ez erritmo zehatzik gabe -, beste kanta anitzetan bezala, 

fidelitatea da gaia eta senarra gerratik itzultzean sortzen da tragedia. Adulterioaren 

aurrean bitxia dena da,  ordea, hemen hiltzailea edo justizia egilea, ohorea garbitzen 

duena ez dela nagusia, bere kabuz erabakia hartzen duen morroia baizik. 

Macpherson-en ikerleek diotenez, honen baladetan emakume asko ageri dira 

sufritzen edota hiltzen, eta honek, beraz, egilearen nortasunaren sadomasokismoaren 

bortitza adierazi nahiko luke. Berdina ote Monglaveren kasuan? Garbi dagoena da, 

Macpherson maila apal batetik Britania Handiko gizatalde aberatsenekin harremanetan  

egotera eta enkarguak edukitzera iritsi zela, edo bederen hauen zirkuluetan murgildu 

zela. Halaber, Monglave-k Frantziako Heziketari egindako zerbitzuen ordez, Chants 

Nationaux Basques eta Chants Nationnaux Béarnais-en deskubrimendua zela eta Gor-

mutuen Inspektore izendatu zuela Gobernuak, eta lehen mailako ospea aurkituko zuela 

eruditoen artean. Baina ez zion honek luzaro iraun. 

 Garay de Monglave-ren joko apokrifogilea ez zen gelditu Altabiçar, Urthubiako 

alhaba eta Domingoren eresian, zeren Ministroari 1852an idatzi gutunean aurkezten 

zizkion ere  berak 1821eko urriaren batean Hondarribiako kaputxinoen komentuan 

kopiatu omen zuen Annibalen kanta. Bi estrofa bidaltzen zizkion, eta hauek noski, 

Agosti Chahok 1845ean Ariel-en argitaratutakoak ziren.  Lehena eta azkena. Bion 

artean beste sei ziren, baina hauen bertsioa frantsesez bakarrik eman zen Jean-Martin 

Hiribarrenek moldatu itzulpena eta Pierre Andiazabalen paperen artean neronek aurkitu 

eta plazaratu arte 1992an. Hau, jakina denez, Chahoren beste fantasia baino ez da, - 

alegia, Annibalek berekin Italian barrena eraman euskal soldadu batek moldatu 

kantuarena -, zeini sarrera eta bukaerako zuberotar herri kanta baten bertso ederrak 

erantsi zizkion. 

 Jean-Martin Hiribarren (Azkain, 1810 – Baiona 1866) idazlea, antza denez 

Chahoren adiskidea, liburu eta bertsoegile amorratua izan zen itzultzailea. Honek 

argitaratu zituen liburuen artean hor daude Montebideoco berriac (1853), Eskaldunac 

(1853), eta hil ostean Xipri Arbelbidek plazaratu 891an eskaldun gerla antzerki 

historikoa (1991), Rosa Miren Pagolak editatu Napoleon lehena biografia bertsotan 

(1994), eta Patri Urkizuk moldiztegiratu Iruñeko bestak, 1845 poema (2001), besteak 

beste. Hiribarrenek Historia zuen gogoko, noski, eta garaiak hain maite zituen poema 

historikoak, tartean apokriforen bat edo beste  idazten ahalegindu zen.  

Hauetarik bat, Abarkaren Kanta izan zen. Michel-ek 1858an Gentlemen´s 

Magazine-n plazaratu zuena aurkezpentxo batekin. Bertan Michel-ek zioen, Inchauspe 

abadeak igorri ziola esanez, antzinako poema behar zuela izan eta ez bizi zen poetaren 

baten irudimenak eta lumak sortua. Oraingoan ere berehala atera zen plazara Anton 

Abbadia, erantzunez 1859ko martxoan, Abarca´s song delakoa bi urteko haurra besterik 

ez zela, eta egilea bizirik zegoela. Gainera berak antolatzen zituen Koplarien Guduak 

sarira 1858an aurkeztua izan zela, eta aipamena ere lortua. Dena dela, XIX. mendeko 

euskal poesia anitz ingelesera itzuli ez denez, hona lehen estrofa Michel-ek eman 

bezala: 

 

   Belsunce (brings) to Abarca 

   The great King, 

   Salutation and tidings. 

   The Pampelonese begs 

   You! To come quickly, 
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   Because the Moor has arrived 

   Who would seize the crown. 

 

 Moroen eta orientalismoaren moda hedaturik zegoenez bai arkitekturan, bai 

bidaietan, bai eta literaturan, euskal literatura ere ez zen mugimendu orokorretik 

urrundu, ez eta kutsatu gabe gelditu. 

 Iparraldeko apokrifoen jokaera hori ez zen Bidasoaz haraindian soilik eman, 

hegoaldean, bi ixtoriozalek, bat Joan Benantzio Arakistain debarrak (Deba, 1828-

Tolosa, 1906) eta bestea Klaudio Otaegi zegamarrak (Zegama,1836 - Hondarribia, 

1890) bereak asmatu baitzituzten beste zenbait kasutan bezala tradizioan oinarrituz.  

Lehenak Tradiciones vasco-cántabras (1866) ipuin bilduman Beltran 

Aloskoaren eresia eman zuen. Egileak Guerrari kontatu zionez, atso zahar baten ahotik 

jasoa zuen kanta eta hitzez hitz transkribitua. 1865ean bildua emakumeak laurogeita 

zortzi urte zituenean.  Ene uste apalez,  Alos-torria, bai Alos-torria! bertsolerroaz 

eginiko laukoaz at beste dena, Guerraren esanak esan, apokrifoa dela, bai moldez bai 

ixtorioaren hizkeraz modernoa sentitzen baitut, ez dutenak ezer ikustekorik urrundik 

baizik, adibidez,  Garibayk bildutako Milia Lasturkoaren bertsoekin.  

Halere, izan zuen mende bat geroago ere jarraikilerik Arakistainek, 1952an 

plazaratu baitzuen Nemesio Etxaniz (Azkoitia, 1899-Donostia, 1982) kantu egile, 

eleberrigile eta antzerkigileak Irulearen negarra, iru egintza ta atzezburua dituan 

zorigaitz-antzerki, alegia,  ixtorio hartan oinarritutako tragedia. Bere jaiotze 

mendeurrenean plazaratu zuen berriro Debako antzez-taldeak. 

Bigarrenak Beotibarko kantua ondu zuen.Otaegik zioenez, haurtzaroan bere 

sorterrian ikasi omen zituen Beotibarko bertsoak, eta gero apaiz batek erakutsi omen 

eskuizkribu zahar-zahar eta ilun batean. Aitortu beharra dago, ordea, gipuzkoarren eta 

nafarren arteko koplen eskuizkribu hau ez dela sekula agertu. Halere, Gerrak uste du 

benetakoa dela, baina Arakistainek El Basojaun de Etumeta (1882) eleberrian erantsi 

zizkion beste sei bertsoak ezetz, argi nabarmentzen dutela esku moderno eta arrotza. 

Nire uste apalez, Otaegik sortu zituen lehen zazpiak ere honek asmatuak dira. Dudarik 

gabe arrakasta handia izan zuten XX. mendeko 60. hamarkadan Lurdes Iriondok maiz 

kantatzen baitzituen.   

 Arakistainek zuzenbide ikasketak egin ondoren kazetaritza lanetan ihardun zuen 

urte luzez Monglavek eta Chahok bezala. Egiari ez zioten hiru kazetariek errespetu 

gehiegirik, antza, eta literaturarako jaidura, pastitxeak asmatzeko joera nabarmena 

zuten, hobeto esatearren.  

Bestalde, Otaegi Hondarribiako maisua izan zen eta euskaraz poema historiko 

mordoa moldatu zuen, Hiribarrenen antzera.  

 Ikuspegi zabal batekin begiratuz apokrifoen mugimendua, ondorioztatu behar 

dugu, ezen Nanni dominikoak ez bazituen kontraegin eta hedatu zati apokrifoak 

benetakoen ikerketa ere ez zela eginen  behar bezalako zorroztasunaz. Ziri sartze huts 

diruditen kamelo hauek sortu izan ziren modua salatzeko ere azeri samarra behar zela 

izan, eta faltsariekin harremanak eta tratua eduki izana.  

Bestalde, eragile gisara, bada, izan zuten beren garrantzia, eta bai Karl Otfried 

Müller-ek bai Jesús Antonio Cid-ek sinpatiaz, esku-zabaltasunez eta begirunez aztertzen 

dituzte, zeren eta herri balada horiek faltsuak eta apokrifoak izan arren,  Europako 

herrialde anitzetan balio izan zuten Estatu gabeko hainbat eta hainbat hizkuntza eta 

kultura berpiztu zedin eta duintze bidea har zezaten. 
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3. ITZULPEN ETA MOLDATZE MODUAK 

 

 

Jakina da baladak etorkiz pertsona baten sorkuntzak direla, baina honen izena 

denboraren poderioz galdu egiten da, askotan anonimatuan erortzen baita, berea bezala 

herriak hartzen duenean, balada tradiziozko bilakatuz. 

Orokorrean baladek eredu folkloriko unibertsalak erabiltzen dituzte lehen ekai 

gisara, lekuan lekuko bereizgarriak hartzen dituzten arren. Batzuetan ezaugarri historiko 

zehatzak mantentzen badituzte ere, baina  gehienetan partikulartasun horiek galtzen 

joaten ohi dira baratxetto egiantzekotasun nobeleskoa hartuz eta orokortasunean 

murgilduz. 

Nolazpait esateko, nortasun propioaren eta beste herri hurbilen edo urrunen 

jenioen topagunea bilakatzen da balada. Horregatik saiatu izan dira zenbait ikerle lehen 

eredua edo arketipoa aurkitzen, aldaerak heien artean konparatuz. Horixe egin zuen 

Lachmann-ek bere metodo ospetsuaz eta hari jarraiki izan diote Doncieux-ek frantses 

eremuan eta hala Gavelek nola Orpustanek euskal alorrean. Azken bi hauetarik lehenak 

Berterretxen khantorea aztertuz 1924ean eta bigarrenak Atharratze Jauregian ikertuz 

1999an, hobeto irakurri eta konpreni ahal ditzagun. 

Halere, Daniel Devoto hispanistak ikerketa metodo zaharkituak kritikatzen eta 

metodo berriak proposatzen dituelarik,  kontsideratzen du, adibidez, metodo 

geografikoak mapak eta mapak eginez, eta ehunka bertsio bata bestearen ondoan ezarriz 

hala nola arketipoa bilatzen saiatuz, ez duela zentzu handirik, lan horien emankortasuna 

oso eskasa delako, benetan interesgarria aldaeren funtzionamendua eta funtzionaltasuna 

aztertzea baita. Honek ematen baitio benetan argitasun berezia eta sakontasun gehiago 

ikerketari eta ez asmatzea sekula santan kantatua izan ez zen balizko arketipoa. 

Beraz, Gavelek ematen digunean berak eraiki testua, hori inork inoiz kantatu ez 

zuen  khantorea zen , - ez bazuen berak sortu eta gero kantatu, noski -, baina dena dela 

balio digu bere azterketak, zeren ohar historiko, filologiko eta literario askorekin batera 

aldaera hauek nolakoak ziren agertzen baitigu.  

Piarres Lafitte eta Louis Dassance-k menderdi bat geroago   Khantu, Kanta, 

Khantore (1967) esku liburuttoan, - aurrerantzean KKK bezala aipatuko duguna -, 

Gavelek proposatua hartu zuten beste bi bertso erantsiz eta noski zenbait zuzenketarekin 

batera beste errata batzuk burutu zituzten,  kopia guztietan gertatzen ohi den bezala. 

Hala, ahürkaz > ahürka, bestera > bestila, Büztanobi > Bustanobi, Büztanobira > 

Bustanobila, hirur > hiru, orhit > orhoit,  ... 

Jon Juaristik ematen digunean Flor de baladas vascas (1989) liburua,  besteak 

beste, Balada zaharrak, Euskal Herriko baladak, eta Europako guztiko baladak edo 

balada paneuropearrak aipatzen dizkigu eta zenbait paralelo aipatzen. Paraleloez aparte 

guk aldamenean ipiniko ditugu zenbait adibide ikusteko nola funtzionatzen duten 

itzultzaile eta moldatzaileek. 

 

*** 

Lehenetarikoa Françoise Barrenquy-k egina 1809an eta Santiagoko Bidean 

gertatu mirariaren itzulpena da. Ezaguna den bezala XII. mendean hasi zirenean bidaia 

propagandak egiten, Calixto II-a aitasaindua Jundane Jakobe Handiaren buruzko zenbait 

liburuxkaren egilea dugu hauen artean De Miraculis Sancti Jacobi latinezkoaren 

idazlea, non V miraria geroago ezagutua izan den Urkatu piztuarena bezala. Latinezko 

testua frantsesera, gailegora, katalanera, gaztelaniara eta Europako beste hizkuntza 
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gehienetara itzuli edo moldatu zen, euskaraz Jundane Jakoberen bizitza eta heriotza 

kontatzen duen pastoralean ere ageri da.  

Bertan kontatzen da, nola Errioxako Santo Domingo de la Calzada herrian (non 

donde cantó la gallina después de asada, lelo errimaduna maiz darabilten) gertatu zen 

miraria. Bertsoak, kantak, ipuinak eta antzerkiak egin ziren mirari honen inguruan eta 

honela moldatu zuen Barrenquyk frantses testua: 

 

Quand nous fûmes à saint Dominique Saint Domingora nintzanian 

Hélas! Mon Dieu,     Elas, jinko jauna, 

Nous entrâmes dedans l´Église  Elizan barna sarthu nintzan, 

Pour prier Dieu:    Othoitze egitera. 

Le miracle du pèlerin    Han ikusi nin mirakuilu 

Por notre adresse    Pelegrier heltia, 

Avons oui le coq chanter   Oilarra entzun khantatzen 

Dont nous fûmes fûmes bien aise.  Hareki oilo xuria. (B 13) 

 

Argi eta garbi dago euskaratzaileak ia zuzen-zuzen jarraikitzen diola Lorsque 

nous partîmes de France abestiari, zein Les Chansons des pélerins des Saint-Jacques 

liburuan aurki daitekeen. Hau Frantziako Troyes-en moldiztegiratua izan zen 1718an eta 

jada XVII. mendeaz geroztik Frantzia osoan barreiaturik zebilen. 

Aldaerak eta eranskinak oso ttipiak dira, noski, bidenabar, oilo xuriaren 

eransketa. Iruditzen zitzaion, antza, itzultzaileari oilarrak behar zuela ere bere kidea. 

Pastoralegilearen antzez-oharrak ere honelaxe dio: Jaki pularda eta olaskua eta 

kantatzen has platin. 

*** 

 

Hel diezaiogun orain beste kanta bati. 

Cid-ek esaten digunez, garbi dago Judu herratua balada ere konplainta frantses 

baten itzulpena dela. Euskaraz badira  aldaera ezberdinak (Barbier, 1933, Azkue, T. IV, 

nºXXI, Donostia, T. VII, nº617, KKK 145. or, Satrustegi, 1967), non ikus daitekeen 

itzulmodu ezberdinen funtzionamendua.Ikus dezagun: 

Honela dio frantses orijinalaren 11. bertsoak: 

 

- Isaac Laquedem  

Pour nom me fut donné; 

Né à Jérusalem,  

Ville bien renommée, 

Oui, c´est moi, mes enfants,  

Qui suis le Juif errant. 

 

Barbierrek eta Dufau-k emandako bertsioak originalaren 24 bertsoak ditu 

itzuliak eta 11. bertsoa honela itzulia: 

 

 -Izraelgo hirian izan niz deitua, 

 Jerusaleme famos hirian sortua, 

  Satisfa bedi beraz zien izpiritua, 

 Jaunak, ni nuzie bai, Judu erratua. 

 

Aita Donostiak, aldiz, Atharratzen 1927an bildu zazpi bertsotako kantan 11.a 3.a 

bilakatua da eta honela jasotzen du: 
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   Bai, Isaak Lakeden  

Düzü ene izena, 

 Jerüsalemen sorthia,  

Herri hanitx aiphatia, 

 Jesüs jaunak haitatia.  

Eta ni hanko semia, 

 Bethi malerus nizana,  

Mündian paregabia! 

 

Beraz, ohar gaitezke koplari lapurtarra eta zuberotarrak aski molde ezberdinetan 

itzuli dutela originala, baina bada bertso bat non originaletik bereizteko biek hartu duten 

bide bera, alegia, erromesari hiritarrek eskaintzen diotenean un pot de bière fraîche, 

biek zerbezaren ordez ardoa itzultzen dute, zehatzago esateko, Barbierrek arnoa eta   

Bedekarrats Atharratzeko zapataginak ardu. 

 

*** 

 

Har dezagun beste balada bat, Lafittek eta Dassancek paratu Kantu Kanta, 

Khantore (1967) liburutik,  Elhorri xuriaren azpian bezala izendatzen dena, adibidez. 

Damase Arnaud-ek  probentzalez egindakoak bildu zituenean Chants populaires de la 

Provence liburuan (1862) Les Tres Capitanis bezala bataiatu zuen,  George Doncieux-

ek Celle qui fait la morte pour son honneur garder eta Henri Davenson-ek, La Belle qui 

fait la morte.  

Davenson-ek dioskunez, hau martxa kanta bat da, alegia, soldaduen artean 

moldatua XVII. mendean eta Frantzia osoan zabaldua, bai Bretainian, bai Okzitanian, 

bai eta Euskal Herrian.  

Beha dezagun adibidez nola ageri den lehen bertsoa Canteloube de Malaret1 

delako batek bildutako Lot-eko bertsioan: 

 

 Dessous le rosier blanc la belle s´y promène 

 Blanch´comm´la neige, belle comme le jour. 

 Trois jeunes capitaines lui vont faire l´amour. 

 

Azkuek kanta honen bi bertsio bildu zituen, eta beste bi Aita Donostiak. 

Zavalak, aldiz, hamabi, baina  Agosti Chahok bere eskuizkribuan2 badu bertsio bat gure 

ustez zaharrena edo bederen testu frantsesa zuzenkien segitzen duena, eta honela hasten 

dena, hain zuzen: 

 

 Arrosa xuriaren artian anderia luak hartu, 

 Elhurra bezain xuririk, ekhia bezain ederrik, 

 Hirur kapitain zaudian khortez inganaturik. (B 58) 

 

KKK-n ageri den bertsioa honakoa da: 

 

                                                 
1  Bitxia da nola Joseph de Canteloube-ren Anthologie des Chants Populaires Français groupés et 

présentés par Pays ou Provinces. Durand & Cie, Paris 1951, Akademia frantsesak eta Arte Ederretakoak 

1951an sarituan eta lau tomotan denaren Table des matières edo aurkibidean, ageri diren probintzia 

guztiak tartean Le Béarn, La Gascogne eta La Corse baina ez Le Pays Basque, hamar kanta euskaraz 

bertan sartu arren (T. I, 272, 274, 295, 296, 297, 298,300, 345, 347, 349.).  
2  Chahoren kantutegia. Ik. http://www.susa-literatura.com 
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Elorri xuriaren azpian anderea lokartu, 

Arrosa bezain eder, elurra bezain xuririk, 

Hiru kapitainek deramate gortez enganaturik. 

 

Anderia, neskatxa, ´la belle´ frantsesez, probentzalez ´belo filho´ garbitasunaren 

irudia bezala har daiteke noski, eta edergarri zenbaitekin konparatu ditu poetak: arrosa 

xuria, elorri xuria, elhurra, ekhia... 

Faire l´amour esamoldeak ez du esanahi, noski, ordain errazegi batez 

gaztelaniaz ´hacer el amor´ eta euskaraz ´amodioa egin´ oraingo gazteek diotenaren 

arabera, hacer la corte, khortea egin baizik. Aita Donostiak bere 191. zenbakian ordea, 

garbi dago ez duela konprenitu ongi edo berak edo edizioa prestatu duenak, zeren 

ematen duena  gorkiaz engeyaturik den eta ez duen itzultzen.  

Chahoren bertsioko bosgarren bertsoa desagertu egin da, KKK-n soldaduaren 

nahiaren betetzearen adierazpena agertzen baita: Aspaldian desir zünina orai düzia 

gogatü. 

Badu, gainera, halako parekotasun bat neskatxaren ixtorioak Jesukristorenakin, 

hau bezala hirugarren egunean piztu egiten baita, - surrexit tertia die-. Anderea hila 

bezala jo ondoren pizten da, eta oihu egiten dio aitari, hilobia idek diezaion eskatuz, 

bere zergatia argitzen duelarik: Birjinitatea beiratu nahiz hila egona nüzü. 

KKK-n auzapez eta apaiz bertso-biltzaileak, berdin dio, frantses originalean 

bezala hemen bukatu ordez balada, beren moral ukituari jarraiki, bertso bat erantsi 

beharrean aurkitu dira, eta sari gisara neskatxari aitak jaun gazte aberats batekin 

ezkonduko duela agintzen dio. Benetan sobera dagoena, dudarik gabe. 

Doncieux-ek balada hau eskandinabiarren artean ere aurkitu zuen, eta antza 

denez hemendik Bohemiako eslaboengana pasatu zen. Hala, bertsio txekiar batean 

neska moldabiarra da, eta hila bezala egonen da ere amorante turkiar batengandik ihes 

egitearren. Leku bakoitzean tokiko beresitasunak ditu, beraz. 

Juan Mari Lekuonak bere Oiartzungo kantutegia bertako herri memoriatik 

(1999) liburuan dioenez, Errenteriako ehiztari batzuek Etxalarren ikasi zuten aldaera bat 

eta Oiartzunen landatu, hau sei bertsotakoa delarik.    

Bestalde Chahoren aldaeran eta KKK-n bigarren bertsoan ageri trozatü, 

trozaturik aditza, Lot-eko bertsioan ageri ez dena, eta etorkiz troussa-tik ´bildu´, 

(´envolver´gaztelaniaz) letorkeenak pentsarazten digu aldaera gaskoin edo biarnesaren 

bitartez sartua izan zitekeela gurean. Interprete kantari ugari izan ditu frantses musikan, 

hala nola Mouloudji, Serge Kerval, Jean-François Dutertre eta euskal munduan Anje 

Duhalde. 

*** 

Neska ontziratua baladaz mintza gaitezen orain. 

Zavalak hamasei bertsio ezberdin ematen digun arren denak Brodatzen ari 

nintzen... sailean sartzen dizkigu, zein den KKK-n ageri den titulua ere eta lehen 

bertsolerroaren hasiera bertsio batzuetan, Jon Kortazarrek, aldiz, Neska Ontziratua 

bezala izendatzen du Julio Caro Barojaren omenaldi baterako egin artikuluan.Doncieux-

ek L´Embarquement de la Fille aux chansons, Claude Roy-k aldiz, La fille des sables, 

Ternuako bertsioetan Charman Matelot, eta bertsio katalanetan El Mariner bezala. 

Gaztelaniazko bertsio laburtuan, zeinek baduen beste bat luzeagoa sefardieraz, El Conde 

Arnaldos, bezala ezagutzen da. 

Neskaren bahiketa eta honek bere buruaz beste egitearen ixtorioa oso zabaldua 

dago mendebaldeko literaturetan eta badu antzekotasunik Hirur kapitainak baladan 

ageri den gaiarekin. Bretoieraz ere azaltzen da hiru aldaera dituen gwerz batean. Hemen 

kortsari ingelesak Bretainako kostara jaisten dira eta neska gazte bat bahitzen dute. 
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Neskatxak bere ohorea salbatzearren kapitainari eskatzen dio zubitik paseatzen utz 

dezan eta halako batean bere burua itsasora botatzen du. Bertsio batean arrain batek ur 

gainean, axalean mantentzen du eta itsasertzeraino darama bizirik.  

Noski, bukaera honetan nabarmena da koplariak ixtorioaren happy end amaiera 

zoriontsu baten bila dabilela, eta Bibliako oroitzapenak dakarzkigula, alegia, Jonas eta 

Balearen   ixtorioa. 

Leit motiv delakoa, gai nagusia garbi dago  frantses bi bertsolerro hauek biltzen 

duten elkarrizketan datzala: 

 

 - La chanson que vous dites la voudrois bien savoir. 

 - Entrez  dedans ma barque et je vous l´apprendrai. 

 

Ozeano Atlantikoa iraganik balada Ternuan honela kantatzen zen: 

 

La chanson que vous chanter, j´aimerais de la savoir (bis) 

 J´aimerais de la savoir sur le bord de l´île. 

 J´aimerais de la savoir sur le bord de l´eau. 

 Toujours près des vaiseaux, charmant matelot. 

 

Eta horrelaxe bukatzen dute gainera bertso guztiek, charmant matelot, alegia, txo 

ederra. Dena den Neska Ontziratua bezala izendatuko dugun balada hau gurean lehen 

aldiz Chahoren kanta bilduman bi aldaeretan ageri da (ff.161-164). Batean lehen 

bertsoak honela dio: 

 

Aldi batez ari nündüzün sala baxian brodatzen, 

Ezkutari bat entzun nizun galeriati khantatzen, 

Galeriati khantatzen eta kobla ederren emaiten. 

  

Eta besteak beste honelako sarrera dauka, ezkutaria jada kapitan bilakatu delarik: 

 

  Aldixe batez nenguelarik sala baxian brodatzen, 

  Kapitain entzun dizut itxason gainen khantatzen, 

  Itxason khantatzen eta kobla eijerrik emaiten. (B 48 ) 

 

 Europako beste literaturetan ere ageri zaigu gaia, esan dugunez modu eta era 

ezberdinetan. Adibidez, katalanez El Mariner bezala bataiaturiko kanta bertso hauekin 

hasten da: 

A la vora de la mar  

n´hi ha una donzella  

que brodava un mocador  

que es per la reina...  

 

Frantsesez, Roy-ren La fille des sables bezala deitu  bertsioan honelako sarrera 

dauka:  

 

Dans la ville des sables  

Y a-t-un ´fille à marier.  

Sur le bord de la mer  

elle est là qui écoute  

le marinier chanter.  
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 Badu ere parekotasunik gaztelaniazko El Conde Arnaldos erromantze ospetsuak, 

zeinen bertsio anitzetarik batek dioen honelaxe bere bukaeran: 

   

- Por tu vida el marinero  digasme ora ese cantar. 

  Respondióle el marinero tal respuesta le fue a dar: 

  - Yo no digo mi canción  sino a quien conmigo va. 

 

Eta sefardiek badute beren errepertorioan italierazko aldaera, zeinek kantinela 

eta guzti honela dioen: 

 

  La bella monta in nave 

  Kominsyya a navegar, 

  Laran, larin don dela, 

  Kominsyya a navegar. 

 

 Sefardien literaturan aditua den Armstead irakasleak dioen legez, italierazko 

mailegu horiek adierazten digute behin berriro, poesia tradizio honen 

multikulturalismoa, alegia, poesia mota hau era berean izan zitekeela hala hispaniarra 

nola atzerritarra. 

 Euskal kantagintza ere ez zen gelditu mendebaldeko kanta mugimendu hauetatik 

kanpo, baina itzultze eta moldatze berriz, modua berezia erabiliz. Hala frantsesezko 

madarikazioa, Maudite soit l´épée et celui qui l´a forgée!, bi modu hauetan ager daiteke: 

Maradika dakiola arotzari besua!, Maradika dakiola dendariari orratza! eta Deabru 

gaiztoak eraman deiela dendariari honen jostura!  

 

*** 

 

Itsasoko kantekin gabiltzanez har dezagun Zavalak jasotzen ez duen Ene 

muthilik ttipiena.Frantsesez La courte paille, ingelesez William Makepeace 

Thackerayk birmoldaturiko argot bertsioan Little Billee, eta portugesez ia kanta 

nazionala bihurtu den A Nau Caterineta. Badira, noski Eskandinabia aldean eta 

Islandian beste bertsio zaharragoak. 

Gai nagusia, itsas marinelen artean egoera larri batzuetan gertatu izan ohi den 

antropofagia da. Ez dutenez besterik jateko itsasontzian eta zazpi urte daramatenez ezin 

portura arribatuz, txoa jaten dute. Bertsio batzuetan saltsa minez eta saltsa zuriz 

besteetan. Frantsesezko bertsioaren tituluak ageri diguna zotzen-zoria da, hots, zotz 

ttipienaren jabe suertatzen dena huraxe izanen dela jana. 

Hona hizkuntza ezberdinetan nolako moldaketak eman dituen. Gaskoieraz 

honelaxe dio, Dessus la ma titulua daukanak Jean-François Bladé-k egin bilduman: 

 

 … -Quin de bous, bràbos camarados, 

 Au cap dou mast boudrio mounta? 

 Lou mès joen dous camarados 

 Ditz: Capitani, i bau monta. 

  

… -Besi lou castèt de moun pèro, 

 Lou pais oun ban abourda. 

 Besi ma moi a sa frinesto 

   A sa frinesto a se pintua. 
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Alegia, gazteena eskaintzen dela masta nagusiko puntaraino igotzeko eta handik 

ikusten duela bere aitaren gaztelua eta bere maitea leihoan orrazten ari dela. Portugesez 

beste modu honetara moldaturik dago: 

  

- Sobe, sobe, marujinho, àquele mastro real, 

 Vê se vês terras de Espanha as praias de Portugal. 

 ... 

 Já vejo terras de Espanha arejas de Portugal! 

 Mais enxergo três meninas, debaixo de um laranjal: 

 Uma sentada a coser,  outra na roca a fiar, 

 A mais formosa de todas  está no melo chorar. 

 

Masta nagusitik ikusten dituela Espainiako lurraldeak eta Portugaleko 

hondartzak eta hiru neskatxa laranjondo baten pean, bat  josten, bestea harilkatzen eta 

hirugarrena, pollitena, erdi negarretan.  

 Makepeace Thackeray-k burutu zortzi bertsotako ingelesezko Little Billee 

bertsioan honelaxe dio zazpigarrenak, txoak ama gaixoak erakutsitako dotrinako 

otoitzak errezatu ondoren: 

 

 So Billy went up to yhe main-top gallant mast, 

 And down he felle on bended knee. 

 He scarse had come to the twelfth commandment 

 When up he jumps. "There´s land I see… 

 

Nabarmena da zer ikusten duten txo ezberdinek masta gainera igotzen direnean. 

Herrialde bakoitzak batzuetan bere aldamenekoak baina baita urrungoak. Portugesak 

Espainia eta Portugal. Frantsesak Babilonia eta Barbaria. Ingelesak Jerusalem eta 

Madagaskar. Laburrenetakoak diren euskal bertsioetan, Katalona, Tolona eta 

Angeleterra. Bada gainera aita Donostiak bildutako hiru aldaerez aparte (Hazparnen, 

Espil anderearen ahotik 1922an; Azkainen, Dominique Lacarreren ahotik 1923an; 

Zalgizen 1923an eta Larramendi Azkaingo marinelarenetik 1922an) bat berezia 

Kardaberaztarrak Ondarroan jasoa 1935ean, eta honela dioena: 

  

Palogaineko, palogaineko  

palogaineko puntara! 

 An dago Karmen lutoz beterik  

almuedazala bordatzen. 

 

 Bitxia da ikustea nola Mariena edo Mariana bilakatu den Karmen, eta galerian / 

leihoan josten ari da dioen bertsolerroa almuedazala bordatzen. Hitz honek seguruena 

badu zerikustekorik gaztelania zaharreko almozala hitzarekin, zeinek agirian dagoenez 

arabean du etorkia, eta otoitzerako tapiza esan nahi duen. 

 

*** 

  

Komenta dezagun orain Oreina Bilakatu Neska, edo lehen bertsolerroaren 

hasieraren arabera Zavalak Ura ixuririk sorginen bidean bezala izendatzen duena. 

Lehen aldiz Lafittek argitaratu zuen 1965ean, eta honetaz mintzatu dira besteak beste, 

euskal alorrean, Txomin Peillen, Koldo Biguri eta Jon Juaristi. 
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 Kontatzen digu Juaristik nola Lafittek  "Atlanta-Pirene-etako sinheste zaharrak" 

artikulu barnean argitaratu  zuen  iturria adierazi gabe.  

Nondik etor zitekeen euskal lehen bertsolerroa pentsatuz ohartu nintzen Martin 

Pénet-ek plazaratu Mémoire de la chanson. 1100 chansons  du Moyen-Âge à 1919. 

(1998) hamasei garren mendeko kanten artean ageri dela hau, eta titulua La blanche 

biche edo M´envoient jeter de l´eau dela. Eta garbi dago Malicorne abestaldeak (Gabriel 

Yacoub, Marie Yacoub, Hugues de Courson eta bestek) erabili duen bertsioa (1977) 

Davensonek eta Juaristik ematen diguten bertsioa  dela gertuena euskal baladatik. Hona 

konparatuz bion lehen bertsoak: 

 

 M´envoient jeter de l´eau dans le chemin des fées 

Ils m´ont donné un don qui m´a toujours resté, 

 Je suis fille le jour et la nuit blanche biche, 

 Tous les jours les gens du château me pursuivent. 

 

 Ura isuririk sorginen bidean, 

Dohaina bildu dut Bazko arratsean, 

Gauaz Maddi nüzü, egunaz oreina, 

Etxeko zakurrek xerkatzen nutena. (B 14) 

 

Lotura nabarmena da. Beraz, frantsesez batipat  La Blanche Biche bezala 

ezagutua badirudi Normandia eta Mendebaldekoa dela, zelten mundukoa, hain zuzen, 

eta badela suediar balada bat ere gai antzekoa ukitzen duena. Patrick Coirault frantses 

kanta honen biltzaileak laurogei bertsio aurkitu ditu. 

 Cidek garbi utzi zuen ez zuela ikustekorik batere Lanzarote y el ciervo del pie 

blanco gaztelaniazko erromantzearekin, eta frantses testuarekin lotu behar zela. 

 Garbi dago Juaristi eta Biguri irakasleentzat ez dela testu hau aztertu behar 

Peillenek bezala modu nahasi eta konparatismo antropologiko zaharkituan, horretarako 

bidea Lafittek berak ematen bazion ere. 

 Leesome Brand bezala ageri zaigu Child-en bilduman eta garbi dago honekin ere 

lotura baduela, hots, eskoziar baladekin, honela baitio: 

   

Ye´ll take your arrow and your bow, 

  And ye will hund the deer and roe, 

  Be sure ye touch not the white hynde, 

  For she is o the woman kinde. 

  

Arkoa eta fletxa hartuko dituk, eta oreina eta basauntza ehizatuko. Baina kontuz, 

ez ezazu orein xuria uki, emazteen klasekoa da eta.  

Hona ehizatu ondoren eta denak mahaian direla, zer dion Maddik bere anaia 

Jakesi (Marguerite eta Renaud bertsio frantsesean) : 

 

 - Vous n´avez qu´à manger suis la première assise 

 Ma tête est dans le plat et mon coeur aux chevilles, 

 Mon sang est répandu par toute la cuisine, 

 Et sur les noirs charbons mes pauvres os y grillent. 

 

Euskaraturik honelaxe gelditu zen: 
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- Afal, afal, Jakes. Ni nuk hor lehena, 

 Ene haragiaz betherik dupina. 

 Ama sala zolan, nigarra begian, 

 Puinala sartu du bere bihotzean.    

  

Garbi dago metrikaren arabera frantsesez zortzi hiruko edo hamabi biko direnak 

euskaraz laburtu egin direla lau laukora. Lakonismoa eta trinkotasuna deitzen zitzaion 

honi. Bestalde, ageri da pertsonaia bat euskaraz frantses bertsioan ageri ez dena eta 

eman behar duena gertaerak sortzen duen  tristuraren neurria, hots, tragediaz oharturik 

bihotzean puinala sartzen duen ama.  

*** 

 Erdi Aroko mundu tragiko, fantastiko eta basa honekin loturik dago  ere beste 

balada bat, zeinaz hasten diren frantses kantu bilduma asko, alegia, Le Roi Renaud, 

euskaraz Errege Jan. 

 Pénet-ek XV. mendekotzat jotzen du, eta zabalduenetarikoa omen Frantziako 

lurraldeetan. Davenson-ek bere aldetik dioskunez, baliteke Ipar Herrietako folkloreari 

mailegaturik izatea, ezen Elveskud edo Sire Olav-en zati bat dirudien. Hemendik 

Faeroer uharteetara, Eskoziara eta azkenik Bretainara gwerz bat sortuz igaro zen, azken 

hau Comte Nann izenez ezaguna. Eta antza denez, Breizh herrialdetik frantses eremura 

pasatu zen. Davenson musikologoaren ustez duen aidea  Ave maris stella kantu 

gregorianoaren moldatze askea besterik ez da, zein era berean Bach-ek harmonizaturiko 

Erschienen ist der herrliche Tag koru luteranoaren etorkian dagoen . 

Euskal bertsioak bi dira. Bat De la Villéhelio andereak bildua eta plazaratua 

Souvenir des Pyrénées liburuxkan (1869) Alargunsa titulupean zazpi bertsotan eta Ene 

ama, otoi, errazu bezala izendatua Zavalarenean. Bestea, hamaika bertsotan Charles 

Bordes-ek jasoa 1898an La Tradition au Pays Basque artikulu bilduman. Ohi bezala 

izena aldatua izan arren, testua ez hainbeste, ikusiko baitugu lehen eta azken bertsoak 

konparatuz ereduari jarraikitzen diola zuzen-zuzen: 

 

 Le roi Renaud de guerre revint 

 Portant ses tripes dans les mains; 

 Sa mère était sur le crêneau 

 Qui vit venir son fils Renaud. 

 

 Errege Jan, zaoriturik, 

 Jin izan da armadetarik, 

 Am´andria baratu ziozu 

 Etxian alagerarik. (B 18) 

 

Nahiko modu traketsean egina dela itzulpena esango genuke ez baita 

errespetatzen adibidez bertsoak beharko lukeen bertsolerroen kopurua, batzuetan bost 

baititu lauren ordez, eta errimarik gabeko bertsolerro anitz baitago. Dena den, honek 

berak adieraziko liguke ez dela jakintsuen emaitza, herriarena baizik. Hona, azken 

ahapaldiaren erkaketa: 

 

 -Terre, ouvre-toi! Terre, fends-toi! 

 Que j´aille avec Renaud mon roi! 

  Terre s´ouvrit, terre fendit 

 Et ci fut la belle engloutie. 

   - Lur santia erdira bedi, 
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 ni ere barnen sar nadin. 

 Lur santia zen erdiratu, 

 Ni ere barnen sartu, 

 Espus jaüna bexarkatu, 

 Jinko Jaüna dela laüdatu. (De la Villéhelio) 

 

 Lur saintia, zerr´adi, 

 Ni barnen bara ahal nadin!… 

 Lur saintia da zerratu, 

 Ni errege Janeki baratu.(Bordes) 

 

Argi eta garbi dago, bada, nolako funtzionamendua ereduarekiko hartzen duen 

koplari moldatzaileak. De la Villéhelio-ren bertsioan, ixtorioaren in medias res sartzen 

da, zehazkiago esateko, frantses bertsioaren seigarren bertsoan elkarrizketa ama eta 

alabaren artean hasten denean. Bordesenean, aldiz, hasiera-hasieratik jarraikitzen dio 

ereduari. Baladen mundu zabalean frantses bertsioa La complainte du roi Renaud bezala 

ezagutzen badugu, gurean ez genuke aipatu behar, ene uste apalez, Ene ama, otoi, 

errazu, edota Alargunsa tituluaz, Errege Jan bezala baizik.   

 

*** 

 

Azter dezagun oraindik beste balada laukote bat kapitulu hau amaitzeko. Lehena 

Barbersa Janamari izango da.  

Bladé-k gaskoinez eman zuen honen bertsioa eta Gaston Guillaumie-k frantsesez 

Gaskoinako kantak eta dantzak bildu zituenean. Titulu hau ezarri zioten biek Lou 

Capitani de Casteljalous, Le capitaine de Casteljaloux, eta Davenson-ek ere ematen 

digu doinu eta guzti La belle barbière izenez azpimarratuz Cloirault-ek dozenerdi bat 

aldaera bederen aurkitu zituela.   

Guillaumie-ren ustetan erlijio gerlen garaikoa dugu kanta, eta bertan La 

Rochelle, protestanteen hiri ospetsua eta Casteljaloux, Albreteko dukatuarenaren arteko 

harremanak aipatzen dira. 

Ezagutzen dugun bertsioetarik euskarazkoa (Oihenart aldizkaria, 2000), da 

luzeena, hemezortzi bertso baititu. Pierre Duny-Pêtré doniandar eta Euskaltzaindiko 

urgazle denak bildua. Gaskoinez honelaxe amaitzen da kanta kapitainak barbersaz 

maitemindurik berekin eraman duela adierazteko: 

 

 Aquí coumo de La Rouchèlo, 

 Biro bigouza bigouza doundèno, 

 S´en bengouc a Casteljalous 

 Biro bigouza bigouza dondon. 

 

Alegia, Casteljaloux utzi eta Rochellara joan zela ile-apaintzailea. Gurean 

Donibane Garazitik Lukuzeko jauregira izan zen bidaia. Lukuzeko familia 

Agramontarrekin batera Ipar Euskal Herriko indartsuenetarikoa izan zen mende anitzez 

eta Ostabat eta Lantabat besteak beste, bereak ziren. Bidaia hamaseigarren bertsoan 

honela gelditu zitzaion koplari moldatzaileari: 

 

 Kapitainak hartu zuen Janamari zaldian, 

 Lukuzen egin dukete bizi on jauregian.   
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Bigarrena Andere Okina izango da. Lafittek hamahiru bertsotako kanta hau 

plazaratu zuenean 1978an, Bilintxen ehunurteurreneko omenaldian eta "Amodiozko 

kantuak Lapurdin, Baxenabarren eta Ziberoan" artikuluan honela aurkeztu zuen Pierre 

Topet Etchahunen Maria Solt eta Kastero eman ondoren:  

 

Horrek ez du erran nahi ez dela euskaraz aurkitzen ahal, kantu 

gizen gordinagorik. Egun egunean ahantzixeak dira. Lehen, bakar batzu 

baziren Frantziako kazernetan usatu kantore zikinetarik guti edo aski 

aldatuak. Ez dut uste behin ere publikatuak izan diren. Funtsean, ez 

zuten merezi ere, ene gustuko. 

Ezagutuena zen Baxenabarreko xoko batzuetan hitz hauiekin 

haste zena: "Zer ari zira, amaso, hola beti guri so?". Kondatzen zuen 

nola atso baten baratzean eta haren leiho-pean bi neska-mutiko 

parekatzen ziren: bertsuetan ez zen poesia izpirik. Ez dut haren kopiarik 

atxiki. Halere, ez aita hemen umerik, etxenplu gisa, Ogi-egile andere 

baten kontrako bertsu batzu irakurriko dauzkitzuet, barkamendu 

galdeginez ozarkeri gatik. 

 

XIX. mendeko kaier batetik hartua omen zuen. Pénet-en liburua arakatuz aurkitu 

dugu zein den honen iturria, eta hauxe da. XVIII. mendekoa, hots, 1720 ingurukoa den 

Nicolas Gallet-en hitzak, musika anonimoa eta titulua hauxe duena: La boulangère a 

des écus. 1875ean opera irrigarria hiru ekitalditan emana Henri Meilhac eta Ludovig 

Helevy-ren eskutik, eta haur kantak ere eragin dituena. Hona nola den hasiera frantsesez 

eta euskaraz: 

 

 La boulangère a des écus 

 Qui ne lui coûtent guère, 

 Oui, elle en a je les ai vus, 

 J´ai vu la boulangère  

 

 - D´où te viennent tous ces écus, 

 Charmante Boulangère? 

 - Ils me viennent d´un gros Crésus 

 Dont je fais bien l´affaire. 

 

Guti gostarik bildurik, 

Sosak baditu okinak, 

Baditu, aitortu daizkit, 

Ez du lotsarik kokinak.  

 

 - Diru hoik nundik dituzu,  

 Anderetan xarmantena? 

 - Meraren moltsa joritik, 

 Usu heldu baita huna.  

 

Antza denez, frantsesezko Crésus aberatsa, euskaraz jaun mera dugu, hau 

soldado ergelak, jaunxkilak eta fraileak baino maiteago baitu. Halaber amorosen okin 

gisara aurkezten zaionari hobesten du mera. 
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Hirugarrena Hiru soldado gazte izango da. Honen ereduak, besteak ez bezala, 

egile ezaguna du, jaioturtea eta titulua ere bai, Gustave Nadaud-ek 1858an hitzak eta 

doinua sortu baitzituen Les trois hussards izenpean, eta dituen frantses interpretari 

anitzen artean bada bat Hirigaray izenekoa (1932). Gustave Nadaud poeta eta 

konpositore frantsesa Roubaix-en jaio zen 1820an eta Parisen hil 1893an. Negozioak 

utzi eta poesiara eta musikara moldatu zuen bere burua, hainbat lanen artean Chansons 

(1849), Encore des chansons (1873) eta Nouvelles Chansons (1889) plazaratu zituen. 

Béranger ospetsuaren estilokoa da, eta kantez aparte operetak, komediak eta eleberriak 

sortu zituen. Hona nola hasten diren lehen bi bertsoak frantsesez eta hona ere zein 

egokiera ematen dion koplari euskaldunak: 

 

 C´étaient trois hussards de la garde 

 Qui s´en revenaient en congé; 

 Ils chantaient de façon gaillarde 

 Et marchaient d´un air dégagé. 

 

 - Je vais revoir celle que j´aime 

 C´est Margoton, dit le premier. 

 - C´est Madelon, dit le deuxième. 

 - C´est Jeanneton, dit le dernier. 

  

Hiru soldado gazte gerlan ibilirik, 

 Etxerat heldu ziren su-tokietarik, 

 Arin zuten gogoa, bihotza berorik, 

 Ahora dena kantu, ohi alegerarik. 

 

 - Bai, gure beha daude gure izarñoak, 

 Kattalin duk neurea, erran du lehenak. 

 - Madalen duk neurea, dio bigarrenak. 

 - Neurea Jana-Mari, aithor du azkenak.  

 

Bertsoz bertso bederatziak itzuli edota moldatu egin ditu koplariak, bukaera oso 

tristea duen kanta, Errozu amattori goraintzi, adio! / Gerlan ari naizela erregerendako, 

/ Ez naizela gerlatik nihoiz itzuliko. 

Lehen aldiz KKK-n argitaratu zen dakigularik eta Argizagi ederra… bezala 

kanta daiteke. Jakina denez, 1870ean Anton Abbadiaren Lore Jokoak gerra zela eta ez 

ziren ospatu, baina hurrengo urtean Saran eman ziren eta poema pila aurkeztu zen gerra 

gaitzat harturik, adibidez: Joanes Berjesek Gerla ondu zuen, Jean Iribarnegarayk "Xetre 

hazpandarra" bezala ezagutuak Galde onari prest, Joanes Etcheto errejentak Soldado 

mobila, Harrietek 1870an soldadu, Piarres Ibarrartek Soldado ondoa...  

Ikusten denez kasernetan bazuten kaier frantsesak kopiatzeko astia eta hauek 

euskaratzeko edota moldatzekoa ere denbora sobera. Margoton, Madelon eta Jeanneton 

frantsesez, Kattalin, Maddalen eta Jana-Mari dira euskaraz bilakatu. 

 

*** 

 

Azkenik Peru Gurea Londresen...  aurkeztuko dugu, 1985ean Cid eta Lakarra 

irakasleek hobekien eta zehatzen ikertu balada. Lehenak nondik norakokoak aztertzen 

zituen, alegia, Hildebrand  zaharraren fartsa , lehen aldiz Herbeheretan dokumentatzen 

denez  geroztik nola dagoen hedatua ez soilik Europa guztian (Espainian, Portugalen, 



 34 

Frantzian, Ingalaterran, Dinamarkan, Serbian, Albanian, eta beste)  baieta Estatu 

Batuetan, Kanadan, Bahamasetan edo Cabo Verden, lurralde hauetara ingelesek, 

frantsesek edo portugesek eramana. Bigarrenak euskaraz agertutako aldaera guztien 

edizioa ematen zuen, hala nola musika eta ohar ugari. 

Gaztelaniaz lehenetariko agertzea Correas-en Vocabulario de refranes 

proverbiales, 1627, delakoan dago eta honela azaltzen da:  

 

Mi marido fue a la mar, chirlosmirlos fue a buskar, para ni ke no 

tengo mal; echá i bevamos. 

Finxióse mala i ke no podia sanar sino kon los chirlosmirlos de la 

mar, i persuadió al marido ke fuese por ellos para tener ella tiempo de 

admitir al kura, i al mexor zenar i bever el marido dio sobre ellos. 

  

W.M.H. Humelen-ek neerlanderaz daukan artikulu interesgarri batean "Toneel 

op de kermis, van Bruegel tot Bredero" deituan kontatzen digu, ferietan eta hirietako 

plazetan bazirela Rederijkers izeneko batzuek, erretorikariak alegia, erretorika talde 

batzuek, zeinen partaideek beren eginkizunen artean zeukaten plazetan antzeztea. Hau 

dela eta biltzen ziren prozesioak, ihauterietako ikuskizunak eta beste bestak antolatzeko  

ofizio ezberdinetako langileak, hala nola, ofizial mekanikoak, dendariak eta pintoreak. 

Hauek sortu  ikonografiatik ikus daiteke nolakoak ziren antzezkizun haiek XVI. mende 

erditsutikan XVIIeraino Flandes aldean. Pintore hauek dira, besteak beste: Pieter 

Brueghel, (-zeinen De kermis op het Dorp, edo Marlier-ek izendatzen duen eran 

Kermesse avec théâtre en plein air et procession, eman dugun sarrerako irudi gisan, 

ikus daitekeen Fartsaren gaia), Pieter Balten, Hans Bol, Pieter van der Borcht, Gillis 

Mostaert, Frans Hogenberg, Jacob Savery, ... 

Cid-ek agertu bertsio gaskoinean, - antza denez Dardy delako batek aurkitua -, 

senarra itsasotik haratago doa Uous dé bécâdo ba cérca oilagor arraultzen bila, 

gaztelaniazkoan esaten bazen chirlos-mirlos (honen esanahia argitu gabe, ipuin 

asturiano batean lanpernaren antzeko zerbait bezala definitzen badira, ene ustez hitz-

jokoa da chirlo-rekin, edo chirla-rekin zitekeen bezala, beraz esanahi lizuna 

estaltzearren) euskarazkoetan zirkun bedarrak, zirin belarrak, senda-belarrak bilatzea 

emaztearentzat joaten da senarra . 

Hau mendebaldeko ereduan ematen da eta modu berezi batean ageri zaigu 

sorkuntza eta moldaketa; baina Duny-Pêtré-k bildutakoan, - bi dendari 

lapurtarrengandik ikasia omen-,  eta lehen aldiz 1983an argitaratuan, garbi dago frantses 

ereduari jarraikitzen  diola zuzen-zuzen.  

Bretaina iparraldeko eta Québec-eko bertsioetan honela dio kantak: 

  

Mon mari est à Montpellier, 

 Chercher de l´eau pour ma santé, 

 Pour la santé de ma maison, 

  Kyrie eleison. 

 Mon mari est allé à Paris; 

Il n´est pas paré d´en revenir. 

Kyrie, Christi. 

Il n´est pas paré d´en revenir 

A sa maison 

Kyrie eleison. 
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Senarra dizit Montpellier-en 

 Ene sendatzeko urketa, 

 Ez baitzaut sekulan itzultzen, 

  Kyrie, kyrie, 

 Ez baitzaut sekulan itzultzen 

  A la mezon 

  Kyrie, eleison.  

  

Garbi dago iturria zein den, nonbait Euskal Herria Québec eta Bretaina artean 

gelditzen baita. Baina baita ere koplari itzultzaile-moldatzailearen jolasteko gogoa, ezen 

kasu honetan esaldi hutsa dena desio lizun erdi estali gisa ageri zaigun. Azkenean, ezin 

bestela, antza, senarrak fraide maltzurra eta emazte kaskarina saskitik atereaz makil 

ukaldika ongixko jipoitzen ditu, morroiarekin egindako apostua galduz. 

 Amaitzeko kapitulu hau esan dezagun ikusi ditugun batez ere Iparraldeko 

zenbait kanta eta baladetan garbi dagoela eredu okzitano eta frantsesekiko zorra, baina 

era berean itzultzaile-moldatzaileak bere jenio apurra erabili duela, bere sormen ikutuz 

jantzi duela eta  bere hizkuntzaren doinu bereziaz orijinalitatea erantsi diola. 

 

 

 

4. TXUKUNERIA ETA ZENTSURA 

 

 

Gaztelako  Juan II.aren kortesauek XV. mende erditsutan bai erregeren bai euren 

odol garbia, bisigodoengandik zetorkien isuria bezala aldarrikatzen zuten. Hauek 

Hispania erromatartuan sartu zirenez geroztik jada zortzi mende iraganak izan arren. 

Mito gotikoa sortu bide zuten, eta honi erlijio katolikoak beste erlijioei eta fededunei 

buruz eraginiko saiheste joera nabarmenak jarraiki zion. Kristau fedearen araztasuna 

mantentzearren eta hau defenditzeko Gaztela eta Aragoeko errege-erreginak batu 

zirenean El Santo Oficio deitu zen Inkisizioa sortu zuten. Baina erlijioaren aitzakiaz 

odolaren mitoa, hots, leinuen garbitasuna gailentzen joan zen eta honela Bibliaren eta 

bereziki Testamentu Zaharraren interpretazio  berezia eraikitzen hasi ziren. Alde batetik, 

beraiek Noerengandik eta Jafeten leinutik zuzen-zuzenean zetozen kasta garbia, talde 

puro-puroa osatzen zuten, eta bestetik, semiten taldea zegoen, Kristoren odola isuri 

zuena..  

Mito gotiko honek sustrai zaharrak zituen. Erdi Aroko garai ilunetan murgiltzen 

bagara jada Hildegard von Bingen (1098-1179) moja mistikoaren jarraitzaile batek XII. 

mende amaieran zioenez, Paradisuan Adan eta Eba alemanez mintzo ziren elkarrekin. 

Alemanak, mendeetan barrena, bere araztasunean bat iraun zuen, ez latinak bezala, zein 

hamaika era ezberdinetan zatikatu zen erromantzeak sortuz, hala nola frantsesa, 

probentzala, italiera, gaztelania, katalana, gailegoa, portugesa, errumaniarra...  

Ideia honek bide luzea egin zuen Erdi Aroan eta Errenazimendu garaiko mediku 

alsaziar batek  Lorenz Fries (1489-1550) delako batek alemana frantsesarekin 

konparatuz esaten zuen, ... baina zer da hau, akaso gure hizkuntza frantsesa baino 

gutxiago ote? Ez, alajaina, gurea hizkuntza etorkirik gabea da, - ursprünglisch sprach -

, eta ez da frantsesa bezala eskale joan ez grekoarengana, ez latinarengana, ez 

gotoengana, ez  hunoengana, ez eta beste inorengana. 

Beraz, horrelaxe, polliki-polliki alemanaren garbitasunaren aintza, kultoa eta 

mitoa eraikitzen joan zen, Léon Poliakov-ek Le mythe aryen liburuan kontatzen 

digunez.  Odola eta hizkuntzaren kontuak nahasiz joan ziren Errenazimenduko eta 
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geroagoko idazleen obra anitzetan. Adibidez, XVI. mendean plazaratu zen Ehun 

Kapituluko Liburua-n esaten da, eta azpimarratzen Adanek Paradisuan Ebarekin 

alemanez hitz egiten zuela, - ez al zen bada alle-mann-a gizon guztien hizkuntza?-, 

Sethek eta honen seme Enochen idazkiek frogatzen omen zuten legez, eta Uholde 

Orokorra amaitu zenean Japhetek eta honen sendikoek Alemanian ezarri zutela beren 

kokagunea, eta bizilekua. 

Humanismo alemanaren garaian, hots, 1450-1550 urte inguruetan sortzen 

denaren artean,  ideia eta lelo hauek behin eta berriro errepikatzen dira, hala nola Kristo 

aitzineko germaniarren ekintza handi eta balentrien goraipamena. Eta Tazitoren 

Germania liburuaren deskubrimendu berriak interpretazio ezberdinak eragin zituen. 

Italiar humanistentzat alemanen barbariea eta basakeria besterik adierazten ez zuten 

testuek, alemanentzat hauen bertuteen eta garai ezintasunaren froga ziren. Batipat 

Tazitoren bi oharrek zorarazten zituzten. Bat, autoktonoak zirela, hots, lurralde haietan 

betidanik zeuden herria zioen adierazpena, eta bi, arraza aratzekoak zirela. 

Zenbait lanetan izpiritu zorrotz eta kritikoa erakutsi zuen beste alsaziar batek, 

Beatus Rhenanus-ek (1485-1547) etimologia bitxi bat asmatu zuen Germaniako Historia 

liburuan, alegia, Germanus hitzaren jatorria Gar-Mann zela, ´Benetako Gizona´ esan 

nahi zuena. Nola aitor zezaketen, bada, latinaren seme zela? Inondik ere ez. 

Halaber Sebastian Franck (1499-1542) teologo eta humanistarentzat, - alemanera 

Erasmoren Zoramenaren Laudorioa itzuli zuen -,   alemanen alde ona frogatzen zuen 

argi eta garbi, ez zirela inondik jaurtikiak izan zabor zikina bailiran, eta Noeren iloba 

zen Tuistorengandik zetozen denak batasun zatiezin bat osatzen zutelarik.  

Jakina den legez, Martin Lutero izan zen Biblia latinetik alemanera itzuliz 

hizkuntza batasuna lortu zuena, noski, Alemanian, eta hain zen harro, fier eta urguiluz 

betea bere ama hizkuntzaz, non modu honetan goresten zuen: Jainko onari eskerrak 

ematen dizkiot Bera aurkitu eta konprenitu dezakedalako alemanez, ez nezakeena egin 

ez latinez, ez grekoz, are gutxiago hebraieraz.  

Irakurleak badaki ongi etorkien mitoa, beren autoktonotasunaren gainean 

alemanek sorturiko mitoa, ez dela kasu bakarra Europan. Errusiar kulturak ere modu 

berdintsuan sorrarazi zuen kultur eredu bat, non bertan jaiotako herria gazte eta heroiez 

betea ageri den, mendebaldeko herri zaharrak ez bezalakoa, indartsuagoa, azkarragoa, 

hobea. 

Gorago aipatu dugun Johanes Goropius Becanus (1518-1572) holandesak ere 

zioenez, Adan Paradisuan hizkuntza germanikoz mintzo zen, eta hau frogatzeko arrazoi 

historiko, historiko-genealogiko eta filologikoak  ematen zituen. Azken hauen artean 

aleman hitz anitzen monosilabismoa azpimarratzen zuen, zeinek argi eta garbi uzten 

zuen hots alemanek gauzen benetako izaera adierazten zutela. Honek ondorio hau 

zekarren, alegia, hebraiera ama hizkuntza unibertsala zen germanikoaren alaba zela.  

Gogoeta hauek, zorakeria hutsak iruditu arren bazuten, noski, beren zergatikako 

psikologikorik. 

Alemania hogeitamar urteko gerra odoltsuaren ondoren, non goitik behera eta 

mendebaldetik sortaldera gudalozte arrotzez suntsitua eta desegina aurkitu zen, eta non 

erromantze hizkuntzakoak irten ziren garaile, hain gelditu zen husturik eta umezurtz non 

kontrako joera eta ideiak bizten, bilakatzen eta hedatzen joan zen .  

Hala, Martin Opitz (1597-1639), poesia alemanaren aitak, beste gauza askoren 

artean aldarrikatu zuen, nazio arrotz baten pean egotea baino askoz ere astunago egiten 

zitzaiola hizkuntza arrotz baten pean bizitzea. Eta beraz, hitz maileguen kontrako joera 

nabarmena sortu zen alemanez hitz elkartuak sortuz, geografia eta geologia bezalako 

hitzak erabili ordez erdkunde eta erdgeschichte hitzak eraiki zituzten. Joera honek gure 

garaietaraino iraun du, zeren telefono eta telebisio ordez alemanek fernsehen eta 
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fernsprecher sortu baitituzte, Poliakov-en ustez XVII mendeko filologo garbitzaileen 

helburu eta xedeak garaile atera direlarik.   

Becanus-en ideiei jarraiki, Claude Duret (1570 ing. – 1611) frantsesak bere 

Thrésor de l´histoire des langues de cet univers (1613) liburuan hebraieraren aztarnak 

argitu nahiz, silaba bakoitzari esanahi  propioa ematen zien. Hala emplacement hitza 

ikertzerakoan honelaxe zatikatzen eta esplikatzen zuen: Place latinezko platea eta 

alemanezko platz-etik dator. Hauen AT hotsak babesa esan nahi du, L-ak gunea eta 

beraz, LAT-ek gune babestua. MENT mens-etik eta mind-etik dator, eta hemen E silaba, 

bizi absolutuaren zeinua da, N izaera berekoiarena eta elkarrekin ENS edo gorputzaren 

izpiritua. M-ek izadia puntu ezagun eta zehatz batean. Hala bada, emplacement hitzak, 

le mode propre d´après le quel une étendu fixe et determinée, comme place, est conçue, 

ou se présent au dehors", esan nahi du, beraz, Duret-entzat eta honentzat bezala Fabre 

d´Olivet-entzat emplacement-ek emplacement esan nahi du, hau da, kokagunek 

kokagune adierazten duen bezalaxe. Alegia, mimologismoaren aurrean gaudela. 

Baina itzul gaitezen gure esparrura. Esteban Garibai arrasatearrak, Felipe II.aren 

historilariak 1571n Amberesen plazaratu zuen Compendio Historial... delakoan  

Tubalismoaren mitoa eraiki zuen. Bere hitzen arabera Tubal izan zen euskaldunen lehen 

aita, Sortaldetik etorri baitzen bere tribuekin eta Hispania osoan barreiatu. Toponimia 

frogatzaile harturik,  euskara penintsula osoan hedatu omen zen. Honela Garibai izan 

genuen vasco-iberismoaren aitzindaria.  

Amberesen zegoelarik, ziurren 1570. urte inguruan Garibai arrasatearrak Andres 

de Poza urduñarra, legegizon, hidrografian aditu  eta hizkuntzalariarekin topo egingo 

zuen. Honek Mathias Maresen moldiztegian Bilbon 1587an De la Antigua lengua, 

Poblaciones y Comarcas de las Españas argitaratu zuen eta bertan tubalismoaren 

hipotesiaren jarraikitzaile agertu zen. Halaber iparraldekoen Godt ´Jainkoa´, hebraierako 

Elhoim, eta euskarazko Jaon konparatzekoan hauxe zioen: 

 

...pero el vascongado, sin otra dicción y suplemento, muestra más 

claro y elegante la Santísima Trinidad [...] porque el í denota que sólo 

Dios tiene el ser, y el segundo vocablo demuestra que este ser es de sí 

mismo, y el tercer vocablo bueno ú on muestra el summo bien y summa 

felicidad de lo visible e invisible.   

 

 Ez zen, antza denez, hitzak aztertzeko modu esoteriko hau galtzeko zorian, ezen 

bi mende pasatxo zirenean Pedro Pablo Astarloa durangar apaizak (1752-1806) bere 

Apologia de la lengua bascongada ó ensayo crítico filosófico de su perfección y 

antigüedad sobre todas las que se conocen... (1803) argitaratzen duenean, digramak 

arakatuz hona zer dioskun: 

 

Itz, pronunciamos con la nota de apelativo Itza: está formada de 

la vocal I, que significa penetración, sutileza... y la consonante tz nota de 

abundancia: Itz todo junto quiere decir de penetración ó sutileza 

abundancia, ó cosa muy penetrante y sutil, que es la qualidad mas 

predominante en la palabra, que es su signado. 

  

Astarloaren metodoa aski modu farregarrian kritikatu zuen Frantziako Tolosako 

Unibertsitatean greko irakasle zen Lécluse-k. Honek zioenez Grammaire basque (1826) 

liburuan Astarloak astean mila hitz aztertuz modu hartan, 4.426.554 urte beharko zituela 

hiztegi osoa ikertzeko, eta agian, bai, agian lortuko zuela, jarraikitzen zion bezala Mixel 
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Abbadiak, - Antonen aitak -,  bertso batzuetan, alegia, munduaren azken egun izugarrian 

eta tronpetak denak iratzartzean han hasiko zela berriro bozki erro xuritzen. 

 Poza, Larramendi, Astarloa, Erro, Zamacola, Bidassouet eta beste zenbaiten 

euskaltasun sutsuak, itsutu bide zituen eta hizkuntza guztietan, Boxhornius, Stiernhielm, 

Goropus eta besteek lehenago germanikoa begitantzen zuten bezala,  euskaren aztarnak 

ikusten eta antzematen zituzten.  

Haien azterketa metodoaren errua Mitxelenaren hitzetan Humboldt eta euskarari 

buruzko artikuluan, honetan zetzan, alegia, fonema eta morfema nahasten zituztela eta 

lehena bigarrenean bilakatu nahi izatean. 

 Chahok La guerre des alphabets… (1856)   lanean ere honela kritikatzen zituen 

letrak mintzatzen zirela ipiniz: 

 

 Ni Z-a naiz eta lexikografo batzuek dioetenez tximista dirudit, 

baina ez dut uste eskritura zaharra asmatu zutenek suaren keinuak saiatu 

zirenik marrazten ez eta ekaitzetan hodeietarik irteten diren elektrika 

indarren gurdi hiltzaileak trumoi beldurgarriekin,  alfabetoko 

kontsonante bati forma emateko. Era berean badira lexikografo batzuek 

ere S-a trumoiaren semea dela diotenak. 

 

Antzinatasunaren kontu honekin, noski, guztiz lotuta zetorren hizkuntzaren 

garbitasuna. XVII. mendean Axular bera Gero-n  agertzen zaigu apologilarien ildoari 

jarraiki, esanez, bertze hizkuntza eta lengoaia komun guztiak bata bertzearekin nahasiak 

ziren bezala, euskara bere lehenbiziko hastean eta garbitasunean segitzen zuela. Berdin 

dio geroxeago Jakes Belak, abokatu mauletar protestanteak, bere Tablettes ... 

eskuizkribu entziklopedikoetan euskara irmo mantentzen zela aldameneko hizkuntzek 

ez desagerrarazi, ez kutsatu ahal izan ez zutelarik. 

XVIII. mendean alde batetik Etxeberri Sarakoak, mediku eta humanistak, 

Laburdiri escuararen hatsapenak (1712) idatzitako  lanean, Marianarekin polemizatzen 

duelarik, ozenki adierazten du euskaldunak Tubalengandik gatozela eta frogatua 

dagoela haren seme eta alaba garela, eta beraz, eskuara garbia dela, bertze 

hizkuntzetarik etorkirik gabekoa dela, zenbatenaz baita diferentago hanbatenaz du 

(omen) nahastakadura gutiago eta zenbatenaz nahastakadura gutiago hanbatenaz 

garbiago, eskuara noblea dela, eta eskuara guztietan bat dela.  

Erdaraz idazten zuten apologisten aurka moldatu zituen Claveriak bertso 

zirikatzaile batzuk, eta haien oihartzun eginez apologia euskaraz idatzi zuen Etxeberrik. 

XVIII. mendean, eta 1745ean zehatzago izateko, Larramendik bere Hiztegiaren 

hitzaurrean honelaxe zioen, ...y el Bascuence, inaccesible à la novedad, y alteración, y 

libre de impresiones bastardas, ha conservado tan intacta su antigua pureza y 

hermosura...  

Larramendi antzinatasun eta araztasunaren aldarearen ohoretan bi akats edo 

bekatu nagusi burutu zituen bere Hiztegi Hirukoitz ospetsuan. Bat, etimologia faltsu eta 

barregarri anitz sortu. Bi, atzempea, bapestantza, asbukadea, arkisuria, aurkelaugoia 

eta horrelako hainbat eta hainbat hitz berri asmatuz jerga ulertezin baten arriskua eta 

bidea ezarri. 

Azkue ere gazte garaian “Txukuneria” (Euskera, 1925) deitzen duen eritasunaz 

kutsaturik gelditu zen, baztangaz gaztetxoak izaten ohi diren eran. Eta aitortzen du 

eskerrak Dodgson euskalari ingelesari ohartu zela azkuenzea asmatzen ari zela euskara 

aztertu ordez, zeren Euskal izkindea (1891) gramatika plazaratzean, ez zuen aski izan 

Larramendiren hitz asmatuaz titulatzea, lexikoaz at morfologian ere aldaketak egin 
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behar izan baitzituen eta honelako izan aditzaren oraina asmatu bide baitzuen: nai, ai, 

dai, gaiz, zaiz, daiz.    

Bide honi jarraikiz Saturnino Soloeta (Dima 1881-Manila 1964) kaputxinoak eta 

Buenos Airesetako Euskal Etxeko irakasle zenak Ensayo de la unificación de dialectos 

bascos (1922) liburuan etortzen naiz, zara... ordez honako aditz paradigma asmatu zuen 

euskara errestauratu nahian: etortzen daza, kaza, naza, laza, gaza, zaza, tzaza.  Hots, 

hizkera asmatu berri bat, inoiz herriak erabili gabea, eta Azkuek liburua erreseinatzean 

honela burutzen zuen, alegia berak txukuneria utzi zuen bezalaxe ea kaputxino hura ere 

sendatzen zen lehen bai lehen aje hartaz. 

Ez ziren sendatu, halere, hain erraz, ez Azkue ez beste asko, zeren eritasun 

horren zantzuak ikus ditzakegu Kantutegietan ere honako kasutan. Herriaren ahotik 

jasotzen zutena beren kasara aurkeztu  izan baitzuten, hala moduzko zuzenketak eta 

zentsura erabiliz.  

Adibidez, Elorri xuriaren azpian (KKK) edo Hirur Kapitainak baladan 

frantses originalean ez da moral leziorik ageri, baina KKKn azken bertsoa erantsi zuten 

Pierre Lafittek eta Louis Dassancek, non esaten den birjinitatea zaintzen jakin duenez 

aitak moltsan sartuko duela eskua jaun gazte kalitatez bete batekin ezkonarazteko.    

Charles Dufau eta Piarres Barbierrek Gure Herria-n jasotzen dutenean Neska 

Ontziratua deitu balada, azpi ohar bat ematen dute. Honen arabera aldaera sinestezinak 

ere aurkitu izan zituzten, hemeretzi oin zutenak, eta  bi edo hiru bertso kendu beharrean 

aurkitu ziren, irakurle guztiak errespetatzen zituztelako. Badirudi bertso gordin 

samarren bat agertzen zela tartean eta biltzaileentzat irakurlea errespetatzeko modurik 

onena huraxe kentzea zela. 

Azkuek bere Kantu Bilduman balada honen doinua eman ondoren honako oharra 

eransten du:  

 

J. Algorri, carretero recadista (no sé si natural de Larraine 

(Zuberoa), cantó la melodía con sólo la primera estrofa. Las otras cinco, 

así como algunas correcciones de la primera, son del folklorista. Sala 

baxean brodatzen decía el original "bordando en la sala baja", por ene 

etsarian birjosten (neolog.). Kobla edxerrak emaiten decía por eresi 

edxerren emaiten. Jaun gazte bat entzun nian decía cojamente por Aiton-

seme bat auteman nizun "advertí la presencia de un noble galán".   

 

 Ikusten da Azkuek hizkuntza eta metrika zuzenketez gain bere kabuz eta buruz 

ateratako bertsoak eransteari zilegi zeritzola. 

Beraz, folkloristek – dela Azkue, dela Barbier edo dela Lafitte, eta hirurak 

apaizak ziren-, garbizaletasunaren, txukuneriaren edo araztasunaren izenean, 

Larramendiren eta apologisten tradizioari jarraikiz, eskubide osoa dutela uste dute herri 

tradizioa garbitzeko edota txukuntzeko, azken finean tradizioa traizionatzeko. Honek, 

bertso moralzaleak eransteko, horrek bertso piperdunak kentzeko eta hark guztiz 

aldatzeko hitz zaharrak hitz asmatu eta neologismoekin. 

Hona nola Brodatzen ari nintzen... bertsoaz hasten den balada itsusiturik 

gelditzen den 1933an Elizondoko Bitori Etxebarriaren ahoan:  

  

 Eguntxo batez nindagalari (sic) nere aterian birjosten, 

 Aitonseme bat atzeman nizun itsaso aldeti abesten, 

 Itsaso aldetik abesten eta eresi ederren ematen. 

- Zer nai duzu zuk ereslari zaldun neri etxian zuk egun? 

- Zurekentxe mintza lagun izan birjosten ere ikastun. 
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Aitatu dugu ere, nola bretoi kantari batek balada honi amaiera ona, happy end 

bat bilatu zion, arrain batek salbatu baitzuen bere burua kareletik itsasora bota zuen 

neskatxa kostalderaino eramanez.  

Baina gauza bat da irudimenaren boterea eta hegatsen poderioz ibiltzea eta 

bestea aurriritzi sabinianoz kutsatua egotea, Santiago Onaindia bezala, zeinek aurkezten 

duenean Txoriñoa kaiolan kanta bere Mila euskal olerki eder (1956) liburu barnean, 

tristerik hitz mailegu nabarmenegia iruditu zitzaion nonbait eta ordez, inolako indarrik 

eta graziarik ez duen itunik hitzaz aldatu zuen. 

Jean-Baptiste Orpustan irakaslea, Atharratze jauregian … balada ongi 

irakurtzeko eta konprenitzeko bideak ematen dizkigun artikuluan, ere ez dago aske  

prototipoa bilatzearen joeretik  eta konparatuz diren bertsioak, berea proposatzen du, eta 

hemen antzinatasunaren eta garbitasunaren izenean, besteak beste Chahoren aldaera 

huntu diratenian ordez huntü diratinian proposatzen du –te geroko adizkeretan 

zaharragoa denez, eta   beltzez dira bestitzen ordez beltzez dira janzten, ezagutzen diren 

bertsio zaharrenetan beti bestitzen ageri arren.   

Baina garbi dago originala edo prototipo lortu hori ez dela abstrakzio 

arrazionalizatu bat, forma nostalgikoa baizik. Hala, Ramón Ménendez Pidal bera, 

Gerineldoren ehun eta hirurogei bertsio ezberdin bildu ondoren ohartu zen ezinezkoa 

zela lehen testua lortzea, ...hallo que es imposible restaurar su texto primitivo, zioen, eta 

tentaldiari, ahalegin antzu hari uko egin zion. 

Ez da bakarrik, ordea, gertatzen hitz baten aldaketa hutsa, zeren kasu batzuetan 

guztiz zentzua aldatzeraino joan izan baita herri-jakintzaren biltzailea. Adibidez, 

Azkuek jasotzen duenean Arizkunen Frantziska Irigoienen ahotik Apez Beltxaren edo 

Borthirigarairen balada, non antza denez delako Borthirigarai ortzaizetarrak Jean-

Pierre Lambert Beltxa deitu apaiza txispaz akabatu zuela 1723 urte inguruan, honela 

ematen eta itzultzen digu bertsoa: 

 

  Borte hiruren seme horrek 

  Hainbertze ferso eman ditu. 

 

[Ese hijo de tres bastardos ha producido muchos versos] 

 

Garbi dago  Borthagarai  eta Borthairu ageri diren izen propioek ez dutela deus 

ikustekorik bastart hitzarekin bortharekin baizik. Badirudi inkonszienteak apaizari 

faena txarra egin ziola eta  apaiz hiltzailea madarikatu nahi izan zuela itzulpen zuzen bat 

egin ordez.  

Halaber, Azkuek honaino aldatzen du beste bertsio bat. Nire kantua gura dabena 

betor neurekin bordera, zioen testuan, gaizki irakurtzearen ondorioz, bordera aldatu eta 

*bodera leitu eta ondorioz eztegura ezarri zigun, quien quiera aprender los cantos 

venga conmigo a la boda, bezala itzuliz eta zentzua guztiz okertuz. Abordo gauza bat 

da, noski, eta beste oso ezberdina a la boda. 

Ezaguna da Azkue ez soilik kanta biltzaile edo hiztegigile bezala, antzerkigile 

legez ere, eta sortu teatro lanetan herri-kantak zerabiltzala. Hauetako batean, Aitaren 

Bildur (1917) delakoan adibidez, infernura ordez suleizera eman zuen, ari aiz ordez  

ago, eta esperantza ordez itxaropena. Eskerrak oin-ohar batean hitz lodi hauek aldatu 

zituela aitortzen duela eta jakin dezakegun zer zioen benetan herri kantak.  

Txukuneria ala zentsura ote? Inolako dudarik gabe bietarik ematen da, lehena 

bigarrenaren mota bat baita, eta batez ere bertso piperdunak, berdeak, herriaren ahoan 
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agertzen zirenean apaiz bertso-biltzaileak hor zeuden bide zuzena zein zen erakusteko 

herriari.    

Hona azken adibidea. Charles Bordesek jasotzen duenean musika eta guzti 

Maitiak bilhoa holli kanta bere Douze Chansons Amoureuses du Pays Basque-

Français liburuttoan (1890), honakoa da bosgarren bertsoa: 

 

  Senhartako emozie 

  Frantziako errege, 

 Frantzian ezpada ere Españakoa bedere, 

 Bada errege, enperadore, phuntzela ja eztuke.(B 42) 

 

Eta Lafittek KKK-n bertso beraren honako aldaera zentsuratua ematen digu: 

 

  Senhartako emozue 

  Frantziako errege, 

 Frantzian ezpalinbada, Españakoa bedere, 

 Españakoa ezin bada, zerbeit enperadore. 

 

Argi eta garbi dago, beraz, eta esan dezadan ene iritzi apala beldurrik gabe. 

Alegia,  txukuneriak eta garbikeriak, purismoak hitz batetan, ez duela herri jenioaren 

dohainak eta izpiritua ahultzen, kamusten eta hondatzen baizik. Horregatik filologoaren 

lana hain da garrantzitsua, hots, testuaren esanahi lehena argitzen saiatzen delako 

mendez mende loreari erantsi zaizkion sasiak zehazki aztertuz eta alea lastotik ongi 

bereiziz. 

 

 

 

5. ZABALKUNDE ZAHAR ETA BERRIAK 

 

 

Bertso-paperak, feuilles volantes, pliegos sueltos, folhetos de feira izenez 

ezagutzen dira euskaraz, frantsesez, gaztelaniaz eta portugesez, besteak beste, orrialde 

batean ematen diren eta literatura mota berezi bat osatzen duten bertsoak dira. Hauek 

batez ere inprenta asmatu zenez geroztik hedadura zabala ukan zuten Europa guztian 

barrena, hala nola Ameriketan bere prezio urriari esker. 

Arrazoi nagusia, zioa, eta helburua berriren bat zabaltzea zuten. Albisteren bat 

botere politiko edo erlijiosoak hedatu nahi zuenean, idazleei agintzen zien zenbait bertso 

para zezaten, eta hauek, moldatu ondoren bertsoak, paper merke batean inprimarazten 

zituzten. Hau izan ohi da arrazoietarik bat testu asko egoera txarrean iritsi izanarena 

edota bidean galduak izatearena. Egiten ziren ilustrazioak okasiorako gehienetan ere oso 

sinpleak eta arte balio eskasekoak ziren.  

Itsuak izaten ohi ziren askotan hedatzaileak, eta horregatik gaztelaniaz coplas de 

ciego bezala ere izendatzen ziren. Grekoek aipatzen duten lehen poeta ere itsua omen: 

Homero. Eta hauetarikoak ziren dudarik gabe  Hitako artzipresteak aipatzen dituenak 

XIV. mendean: 

 

 Cantares fiz ´algunos, de los que disen los ciegos,  

 E para escolares que andan nocharniegos, 

 E para otros muchos por puertas andariegos, 

Caçurros é de burlas: non cabryan en diez pliegos. 
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 Ikusten denez inprenta asmatu baino lehen ere bazebiltzan, ahoz-aho, plazaz-

plaza eta atez-ate. Baina baita ere ziurren eskuizkribuz. 

 Antonio Rodriguez Moñino, gaian aditu eta jakintsu handi denak dioenez, 

gaztelaniaz hamabosgarren mendean dozena t´erdi moldiztegiratu zen 1501a aitzin, eta 

Norton eta Wilson hispanistek eginiko zerrendatik soilik 3 ´pliego´ edo bertso paper 

salbatu omen zen: Coplas fechas sobre el casamiento de la hija del rey de España, 

Coplas de Jorge Manrique, eta Coplas muy devotas fechas a reverencia del nacimiento 

de Nuestro Señor Jesucristo y cantanse al son de la zorrilla con el gallo.  

 Alabaina XVI. mendean arrunt ugaritu ziren gaztelaniazko orri solteak, eta 1179 

dira katalogatuak. Adibidez Juan Lopez de Ubedaren pliego batek zortzi edizio ezberdin 

izan zituen XVI. mendean eta orotara hamabi mila ale saldu omen ziren. Bertso paper 

hauek XIX. mendean hasi ziren biltzen, munduan zehar sakabanaturik baitzeuden. 

Praga, Milan, Pisa, Copenhague, Cracovia, Gotinga, New York, Cambridge bezalako 

hirietako unibertsitate eta liburetegietan, besteak beste; eta XX. mendean 

kontsideraturik harri bitxiak bezala zirela, joia ederrak, modu fac-similean 

berrargitaratzen hasi ziren. 

 Espainia utzi eta Frantziako kasua, hobeto esan Bretainako alde bateko egoera 

aztertzen badugu, eta Vanne herrialdeko feuilles volantes, edo orri hegalariak, Myriam 

Guilleric-ek dioenez, bere inkestaren ondorio gisara, 337 bertso paper ezberdin biltzea 

lortu zuen, zeinetarik 273 ziren kanta ezberdinak. Gaiari zegokionez % 47 eliza 

kantikak ziren, % 40 sainduen bizitzak eta % 13 kantu profanoak, zeinetan kontatu 

behar ziren politika kantuak. Soilik sei kanta ziren antzerki gisara moldatuak eta 

kantarik ezagunena Guerzen buhé Hélèn Jegadeu zen, andere pozoinzalearen bizitza 

kontatzen zuena. 

 Egileak Bretainako alde honetan, - eta beste aldeetan ere bai, noski -, apaizak, 

bikarioak eta sakristauak ziren gehienetan, zenbait profano ere baziren arren. Hauetarik 

ezagunena XIX. mende bukaeran Pierre Laurent zen, eta geroago Julian Dupuis, 

François Jacob, eta Job Er Galleu. Emakume sortzailerik ere ez da falta, hala nola 

Loeiza Er Meliner eta Monna. 

 Zentsura pasatu behar izaten zuten orriok eta batzuetan giza arrazoi 

nabarmenengatik edo politika arrazoi arruntengatik debekatuak izaten ziren. 

Baimenduak zirenak inprentaratu eta feriaz-feria, eta erromeriatan, - breizeraz perdon   

deitu elizkizunetan -, banatzen ziren. 

 Vanne-ri buruzko ikerketa bezalakorik ez dut ezagutzen gure esparruan baina 

emanen nuke ez dela asko aldatzen Bretaina eta Euskal Herriko egoera literatur mota 

honen bilakaera. Zavalak aztertzen duenean hemengo bertso paperen banatze modua, 

batez ere XIX mendean eta XX. mendeko lehen partean eman zena, esaten digu  hedatze 

mota ezberdinak izan zituela: batzuetan, gabez etxez-etxe ateetan ezartzen omen zirela, 

baserri atarietan harri koxkor bat gainean haizeak eraman ez zitzan besteetan, Meza 

nagusia zela eta eliza atarian. Bide gurutzetan, feriaz-feria, merkatuetan, hala nola 

erromeriatan ere zabaltzen ohi ziren. 

 Baina erromantzeez edo baladez honakoa esaten digu, oker ez banago, 

paperetan inprentatu eta zabaldutako erromantzerik ez dago. Izatekotan ere, bat edo bi 

geienez. Jakin-mina, gogoa ase gabe  eta egarri uzten gaitu Zavalak, xehetasunak eta 

zehaztasunak maite ditugunoi. 

 Errepaso bat emanik gure literaturari, ikusten dugu, ordea, duela gutxi, 2004ean, 

hain zuzen plazaratu Joan Perez de Lazarragaren eskuizkribuan (Madrid 1567) badela 

bederen poema bat jadanik pliego suelto delakoetan  bezala argitaratu zena garai hartan. 

XVII. mendeaz geroztik badirela orri solte edo hegalariak gurean ere. Hala, Pedro de 
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Ardanaz Tafallako semeak eta Toledoko Katedralean organista ospetsu izan zenak 

1674. urtean moldatu bilantziko batean kopla bat euskaraz eman zuen. Halaber 1692an 

Simon Martinez de Otxoa gazteiztarrak Burgosen plazaratu zuen eguberrietako 

bilantziko bat non Gasteizen egiten omen zen eran euskara-gaztelania nahasiz kantatzen 

ziren. Seguran, eta hau osorik euskaraz 1705ean ageri zaigu lehenetariko bilantzikoa, 

eta XVIII. mendekoak aztertuz Lakarrak hamasei bilantziko plazaratzen dizkigu, 

hauetarik Bilbon 1794ean moldiztegiratu zenak xilograbatu bat ere bazuen, eta titulua, 

letras de los villancicos en romanze y basquenze bezala ageri zen.  

 Zuberotar bat, eta zehazkiago barkoxtar bat izango dugu, gaia profanoa delarik, 

khantore bat plazaratzen XVIII. mende bukaeran. Hona adibidez sei bertso dituen 

Barkoxeko gatu-jale khantoria nola bukatzen den: 

 

   Cette chanson imprimée 

   Le onze février 

  Mil sept cent quatre vingt treize à tous j´avertirai 

  Maltesak gathietarik begira itzatzie, 

   Zonbait koi dirade. (B 87) 

 

 Gatu-jaleen kontrako kanta hau non ote zen inprimatu?. Agian, Paben Barneix 

Alçabeheiti zuberotarrak Noelen Lilia 1782an plazaratu zuen moldiztegi berean. Agian. 

 Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroan ere inprentaratu zituzten XIX. mendean 

bertso paper piloa, besteen artean, Baroja, Lopez de Mendizabal, Orue, Valverde, 

Lasserre, Undiano, Oses, Depont, Pujol, Goñi y Alonso moldiztegigileek, garbi 

dagoelarik ez zela Gipuzkoan bakarrik hedaturiko fenomenoa. 

Joanes Oxalde (1814-1897) koplari bidarraitarrak 1851an honela saltzen zituen 

bere kantak: 

 Bi sosetan kopiak eztira garasti, 

 Aurthen nahi duienak paperik erosi. 

 

Bi sos ez zen noski oso garesti, eta beraz, jendearen erosteko arrazoietarik bat 

horixe zen, oso merkeak zirela, eta hala soldaduek, nola laborariek edo beste 

ofizioetarikoek erraz eros zitzaketen, konparazioz liburuak eta kazetak askoz ere 

garestiago baitziren. Plazak ziren lekurik ohikoenak saltzeko eta erosteko, halaxe dio, 

adibidez, Jean Etchenic koplari lapurtarrak: 

 

 Kantuak iten ditut saltzeko plazetan, 

 Nahi tuenak hartzen du, ezta bortxarikan. 

 

Eta lau urteko haur bat asasinatu zutenean Vernier senar-emazteek moldatu 

zituen koplak honako irakaskintza zekarten: 

 

 Paper horiek galdu gabe ongi gordetzen badira 

 Gure mendeko exenplutzat berak askiko dira. 

 

XIX. mende erditsutan modan jarri ziren Euskal Herrian ere hiltze krudelak, 

krimen eta asasinamenduak kantatzen zituzten bertsoak eta ixtorioak, Juan Mari 

Lekuonak Urkaberako kantak  deitu izan dituenak. Hauen artean dira, besteak beste: 

Belateko edo Lanzeko lapurrak, non kontatzen den hiru anaia eta koinatu baten 

urkaberatze eredugarria Errege-Korteak epaia 1818ko uztailaren 1ean eman ondoren, 

Amalau eriyotzena Jose Larreina bertsolari eta hiltzaileak 1826an inprimatua,Hegiluzen 
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hil eresia Piarres Topet-Etchahunek 1848an moldatua eta Baionan Lèspes baitan 

argitaratua, Arnegiko heriotzaren gainean emanak (1865), Juan Bautista Truppman 

hiltzaileaz eginiko bertsoak (1872), Jean Etcheparek hamalau brigant italianoek burutu 

asasinamenduei buruz paratu complainta dolorosac (1873), Azpeitiko plazan sei mila 

lagunen aurrean urkatu zuten Jose Tejeria aiarraz Juan Maria Zubizarretak burutuak 

1900ean,  Jean Moulier "Oxobi"k moldatu Beholako heriotzea,  eta egilearen izenik 

ezagutzen ez ditugun Kakhueta botxuko krima, Baldume oihango krima,eta beste 7. 

kapituluan sakonago aztertuko ditugunak … 

Ahoz aho pasatzerakoan kanta hauek aldatu egiten dira, askotan kantari berak 

emanaldi bakoitzean zerbaitto ere aldatzen duelarik. Esate baterako Jean Etchepare 

donapaleutar koplariak1 krimenei buruzko baladez aparte bi kantu ezberdin moldatu 

zituen naturak eragin zorigaitzen gainean, hau da, bat 1873an gertatu VILLE DU 

HAVRE-ren hondoratzea kontatzen diguna2, lainoek eta ekaitzak eragina, non 226 

pasajers ithorik bukatu zituzten beren egunak, eta bestea 1875eko inondazioneak, 

uholde izugarriak aipatzen dituena. 

 Aita Donostiak3 Saran kanta honen bi bertsioa jaso zituen (nº 1007, nº 1008), 

baina Etcheparek moldatu eta senar-emazteek kantatzen zuten hamabi bertsoko  1876ko 

bertsiotik 1913ra soilik bi bertsoko kanta iritsi ziren, bi bertsiotan. Bata, Maria Agerre 

Lehetchipikoaren ahotik jaso ahal izan zuena 1912ko urriaren 30ean eta bestea, bertako 

neskamearenetik 1913ko urtarrilaren 15ean .Honako denboraren poderioz sorturiko 

aldaketak: 

 Jean Etchepare (1876) 

 

1.  Untzi bat galdu  zauku itsaso handian,  

  Berrehun bat pasajers juan da barnian, 

  Heiagora, marraska bazen han ordian, 

  Jaunari gomendatuz azken orenian.  

 […] 

 6. Untziko kapitaina oihuka hasi zen, 

  Jenden kontserbatzeko baxetak non ziren? 

  Hiruretarik biga hautsiak baitziren, 

  Ororen salbatzeko bat baizikan etzen. 

 

 Marie Agerre (1912) 

 

  Untzi bat galdu  zauku itsaso handian,  

  Berrehun bat pasajer baziren barnian, 

  Heien gora marraskak han ziren orduian, 

  Jaunari komendatuz azken orenian. 

 

 2. Untziko kapitaina oihuka ari zen, 

  Jende hoikien salbatzeko baxerak non ziren? 

  Hiruetarik bia galduak baitziren, 

  Jende hoikien salbatzeko bat baizik han etzen. 

 

                                                 
1  Patri Urkizu, Jean Etchepare koplariaren konplaintak, 1873-1890. Ik. 49. oharra.  
2  1876. M Fiche BNF, YO-2.  COMPLAINTE sur l´épouvantable naufrage de la “Ville du 

Havre”, Le navire français percé par le navire anglais… 226 passayers ithoric…  
3  P. Donostia, Cancionero Vasco, T. VIII, Eusko Ikaskuntza, Donostia,  1994, 1391-1393. 
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Edota beste kasu honetan: 

 

 Gauak ardura Otsailean hotz, 

 Aurten hegoa maiz hari, 

 Adanak lore, mertxikak ere  

 Aintzinka primaderari… (B 68) 

 

Horrela zioen Euskaldun kantariak (1922) liburuttoak Oxobiren bertsoak jasoz, 

baina ohiko ziren naturari eskainitako bertsoak Bordak beste era honetara kantatu zituen 

Hortense Arrate, Itsasu-Fagolako andereñoaren kantu-bilduma baliatuz: 

 

Gauak ardura otsailean hotz aurten negua maiz ari, 

Merxikak lore andanak ere aintzinka primaderari.  

 

 Garbi ikusten da 1922tik 2000rako bidean hegoa > negua bilakatu dela, 

originalak zeukan zentzua galduz, eta berria ulertezina eginik. Hala adana edo arana ez 

duelarik konprenitu andana eman du, bertsoa itsusituz erabat, ez baita berdin Adanak 

lore edo lore andanak. 

 Bestetan, ordea, aldaketak ez dira izaten okerrerako, asmakizun bitxiak sortzen 

baitira. Hala, Imanol kantariak, - zein Benito Lertxundi, Oskarbi taldea, Amaia Zubiria, 

Anje Duhalde, Niko Etxart, Mikel Laboa, kantariekin,  besteak beste, den balada 

hedatzaileetarik interesgarrienetakoa -, Jose Mari Ezkerraren bertsoak abesten dituen 

senar-emazteen fideltasun ezez, honela kantatzen du: 

 

Kobla bikiak  

Aurten jarriak 

 Pontu txikian  

Aire luzian...  

 

Baina garbi dago XIX. mendeko eskuizkribuan kopla bitchiak dioela, eta ez 

bikiak.  

Gure ustez, Jose "Ezkerra" hau Jose Martin Mikelajauregi dateke (Vera, 1763-

Irun 1858), zeinen bertso oso gutxi aurkitu diren, baina hauetako baten aldamenean ohar 

batek frantsesez zioen, "il a fait imprimer dans son temps une foule d´autre chansons", 

alegia, inprimarazi zituela bere garaian bertso paper mordoa. 

Devoto ikerleak ere adibide bitxiak aipatzen dizkigu, tradizioaren aldaketa hauen 

inguruan. Hala, Blanca Flor y Filomena erromantzean Tarquino famatua, lehenik 

Turquino bilakatu zen eta gero Turquillo, noski, Turkoa Tarquino baino ezagunago 

baitzen.  Juan Prim-en  ixtorioa Juanchín edota Juan Plin-ena bilakatzen da. Eta Yo nací 

dentro de Ronda bertsolerroa, lehenik Yo nací entre de Ronda, eta geroxeago Yo nací 

entre las ondas.   

Garbi dago etsenplu hauekin eta beste askorekin ere ematen diren aldaerak 

folklorearen transmisioan, hedakundean sortu itxuraldaketak, edota aldatze bitxiak 

askotan oharkabean suertatzen direla, eta gero zentzu gehiegirik ez izan arren 

mantentzen direla berean ahoz aho urtetan, esanahi lehena galtzen delarik. 
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 6. AMODIOA ETA HERIOTZA   

 

 

Hasieran  hutsa mugagabea zen, geroxeago lurra... eta... amodioa sortu ziren. 

Halaxe kantatzen du Hesiodok bere Teogonia-n. 

Hutsarena konprenitzen ahal da, zeren eta edukitzailerik gabe deus ezin da izan, 

eta edukitzailea hutsa bada nola ezarriko zaizkio mugak? Lurraren kontu hori ere uler 

daiteke, gauzak zerbaitetaz eginak behar baitute izan. Baina, zertaz dago egina 

Amodioa? Zergatik dio Poetak Amodioa dela jainko-jainkosen artean zaharrena? 

Nolazpait adieraztearren, ezin dira konprenitu, ez hutsa, ez materia amodiorik 

gabe. Alegia, ez dezaketela bizirik izan, amodioa sentitzea eta gozatzea, plazer ukaitea 

denez, eta bere geziek adimenaren atean jotzen dutenez, pertsona bakoitzaren baitan 

sortzen ahal diren gozamenak eta penak, zinak eta minak bere-bereak baitira. Eta 

horrexegatik Erosa da Hutsa eta Materiarengandik ezberdin, lehen izaki eta jainko, 

zaharrena. 

Poetak esaten diguna da, hutsaren baitan sortzen dela materia eta honen izaera 

amodioak bertan eragiten duen heinean dela, eta Unibertsoa bera, Urtzia, dela dena 

Amodioak ezartzen dizkion arauak betetzen dituen heinean. Hala diosku Platonek ere 

bere Timeo-n, hots, Amodioak eraginda izan zela Mundua Adimenak sortua, horrela 

Materiak mundu ideialaren edertasunetan parte hartu zuelarik.    

Baina Hesiodoren bertsoetan Heriotza  ez dabil urrun, Hutsetik sortzen baita 

Gaua eta honen seme-alabak baitira Herio eta Ametsa. Heriok eta Amodiok bata 

bestearen kontra dihardute, kontrajarriak daude, hark sentimenduen amaiera 

dakarrelarik berekin eta hutsean erortzeko mehatxua. Baina arreba Ametsa 

sentimenduez blai beterik dagoenez, Eros ezin daiteke urrun ibil. 

Hala bada, Eros eta Thanatos, Amodioa eta Heriotza elkarri lotuta dabiltza. 

Maitasunaren erro-sustraietan heriotza ageri zaigu, ezen bi batzen direnean, batek bere 

gogo eta nahiak oro hiltzen dituen, bestearenak bereganatzeko, bestearengan 

birjaiotzeko. Halaxe zioen, hain zuzen Quevedoren hamalauko ospetsu eta ezagun hark,  

 

...serán ceniza, más tendrán sentido,  

polvo serán mas polvo enamorado.  

 

[Hauts bilakatuko da baina zentzua izanen du, / hauts izanen da baina hauts 

maitemindua.] 

 

Drama greko mitiko batek, Psyke eta Erosek irudikatzen eta argitzen du aski 

garbi harreman hau. Eros daitekeen neskatxarik ederrena da, eta Psykek ezin du lortu, 

ezin du bereganatu, haren betegintzarreak izutzen baitu. Erosen gurasoek Aztiari 

galdetzen diote eta honen erantzuna hauxe da: ezkontza baterako bezalaxe prestatu 

beharko du eta mendi gailurrean harkaitz bati estekatu, hemen munstro batek 

bereganatuko duelarik. Hiletetan bezala eramaten dute esandako lekura eta bertan uzten. 

Laster haize fin batek airean darama haran barnera eta hemen eraikitako jauregira, non 

denak bere zerbitzuan izanen diren. Arratsaldean izaki bat aldameneratuko zaio baina ez 

daki nor den. Aztiak iragarritako senarra da. Baina ezin du ikusi, agindua baitauka 

begiratuz gero betirako galduko duela. Gauak eta egunak horrela iragaten dira eta Psyke 

zoriontsua da. Baina Eros herriminak jota gurasoengana itzuli nahi du, lortzen duelarik 

egun batzuetarako baimena. Hemen ahizpa jeloskorrek mesfidantza sortzen dute 

Erosengan eta jauregira itzultzean, kandela biztuaren argitan so egiten dio bere ondoan 
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dagoen gazte ederrari. Psyke dardarez hasten da eta olio tanta gori bat erortzen zaio 

Erosi. Horrela ezagutu eta esnatu den Maitasunak ihes egiten du. Ondorioz hasten dira 

Psykeren zorigaitzak, Afrodita haserretu bide baita, eta sofriaraztearren gero eta egiteko 

zailagoak ezartzen baitizkio. Baina Erosek ez dezake Psyke ahantzi eta honek ere ez 

hura, elkarren beharra sentitzen dute, eta azken finean Zeusek elkarrekin esposatzeko 

baimena ematen die, eta Afroditarekin bakeak dituzte egiten. 

Charles Baudelaire-k Richard Wagner-en obra aztertzerakoan garbi 

azpimarrazten du Eros eta Psykeren mitoak Lohengrinen legendarekin duen analogia. 

Elsak Ortrudes majizienari kasu egiten dio Psykek bere arrebei bezala, edota Ebak 

sugeari.Elsa deabruzko jakin nahiaren menpean erori zen misterioaren baitan sartuz, 

baina zoriona momentu berean galduz. Betiko Eba ere ohiko tranpan erori bide zen. 

Erdi Aroan eta XII. mendeko andereen portaera aztertzen duelarik Georges 

Duby-k bere Dames du XII siècle liburu irakurgarrian, Héloïse, Aliénor, Isolde, Marie 

Magdaleine... besteak beste, ikertuz, diosku, gizonek uste zutela emazteen jokaera 

guztien errespontsabilitatea beraiena zela, eta haien ekintza gaizto, joera eta akatsak 

zigortzera, kartzelan edukitzera edota hala behartuez gero hiltzera ere behartuak 

zeudela. Baina hauek ez dira batere mendera errazak, gizonek oso ongixko dakiten 

legez, eta horregatik dira beldur haietaz, gizonak baino askoz ere indartsuagoak, 

kultoagoak, zuhurragoak baitira, eta naturaz amodioaren suzko sareetan erretzeko prest 

frogatzen baitute maiz. 

Diego de San Pedrok XV. mendean Amodioaren Kartzela  elkarrizketan 

Lesianoren ezpainetan hitz oso adierazkorrak ezartzen ditu. Laureolari zuzenduak daude 

eta bai gozamenaren bai sufrimenduaren lotura ezin hobeto agertzen dute: Tanto he 

usado vivir triste, que me consuelo con las mismas tristezas por causarlas tú. Alegia, 

hain dela ohiturik tristuretara, beraietan hartzen duela kontsolamendu Maitaleak 

eragiten dizkiolako. 

Galaia eta Dama, Amodioa eta Heriotza ezin hobeto irudikaturik daude ere 

1498an Albrecht Dürer-ek eginiko grabatuan, non gizatiarron plazeren hutsa adierazten 

den , eta non Heriok, - zuhaitz baten gibelean klepsidra batekin ageri den eskeleto batek 

irudikatzen duen-, argi eta garbi dioen, Amodioaren bizia laburra dela, amaia uste baino 

lehenago iristen dela. 

Hero eta Leandroren ixtorioa ere ezaguna da. Bi familia ezberdinetako gazteak 

ziren, bakoitza Bosforoko kostalde ezberdinean bizi zirenak. Leandrok gauero 

hertsidura igarotzen zuen bide-lagun Heroren leihoan honek bizten zuen argia zeukala. 

Baina, behin ekaitzak itsasoko uhinak hanpatu egin zituen eta ito egin zuen maitale 

gaixoa. Olatuek gorpua amorantearen jauregiko oinarrietara eraman zuten. Herok, 

ikusirik bere amorantea hilik, etsipenak jo eta bere burua leihotik bota zuen.  

Ixtorio hau, Ovidius-ek bere Heroidas poeman aipatzen duena, Museo idazleak 

V. mendean berridatzi zuen, - bertan Hero Afroditasen serora bilakatua dela-,  eta 

arrakasta handia izan zuen. Alfonso X.ak bere Cantigas-etan eta Gonzalo de Berceo 

bere Gure Anderearen Mirakuluak obran ere aipatzen dute eta Errenazimenduaz 

geroztik, Boscán, Góngora, Marlowe,  Marot, Tennyson, Schiller eta beste idazle 

askoren inspirazio iturri izan zen hala nola zenbait pintoreena: Tourner, Delorme...  

Humboldtek, bere Euskal Herriko bidaiaz mintzo delarik, aipatzen digu ere ipuin 

bat ixtorio berarekin. Hemen, Bermeoko Izaro uhartean fraile bat bizi zen, eta gauez 

igarotzen zuen Bizkaiko itsasoa leiho batean maitalearen argiak zuzentzen zuelarik gau 

ilunean. Baina behin deabruak argia itzali eta hantxe ito omen zen fraide enamoratua. 

Ez aurkitu izan arren bertsotan Hero eta Leandroren bertsiorik, badirudi Chahoren 

kantutegiko poema baten hasierak zerikustekorik bazukeela gaiarekin. Hona nola den 

bertso hau: 
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 Gaiak ülhün, maitia urrun, ala phena handia, 

 Ene maitiak eginen dereit leihuetarik argia, 

 Baita nik ere khausituren harenganako bidia, 

 Itxasuan... 

 

Eta hemen beste kanta baten gaia sartzen da.  Halere, Ramon Artola poeta 

Donostian finkatuak 1876an bertsio moderno bat eman zuen Jonas eta Ana titulupean. 

XV. mendean Jaurgain genealogistak kokatzen duen Urrutiako Anderea euskal 

baladaren bi bertsioak (Chaho, Michel) aztertzen baditugu,  ohar gaitezke gaia bera dela 

eta bai frantsesez, bai okzitaneraz, bai italieraz hedadura handikoa. Doncieux-en 

hitzetan, La maumariée vengée par ses frères, anaiek mendekatu emazte gaizki-

ezkonduarena dela. Santa Klara eta Santa Kasildari ere gertatu ohi zitzaiena.Eta 

bazitekeen homilia edo sermoi batean ixtorioa kontatzerakoan apaiz batek entzuleren 

baten buruan poema, kanta edo legendak leku hartzea eta sorbide ezberdinak eragitea. 

Freudek ametsen ikerketa egin ondoren mito, legenda, eta ipuin asko  modu 

antzekoan sortuak zirela aurkitu zuen, alegia, ametsak bezala desio isildu, aitortu ezin 

eta debekatuen adierazle. Hala ere, errealitatearen krudela tamalez ezaguna baita, hots, 

andereek sofritzen dituzten tratu txarrak, Urrutiako anderearen kasuan, koplariarengan 

fortuna hobea aurkitu zuen, ezen Etxauzeko bizkondeak askatuko du bere arreba, 

Urrutiako jaunak leihotik ihesi joan beharko duelarik. Egia ala ametsa? Benetan gertatua 

ala desio hutsa? 

Atharratze jauregian, ageri den ixtorioan Orpustanek argitzen digun bezala, 

alabak bere buruaz beste egiten du, aitak Hungriako erregerekin esposatu nahi zuelako 

haren borondatearen kontra, baina ez dute askok horrela konprenitu, antza, zeren Luis 

Ligueix (1901-1940)  larraintar koplariak honako bertso hauek idatzi zituen: 

 

 Hongriako erregek ümenez entzünik, 

 Atharraztar alhabek etziela parerik, 

 Erregiñatü zian han bat haitatürik, 

 Oraikuek eztüke holako senharrik. 

 

Amodioa gai nagusitzat duten baladetan naturaren iruditeria oso landua dago. 

Haritschelharrek lau motako maitasunak bereizten ditu bakoitzak bere sinbologia 

propioa daukalarik. Honela, amodioa ezinezkoa denean, zerbait urrun bezala sentitzen 

denean, maitea izarrekin konparatzen da. Amodioa gertu eta lor daitekeen zerbaiten 

modukoa ageri denean liliarekin, lorearekin irudikatzen da. Amodioaren jokoa 

ehizarenarekin ere konpara daiteke batzuetan, belatsak, esparberak edo garibaiak maitea 

irudikatzen duen usoa harrapatzen dutenean. Eta gaixo hau abandonaturik gelditzen 

denean urxapalaren irudia erabiltzen ohi du koplariak.  

Lilia, arrosa, krabelina, julufraia, briolina, elorria, mertxika, dena delarik lore 

mota, izpiritu betegintzarrearen irudia da, eta arimaren kalitateek lore xorta osatzen 

dute, poeta anitzen poemetan, hala San Juan de la Cruz-engan nola Novalis-engan irakur 

dezakegu lorea amodioaren sinbolo izateaz gain lehen naturaren armoniaren ezaugarri 

dela.  

Halaber, jakina den bezala, judu-kristauen sinbologian usoak garbitasuna eta 

araztasuna, bakea, esperantza eta zorion aurkitua irudikatzen du. Horrela gertatzen da 

Noeren arkara iristen denean usoa oliondo erramutxoa mokoan. Eta Kantiken Kantikaz 

geroztik anderea goraipatzen duten metaforetarik usoa da herrian hedatuenetarikoa. 

Batzuentzat gainera grinen eta batipat Erosen sublimazioa irudika lezake, baina tradizio 
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paganoan,  non garbitasunaren zentzua ez den haragizko amodiotik bereizia honekin 

lotua baizik, usoa Afroditaren txoriñoa da, eta harremanen betetzea adierazten du. 

Birjinitatearen galtzea ez da ikusten balada zenbaiten mundu tradizionalean 

desohore bezala baizik, eta modu erdi ezkutuan agertuko ohi da galera, adibidez, usoak 

hegalpeko luma galdu duela esanez, edota hegazterren isatsa. Batzuetan negu partean 

ezkutuan eginiko lanak uda aldera agertzen ohi ziren, eta orduan tragediak sor 

zitezkeen, Urtsuan zazpi leiho izeneko erromantzean bezala.  

Ixtorioa ezaguna du, eta Azkuek kontatzen digu, nola Lantaineko alaba noble bat 

Baztanen dagoen Urtsuako jaunarekin ezkondu zen. Hau konturatu zenean emazteak 

gerria loditurik zuela Santa Anako kaperatxoan otoitz egitera gonbidatu zuela gau 

batean eta hantxe hil zuela. Ondoren, morroiak zelaturik zeukan zaldi gainera igo eta 

Frantzia aldera ihesi joan zela.  

Peru gurea Londresen   kontakizun-balada-antzerkian, aldiz, ixtorioak ez du 

amaiera tragikorik eta ohiturazko komedia bezala interpretatzen da, medikuarekin 

dantzatzen zuen emazteak senarra zirin-belarren bila bidaliz, azkenean astinaldi 

batzuekin bukatzen duelarik. Dena den, astolasterretan gertatzen ohi dena 

alderantzizkoa da, hauetan andereak jipoitzen baitu senar gizagaxoa.   

Berterretxen khantoria dela eta legendak badirudi hedatu duela gaztearen 

heriotza gertatu zela, ukatu ziolako Louis de Beaumont Leringo konde eta Mauleko 

gazteluko jauna zenari Margarita andregaiarekin belaun eskubidea erabil zezan. Baina 

aztertzen bada zehatzago balada, argi dago kantan ezertxok ez duela adierazten 

Margarita Berterretxen andregaia zenik. Kristoren preso hartze eta hiltzearekin 

Kortazarrek egiten duen konparazioa  testuingurutik kanpokoa bezala jotzen dugu, eta 

Orpustanekin batera uste dugu, complainte satirique contre les fourberies des nobles-  

dela, erran nahi baita, nobleen faltsukerien kontrako khantorea, besterik gabe. 

Berterretxe Larrañekoa zen  izendatzen diren leku izenek argi uzten duten 

bezala. Ahaide nagusien arteko borroka haiek bitarteko menderdi bat geroxeago beste 

Berterretxe bat, oraingo Mendittekoa, akabatuko dute, eta kasu honetan ezagutzen dugu 

gaskoinez bere aitak, Ramonetek Mauleko gazteluko jaunari eginiko protesta. Nola bere 

seme Pierres balestaz, lantzaz eta ezpataz hogeita hamar kolpe baino gehiago eman 

zizkioten, lapurtuz eta itsuskeriak oro eginez, eta beraz, justizia eskatzen zuela.  

Ezpeldoiko parean gelditu hilarrian ere bi aldeetarik bi irudi ezberdin ageri 

zaizkigu. Batean gizona esku zabalik, eta zifra batzuek (1456, data agian?), eta bestean 

gurutze erromaniko batean lau hutsuneetan bi balezta eta bi obo.  

Teodosio de Goñiren inguruan eta Aralarko San Migel kaperaz bertso ugari 

moldatu izan dira, kontatuz nola gurasoak hil zituen deabruak engainaturik, eta 

penitentzia egiten zelarik kateaz lotuta herensuge batetik salbatu zuen arkanjeluak. Caro 

Barojaren ustez ixtorio honetan ere badira zenbait elementu Ediporen legendarekin ere 

lot daitezkeenak Ezaguna den irudia bederen aldi frankotan lapurtu zuten: 1620, 1689, 

1797, XX. mendean..... 

Herensugea eta Beltzuntze edota Zaroko zaldunaren ixtorioa bai Jose Migel 

Barandiaranek bai eta Azkuek bildutako ipuinetan aurki daiteke. Chahok ere jaso zuen 

eta Hiribarrenek 1407an kokatu eta hainbat bertso moldatu. Websterrek ere bere Basque 

legends (1879) liburu ederrean jaso. Bertan gainera Baring Gould-ek eman 

interpretazioa jasotzen digu, esanez mito kosmiko baten antzera konpreni ahal 

daitekeela. Alegia, sugea ekaitza da, birjina lurra, eta heroia eguzkia, honek askatzen 

duelarik andere lurra ilunbeetarik. 

Hirur kapitainak baladan neskatxa esan bezala arrosa xuriaren, elhurraren 

pareko da ageri eta birjinitatea galdu baino lehen nahiago du hila bezala gelditu. Baina 
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hirugarren egunean biztuko da, surrexit tertia die, non, –hemen bai-, Jesukristoren 

bizitzarekin  analogia eta hiru zenbakiaren magia nabarmen gelditzen den. 

Neska ontziratua-n  esan bezala bertsio frantsesa madarikazio batez amaitzen 

da, maudite soit l´épé (la dague) et celui qui la forgé, baina Chahoren bi bertsioetan 

madarikazio bi ageri zaizkigu. Bat, Maradika dakiola arotzari besoa, ezpata egin 

duelako, eta bestea, Maradika dakiola dendariari orratza, egin duelako kostura hura 

hain estua eta hiltzeko okasioa eman duelako. Beste bertsio batean Deabrua ere aipatzen 

da, Deabru gaiztoak eraman deiela dendariari honen jostura. Beraz, bukaera triste 

haren aurrean ez dago dolu, karraxi eta negar egitea baizik. 

Borthirigarai-ren ixtorioan badirudi amodiozko mendeku batek eraginikako 

hiltze baten aurrean aurkitzen garela. Ohiko zena garaian, bai XVIII. mendean bai 

lehenago bai eta geroago. Kasu honetan ezkontza eragotzia izan zen neska komentu 

batean sartuta, eta maitaleari ezina zaionez hura bahitzea eta handik elkarrekin ihes 

egitea, erruduna – aphez beltxa, amorantearen anaia- hil egingo du, pistolet bat kargatu 

eta kolera gaitzez aphez beltxaren buruan deskargatu baitzuen. Bere zorigaitz eta bere 

semearenerako ere, urkaberan bukatuko baitu.  

Caro Barojak aipatzen dizkigularik bere Romances de ciego, edizioan krimen 

ixtorioak, azpimarrazten du, kasu gehienetan ez zirela hiltzaileak berak bertsoen 

sortzaileak, - euskarazko zenbaitetan ere lehen pertsonan eman arren kontakizuna -, 

baizik eta idazle ezagun batzuek ezartzen zituztenak herri apalean onarturik zeuden 

hainbat gogoeta, hastapen eta ideia nagusi. Hain ziren modan 1834ean Madriden, 

adibidez, Cid Campeadorearen eta beste ertaroko heroien erromantzeak alde batera 

utziz, bandiduen, kontrabandisten eta hiltzaileenak ia soilik kantatzen zituztela itsuek, 

eta beraz, Salustiano Olozaga politikoak urte horretan proposatu zuela txosten batean 

debekatuak izan zitezela.  

Modan izan ziren, halere,  batez ere XIX. mendeko bigarren partean, adierazten 

duen bezala, Juan Bautista Troppmann-ek 1872an hil zuenean Klinck familia osoa, - 

gurasoak eta bost seme-alaba-, Le petit Parisien-ek bostehun mila kopia saldu zituela, 

eta Tuergueniev-ek edota Maxime du Camp garaiko idazle ospetsu eta famatuek gaiaz 

arduratu eta idatzi zutela. 

Amai dezagun ikerketa zati hau gogoetatxo batekin.  

Maiz azpimarratu nahi izan dira aldameneko hizkuntzekiko euskararen 

ezberdintasunak, uharte hizkuntza bat dela esanez, - una lengua isla-, baina Mitxelenak 

argi eta zehazki frogatu zuenez euskarak harreman ugari izan ditu bere historian zehar 

aldameneko hizkuntzekin eta dialektoekin hitz maileguek batez ere adierazten diguten 

bezala, baina hizkuntza uharte bat ez bada, are gutxiago literatura, ingurune guztiz 

europar batean kokaturik baitago.  

Saio labur honetan zor batzuen berri eman nahi izan dugu bai eta zenbait kritika 

(apokrifoak, zentsura…) aurkeztu, - askoz ere gehiago zehaztu eta sakondu 

daitezkeenak, noski -, baina baita ere adierazi nahi izan dugu ozenki herri xeheak 

bereganatu dituenean munduz-mundu dabiltzan ixtorio horiek musika eta jenio bere-

bereak direnak erantsi dizkiola. Gure uste apalez, bai etorkiak bai bilakaerak bai 

manipulazioak ezagutzeak ez diela meritu txintirik kentzen, aldiz, ulertze sakon batek 

gozamena handitu besterik ez dezakeela eragin.     
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7. AZTERKETA BEREZIA URKAMENDIKO BALADEZ 

 
 Eta Kain mintzatu zen bere anaia Abelekin. Eta nola larrean baitziren, 

altxatu zen Kain bere anaia Abelen kontra eta hil zuen. Eta Eternalak erran 

zioen Kaini: 

 ─ Non da Abel hire anaia ?  

 Zeinak ihardetsi baitzuen:  

 ─  Etzeakiat, ene anaiaren guarda naiz ni?  

 Eta erran zuen Jainkoak: 

 ─  Zer egin duk ? Hire anaiaren odolaren boza lurretik oihuz ziagotak 

niri. Orai bada madarikatua izango aiz lurreko aldetik ere, zeinak ideki baitu 

bere ahoa errezibitzeko hire eskutik hire anaiaren odola. Lurra jorratuko duan 

orduan, eztarok errendatuko gehiago bere berthutea: oraino herraturik ihesi 

ibiliko aiz lurraren gainean. 

 Eta Kainek erran zioen Eternalari:  

 ─ Nik jasan ahal dezakedan baino handiago da ene punizionea.  

(Ethorkia, IV, 8-13) 

 

   Le dix-huitième siècle, c´est là une partie de sa gloire, a aboli la 

torture; le dix-neuvième siècle abolira la peine de mort. 

 

Victor Hugo, La peine de mort (15-IX-1848) 

 

 

 BIBLIAKO  lehen liburuaren arabera, hau da, Genesia, Hasiera edo Ethorkiaren 

laugarren kapituluan kontatzen denez, Adam eta Ebak sortu lehen semeak bere anaia hil 

zuen, hots, Kainek hil egin zuen Abel. Eta Robert Badinterrek esaten digunez1 

sinbolikoki ere gizaki batek norbait hiltzen duenean bere anaia hiltzen du.  

 Mendeetan zehar gizonen eta andereen hala hilketa eta sarraski odoltsuak nola 

gizarteak hauekiko hartutako erabaki eta zigorren historia luzea bezain triste eta 

erdiragarria da. 

 Cesare Beccaria  Milango markes iluministak idatzitako  Dei delitti e delle pene 

(1764) liburu ttipiak Europa osoan arrakasta handia lortu zuen, eta batez ere Frantzian 

ilustratu eta entziklopedisten artean. Heriotze zigorrak gizarte arazoak konpondu 

beharrean okertu egiten zituela, zioen. Gainera, bizitza eta heriotza Jainkoaren dohainak 

zirenez, zein eskubidez gizonak ausartzen ziren sartzera beren alorrak ez ziren 

egitekoetan? 

 Ia mende bat iragan zen Victor Hugok bere aldetik sorkuntza eta bestelako 

obretan lekukoa hartu arte, bereziki Kondenatu baten Azken Eguna eleberritxoan2. 

Parlamentuan saiatu zen ere hitz sutsuz politikariak bere ideietara erakartzen, baina 

tamalez frantses gizarteak kasu egin arte urte anitz igaro behar izan ziren, heriotze 

zigorraren deuseztatze osoa Robert Badinter-en eskutik 1981eko urrilaren 9an lortu 

baitzen.  

 Hiru urte lehenago Espainian onartu 1978ko Konstituzioak hamabostgarren 

artikuluan honakoa zioen, Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Halaber salbuespen hau ere 

Código Penal Militar-etik 1995eko azaroaren 17an kendu eta ezabatu zen.  

                                                 
1  “Entretiens avec Robert Badinter”, LE FIGARO, Beaux Arts magazine. L´événement au Musée 

d´Orsay 1789-1981. Crime & Châtiment. Les artistes fascinés par les grands criminels. Du 16 mars au 27 

juin 2010. 
2  Victor HUGO, 1829, Le dernier Jour d´un condamné. Paris: Gosseling et Bossanges. 
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 Beraz ikusten da Beccaria eta Hugo lehenetarikoak izan zirela, gizarte justoago 

baten aldeko aitzindari, borrokalari eta ameslari. Haler, haien ondorengo gizakien 

krimen eta zigor hunkigarrien zerrenda luzea eta ia etengabea izan da, eta tamalez 

oraindik egun ere zenbait herrialdetan zigor gorena tinko eta bidegabeki dirau. 

 

7.1. Deiturak  

 

 Jada baladen inguruk hitzei izendatzeei buruz mintzatu garenez bi aipamentxo 

besterik ez.   

 Hil-eresi hitz konposatua izanik bigarren partea latinetik dator ere  (< elegia) eta 

hilen bati eskainitako tristuraz beteriko kantak aipatzeko erabiltzen ohi da.  

 Ingelesez murder ballads deitzen zaie hiltzaileei buruzko kantei, eta azpijenero 

bat osatzen dute, asko Eskandinabia, Ingalaterra eta Eskozian dutelarik sorrera. Eta 

ertaroko bertsioak alemanek moritat izendatzen dituzte. 

 Urkamendia, noski, gaizkileak urkatzen zituzten lekuari deitzen zitzaion, eta 

XVII. mendeaz geroztik jadanik ageri den hitza dugu. Eta urkamendi edo urkaberako 

baladak deitu izan zaie maiz gertaera odoltsu eta tristeekin zerikusia zuten gizatxar eta 

gaiztoen gainean moldaturiko kantei. Bilduma honetako gaizkile frango gilotinan, 

Iraultza frantsesaz geroztik akabatuak izan arren, tradizio zaharrenari eutsi diogu 

titulurako, zeren jada Esteban de Garibayek bere Refranes y Sentencias-en (1596) 

honako errefraua biltzen duen, 80: Igazko lapurrok aurtengoen urkatzaila; eta Arnaud 

Oihenartek bere Atsotitzetan (1657) beste hauek: 459: Urkatu baten hobian ehun 

gaxtagin ehorzten dira, alegia, gaxtagin baten urkatzeak beste ehun zuhurtzen dituela, 

eta 657: Ohoin handiak urkaerazten ditu xipiak.  

 Konplainta da Iparraldean erabili ohi den izena krimen istorioak bertsotan 

aipatzeko, frantsesezko complainte hitzetik datorrena, argi eta garbi, zeinen ordaintzat  

nigar-kantu; ´chant funèbre´, eta hil-eresi ematen dizkigute André Tournier eta Pierre 

Lafittek elkarren artean burututako frantses-euskara hiztegian1. Orotariko Euskal 

Hiztegiak ez dakarren arren konplainta hitza jasoa, aurkezten ditugun koplarien artean 

ugariena den Jean Etcheparek 1873an jadanik badarabilenez ez dugu baztertuko 

hitzaurre eta ikerketa moduko sarrera saio honetan . 

 

 

&&& 

 

 Heriotza eta literaturak, gauza ezaguna da, harreman zuzenak izan dituzte 

mendeetan zehar. Joseph Le Floch-ek2 dioskunez, mendebaldeko hirietako kaleetan 

zehar kantari ibiltzen ohi ziren bertso saltzaileak juglarren ondorengotzat har ditzakegu. 

Eta kantatzearekin batera saltzen zituzten bertso-paperak era orotarikoak zitezkeen: 

gerra kantak, amodiozkoak, kantikak, noelak, santuen bizitzak, irri eta ziri egitekoak, 

urkamendi eta gilotinako ixtorioak kontatzen zituztenak… 

 Azken hauetan arreta pixkat paratuz ohartuko gara jada XI. mendean Codex 

Calixtinus-ean aipatzen zaigula Urkatuaren Miraria, zein XIII. mendean Alfonso X. 

jakitunak bere Cantigas a Nuestra Señora liburu ospetsuan jadanik jasotzen duen. XV. 

mendeko bukaeran moldatu zituela François Villon poetak bere epitaphe  edo ballade 

                                                 
1  André TOURNIER & Pierre LAFITTE, 1954, Lexique français-basque. Bayonne: ed. Herria, 84. 
2  Joseph LE FLOCH, 2001, “Chanteurs de rue et complaintes judiciaires. Quelques remarques à 

propos des complaintes françaises”, Histoire et justicie, Panorame de la recherche. Le Temps de 

l´Histoire, nov. 155-168. 
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des pendus ospetsua eta XVI. mende bukaeran, 1587an hain zuzen, Maria Stuart hil 

zutenean, historialariak dioenez Parise beterik zegoela gertakizun triste hari buruzko 

bertso-paperez, pasquils [complaints], placcards, tombeaux et discours sur cette morte 

violent voloient… 

 Aidean zebiltzan bertso-paperak, eta hori dela eta frantsesek izen hori emango 

diete, hain zuzen: feuilles volantes…Espainian hedatu ohi zen deitura, pliegos de cordel 

izan zen, edota  romances de ciego, eta jada XVI. mendeaz geroztik hilketak eta 

gertaera odoltsuak kontatzen zituztenak ere ez ziren gutxi1. 

 XVIII. mendean Louis-Sébastien Mercier-ek Pariseko ikuskari ospetsu batean 

kale kantariei buruzko honako irudia utziko digu: 

 

 Un parricide, un empoisonneur, un assasin, le lendemain, que dis-

je, dès le jour même de leur supplice, enfantent des complaintes qui ont 

chantées dans tous les carrefours et composées par les chanteurs du Pont-

Neuf.2 

 

 Alegia, aita hiltzaile, pozointzale eta bestek, hitz batean asesinoek beren zigor 

egunetik bertatik izaten ohi zituztela beren ixtoriak plaza, merkatu eta bide gurutzetan 

kontatzen zituzten kantak 

 Euskal Herrian ere ez ziren ezezagunak honelako kantak, horixe baitio 

Francisque Michelek bederen, comme ailleurs, les complaintes composées dans le Pays 

Basque à l´occasion de crimes célèbres et du supplice de leurs auteurs sont en grand 

nombre3, hots, ugariak zirela ere gurean hilketen ondoren urkamendiko edo gilotinako 

zigorraren okasiorako moldatzen ohi ziren bertsoak eta kantak. Hauxe dio 1857an 

Michelek, baina tamalez oso gutxi iritsi zaizkigu arruntak ziren bertso haietarik. 

Hamarren bat bakarrik data horren aitzinetik. 

 Kantu hauek antzerki ohikoen arabera, hitzaurre moduan moldatu bertso-formula 

batzuekin hasten dira (Pastoraletan Lehen Pheredikiek bete ohi duten funtzio berdinaz). 

Gero kontakizuna edo ixtorioa dator, krimena edo hilketak, ―maiz gertatzen zen bezala 

bat baino gehiago zirenean ―, alegia ekintza. Eta azken hitzarekin ( edo Azken 

Pheredikia) bukatzen dira, non ekintza odoltsuari darraion zigor exenplu emailea 

ageriko den, azpimarratuz ixtorioari dagokion ikaskizuna. 

 Michel Leclerc, Pont-Neuf-eko kantaria izan zen Parisen XVIII. mendean 

konplaintegileen artean ospetsuenetarikoa. Honen kanta zenbait aipatzearren hor daude, 

1757ko Damiens-en kondemnazionea, Louis XV.ari aizto kolpe batez hil nahi 

izateagatik, eta 1777ko Desrues-en etsekuzionea Grève-ko Plazan. Egun honetan 

prezizki, hiru kanta berri agertu ziren Lenoir polizia buruaren baimenarekin Valleyre 

moldiztegian inprimaturik. 

 Jean Baptiste Orpustan4 ikerlearen arabera, Borthegaray urkamendira doaneko 

kanta, Lambert apaiza, vulgo Belça, hiltzeagatik 1723. urte ingurukoa litzateke, eta 

beraz, iritsi zaigun tradizio honen lehenetarikotzat jo dezakegu, Berdabioren ixtorioa 

hamazazpi urte geroagokoa baita, hots, 1740aren ingurukoa. 

                                                 
1  Anónimo: “Coplas hechas sobre un caso acontecido en Yerez de la Frontera de un hombre que 

mató a 22 personas.”, s. XVI. Ik: Carolina LECOQ, 1988, “Los pliegos de cordel” en las bibliotecas de 

Paris. Madrid : Printing Books, s.a., 72. 
2  Tableau de Paris, 1788. Paris: Horizons de France, 1947, 156. 
3  Francisque MICHEL, 1857, Le Pays Basque… Paris : F. Didot, 423. 
4  Jean Baptiste ORPUSTAN, 2002, “La chanson de Borthagaray » «Urzaiz», La vallée d'Ossés en 

Basse-Navarre. Orzaizeko Ibarra. Bidarray, Ossés,Saint-Martin-d'Arrossa. Baigorri:  Ed. Izpegi, 265-

273. 
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 Frantzian Iraultza garaian zertxobait gutxiagotu ziren arren krimen ta zorigaitzen 

gainean moldatu kantak, XIX. mendean berriro ugaritu egin  ziren. Pariseko Liburutegi 

Nazionalean milaka  complainte aurki daitezke frantsesez. Hauen artean, gutxi batzuk 

euskaraz, oso gutxi gure gogorako, baina ez horregatik zokoratu edo baztertu beharrak, 

esan nahi digunak oroitzen baditugu Michelen hitzak anitz galdu direla bidean. 

 Kanta hauek topikoz eta formulez josiak zeuden, eta Frédéric Chauvaud-ek1 

azpimarratzen digunez, botereak bere ideologia propioa hedatzeko eta zabaltzeko 

erabiltzen zituen. Gizartearen natura orokorra baieztatzeko, moralaren garrantzia 

indartzeko eta betidaniko Ongiaren eta Gaizkiaren arteko borrokaz aritzeko. Noski, 

Boterearen eta Justiziaren ekintza eredugarriak argi eta garbi uzteko, eta honetarako 

heriotza zigorra, gilotina ohi zen erabiliko Frantzian XVIII. mende bukaeraz geroztik ― 

heriotze zigorra goxatzearren, antza ― eta Espainian urkamendia edota garrote vil 

delakoa. 

 Jean Michel Moreau eta Ernest Schnaiter-ek honela pintatzen digute XIX. 

mendeko konplainten kantaria. Ohol batera igoa, drama odoltsuaren ixtorioa kontatzen 

diolarik inguratzen zitzaion jendetzari. Oihal handi bat dauka aurrez-aurre lau edo sei 

karratutan banatua, non hilketaren une ezberdinak ageri diren. Bertan hiltzaileak bere 

aizto beldurgarriz zoro moduan ari da gizakiak hiltzen, eta biktimek begitarte izutua 

erakusten dute. 

 François du Sorbier2 irakasleak Ingalaterrako biografia kriminala 

aurkezterakoan, beraien zabalkundea, bilakaera eta irakurlegoa ikertzen digu literatura 

ondorio hauetara iritsiz, alegia, kritikagintzan literatura klasikoa eta herrikoiaren artean 

ezarri ohi diren mugak faltsuak direla eta hautsi beharrezko direla, bereizketa hau 

azterketa sakon batek ezabatu egiten baitigu. Gaizkileak produkzio idatzian XVIII. 

mendean, eta geroago ere bai, leku garrantzitsu eta nabarmena hartzen duela 

egunkarietako ixtorioetan, aitorpenetan, Justiziaren epai-erabakietan, hiltzaileen ixtorio- 

bildumetan, eta bestetan. Nork ez du ezagutzen, adibidez, Defoeren eleberrietariko 

baten heroina den Moll Flanders anderea? 

 Jean-Pierre Seguin-ek3 bere aldetik dioskunez, kanta hauetan hainbeste aipatzen 

da Antzinatea eta erlijioa eta hain da handia exenplu emaitearen gogoa koplariaren 

baitan, ezen hilketaren ixtorioa kontatzeari aski leku gutxi uzten dion, eta halaber 

honelako kantak lekuko aparta direla herri mentalitateak aztertzeko eta ezagutzeko. 

 Eta Daniel Giraudon-ek4 Bretañan hiltzaileen inguruan sorturiko baladak,― 

berrogeita hamarren bat―,  aztertzerakoan honako ondorioetara iristen da. Alegia, ikus 

dezakegula nola bertso-paper horiek erantzun ahal izan dioten frantsesez gutxi 

alfabetizatua den entzule eta hartzaileari, baina bere txokotik eta bakardadetik atera eta 

kanpoan zer gertatzen den ere jakin nahi duenari.  

 XIX. mendean erruz eta modu nabarmenez zabaltzen ari den prentsa, egunkari 

eta astekarietan elikatzen dela koplakaria. Egunerokotasunean aurkitzen dituela 

albisteak, batez ere krimenen ingurukoak, bai baitaki bere entzuleak oso gogoko dituela 

gai tragikoak. Eta azkenik mezuak ez direla batere iraultzaileak, kontserbadoreak baizik, 

aginte zibil eta erlijiosoak inposatuak noski. Areago oraindik, gertaera tragikoak 

                                                 
1  Joseph LE FLOC´H, aip. art., 101. 
2  Françoise du SORBIER, 1986, “La biographie criminelle anglaise”, Dix-huitième siècle. 

Littératures populaires. Paris:  PU, 167. 
3  Jean-Pierre SEGUIN, 2000, “·Canards”: une succession ouverte”, La Bibliothèque bleue & les 

littératures de colportage. Ed. Thierry Delcourt & Elisabeth Parinet, Paris: École de chartes, 185-193. 
4  Daniel GIRAUDON, 2000,  “Complaintes criminelles sur feuilles volantes au XIXe siècle en 

Basse-Bretagne”, Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques. Ed. Jean-Yves Carluer, 

Brest:  Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 169-198. 
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tratatzeko modu berezi horren bitartez bi sosetan saldu bertso-paperekin saiatu izan dela 

eta ahalegindu bere neurri apalean garaiko bortizkeria eta hilketen kontrako borrokan. 

 

 

 7.2.  Egileak 

 

 Ezer gutxi dakigu balada anitzen egileez, gehienetan ahoz-aho iritsi zaizkigunez 

denboraren poderioz baladagilearen izena galdu egin baitzaigu bidean. Anonimotasuna 

da, beraz, balada hauen ezaugarrietarik bat. Hau dela eta, José Antonio Cid-ek1 

bereizten ditu balada tradizionalak eta balada arruntak. Lehenak batipat aldaeretan 

bizi direnak omen lirateke, eta testuak sakonki aldatuak izaten ohi dira, egile izenik 

ezagutzen ez delarik. Hau, aldiz oso gutxi gertatzen omen da bigarrenetan, hots, 

arruntetan edo romances de ciego delakoetan. Hauetan oso aldaera xumeak ematen dira 

eta egileak ezagunak dituzte eta ez dira ahanzten. Kasu batzuetan, adibidez, jaso ditugun 

bi azken kantetan lekukoaren, hots, transmisorearen  eta jasotzailearen izenak emango 

ditugu. Bandido eta hiltzaileei buruzko baladen egileez honakoa zioen Julio Caro 

Barojak. 

 

 Desde un punto de vista literario o ideológico no cabe duda de 

que la Literatura popular sobre crímenes no está escrita, en su mayor 

parte, por criminales y lo que refleja no son tanto hechos reales debidos a 

aquellos como conceptos válidos en una sociedad popular, o admitidos 

por una parte considerable de aquella. Los cantos sardos, corsos o 

sicilianos recogidos por Bouillier, Tommaseo y, sobre todo, Pitré, son 

producto de una sociedad entera, no de unos criminales dedicados a la 

versificación, salvo en casos contados2.   

 

 Aurkez ditzagun laburzki bada ere, beraz, iritsi zaizkigun egileen bizitza 

zertzelada eta argigarri zenbait. 

 

 Erramun Borthegaray (Ortzaize, 1723 ing.). Koplari honetaz ez dakigu 

bertsoak beraxek dioena baizik, hots, Borthegaray gazteño horrek hainbertze pertsu 

eman ´tu, non adierazten digun urkatuaren semea bertso askoren jartzaile zela, urteak 

hainbat egun. Agian, formula bat besterik ez da, egunero bertsotan ari zela esateko. 

 

 Joxepe Etxagarai (Goizueta, 1748 ing.). Patziku Perurenaren3 ikerketari esker 

badakigu Josephe de Etchagarai, Joseph de Quillaberri, Gracian de Echeverria eta Juan 

Anttonio de Havar preso eraman zituztela Iruñeara 1747an, moneta faltsifikatzeagatik. 

Han Etxegarayk hamar bat urte igaro behar izan zituela isuna semeek ordaindu zuten 

arte. Badirudi kantaren zenbait bertsioek dioetenez, hiltzailea kasu honetan ez zela izan 

Berdabio, Trabuko baizik, eta ez zuela bere egunak urkaberan akabatu Berdabiok 

tradizioren batek hala zabaldu arren. 

 

                                                 
1  José Antonio CID, 2000, “Romancero hispánico y balada vasca”, Antonio Zavalaren ohoretan 

Herri literaturaz gogoeta. Universidad de Deusto, Bilbao  71. 
2  Julio CARO BAROJA, 1969, Ensayo sobre la literatura de cordel. Ed. De la Revista de 

Occidente, Madrid, 148. 
3  Patziku PERURENA, 1998,  “Berdabioren kanta eta notuak” Goizueta eta Aranoko hizkerak. 

Goizuetako Udala, eta Aranoko Udala,  177-186. 
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Martin Larralde (Hazparne 1782 ― Rochefort 1821) . Maritxu Arotçarenak 

sorturiko Interneteko atarian1 aurki ditzakegu Hazparnen jaiotakoaren berri eta kantaren 

bertsioa. Nola Plumaieneko premua izanik aitari oldartu zitzaion eta 1815eko uztailaren 

4ean preso hartu zuten, ekainaren 27an auzoko Jean Ospital tirokatzeagatik bizkarrean. 

Epaiketan sufritu zuen akusazioa, galdera-erantzunak, lekukoen deklarazioak, eta beste 

ageri dira atarian. Azkenean 1816ko otsailaren 5ean  betirako galeretara kondenatu 

zuten, Baionako plaza publikoan zigortua izatera eta burdin goriz sorbaldan TP markatu 

ondoren, Rochefort-eko presondegian 40 urtekin hil zelarik. Bertso hunkigarrietan aita 

eta arreba salatzen ditu eta kritikatzen lazki haien  faltsukeria eta batez ere aitaren 

saindu iduri debru madarikatua!  

 

 Pierre Topet Etchahun (Barkoxe 1786 ― 1862). Ezaguna denez barkoxtarra 

Zuberoako poetarik eta koblakaririk handiena dugu. Bere bizitza tragikoa izan zen, 

kartzelan hainbat urte igaro baitzituen hilketa bategatik kondenatuta. Libre gelditu 

zenean Jundane Jakobera joan zen pelegri gisa, hala nola Loreto, Jaka eta Erromara. 

Hil-eresi edota urkaberako kantore zenbait ere moldatu zituen2. 

 

 Jean Etchamendi “Bordel”  (Luzaide, 1792 ― 1879). Ospe handia izan zuen 

Lapurdin eta Nafarroa Beherean ondu zituen Mendekoste bestetan, Ene Andregaiari, 

Ene izpirituan bazen zenbait bertsu eta beste bertsoei esker, Jose Mari Satrustegik3 

bildu zituenak. Hogeita bi estrofa bost bertsolerrodun moldatu zituen Arnegiko 1864ko 

indianoaren hilketaz. Gertaera triste honi buruzko beste bertsoak ere aurkitzen dira 

Lardapideren paperen artean4, baina bi kantetan soilik bertsolerro bat ageri da berdina, 

Esposa hila eta aita galeretan. 

 

Justo irundarra 1872. urtean Juan Bautista Troppmann hiltzaile ospetsuaz 26 

estrofako kanta moldatu zuen, azkenean honakoa dioelarik: 

  

 Orra bertso berriyak Justok jarriyak 

 Zergatik letu duen Parisko historiyak, 

 Ireki bear degu denak erne memoriyak, 

 Konprenditu dezagun juezan sententziyak. (B 122) 

 

 Jean Etchepare Donapaleutar koplariaren kantu berrien multzoa ildo beretik 

doa. Baina nor da Jean Etchepare delako hori?. Xabier Kaltzakortak5 Jon Bilbaoren 

Bibliografia aipatu ondoren, hauxe esaten digu: 

 

  Lau bertsopaperen egilearen izen-deiturak eta jaioterria besterik 

ez dakigu. Nondik atera ote zuen Jon Bilbaok Jean Etchepare honen 

jaioterria Donapaleu zela? Guk, egia esan, ez daukagu inolako daturik. 

Dakiguntxoa da gure euskal literaturako manual ezagunenetan ez 

datorrela idazle edo bertso berri jartzaile honen izenik. Santi Onaindiaren 

Euskal Literatura, bigarren alean, zehaztasuntxo hau aurkitu dugu “66 eta 

                                                 
1  www.bordaxuri-epaiketa.com 
2  Jean HARITSCHELHAR (ed.), 1970, L´oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun. Euskera, 

Bilbao. 
3  Jose Maria SATRUSTEGI, 1965, Bordel bertsularia. Auspoa 45-46. Tolosa. 
4  Baionako Euskal Museoko Liburutegia, MS nº 88. 
5  Xabier KALTZAKORTA, 2000-2, “Jean Etchepareren cantu dolorosac”, KARMEL, Bilbao 35-

55. 

http://www.bordaxuri-epaiketa.com/
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beste auek” atalean, 230. orrialdean: “Jean Etxepare, Done-Paule´ko 

semea, bertso berri mordoaren egillea”. Uste dugu zehaztasun hori J. 

Bilbaoren bibliografiatik hartua dela. Ez dugu uste, kasu honetan 

behintzat, usteak albo ustela duenik. Baliteke, J. Etcheparek bertso berri 

mordoa egina izatea, baina guk, zoritxarrez, lau bertso-sailen berri 

bakarrik dugu. 

 

 Eta bere artikuluaren amaieran Kaltzakortak honako bertsoak ematen dizkigu: 

DOGA BURU-PIKATÇAILIAREN CANTU BERRIAC; CANTU DOLOROSAC 

1888an emanac AINGERUEKIN DAGO; eta CANTU BERRIAC  1888an emanac 

CRIMA LAZGARRIA. 

 Jean Etchepare anitz bada euskal literaturan, bederen hiru ezagunak: apaiza 1, 

medikua eta saiogilea (1877-1935), zeinen obrari buruz Jean Casenavek tesi eder bat 

borobildu zuen2, eta gazterik hil zen ipuin idazlea (1937-1961)3. Eta hemen aurkezten 

duguna laugarrena litzateke. Honi buruz luze mintzatu bainaiz arigataratu artikulura 

igortzen dut irakurlea4.  

 Jean Etchepare bertsogileak sinatzen duen arabera, ancien boulanger ofizioz 

lehenik okin izan zen. Geroago bertsotan ageri den ofizioa honakoa da; 1876 […]. 

Etchepare, Jean. Rédacteur. Zein dira beraz, erredaktore honen lanak? Garbi dagoena 

da bertso-paperen jabego kontzientzia oso garbia zeukala eta hori azpimarratzen du 

behin eta berriro bertsoen bukaeretan modu zehatzez: Propriété réservé de Jean 

Etchepare. Tout contrefacteur sera poursuivi selon la rigueur des lois. […] Tout 

contrefacteur ou colporteur sera poursuivi selon la riguer des lois…[…] “vendu par les 

époux Etchepare”. Alegia bere jabego erreserbatua zirela, eta kopiatzen zuenari 

legearen astuna gainean eroriko zitzaiola. Bitxia da ere nola Madragueko krimenaz ari 

delarik, dioen zehazki: Chantée et vendue par les époux ETCHEPARE. Eta 

konplaintaren egilea bezala Maurin delako bat ageri da. Ez da, egia esan, oso ohikoa 

bertso-paperetan agertzea zein de kantaria. 

 Hona ondoren zerrenda, Jon Bilbaoren bibliografiatik eta Pariseko Liburutegi 

Nazionaletik harturik. Ematen ditugun urteak ez dira hala beharrez gertakizunaren urtea, 

bertso-paperaren urtearena baizik:  

  

Euskaraz 

 

1. 1873   […] Complainta dolorosac Marseillaco Probentcian hamalau brigant 

italianouec egin dusten hamar Assassinamendu Crudelen gainian 1873an 

emanac5. 

2. 1876 […] 226 Passajers ithoric6.  

                                                 
1  Tierceren escu-liburua, Baiona, E. Lasserre, 1862. 
2  Jon CASENAVE, 2002, De l´article de presse à l´essai littéraire, Buruchkak (1910) de Jean 

Etchepare. UNED, ediciones, Madrid.  
3  Jean ETCHEPARE, 1961, Mendekoste gereziak eta beste. Goiztiri. 
4  Patri URKIZU, 2010, « Jean Etchepare : konplaintak 1873-1890 », RLLCGV, UNED, Madrid, 

171-229. 
5  Cour d´Assises des Bouches-du-Rhône. Complainta dolorosac Marsellaco Probentcian hamalau 

brigant italianouec egin dusten hamar Assassinamendu crudelen gainian 1873an emanac. Airia: 

Kriminelak bethi hatcemanac dira orotan. Orthez: J. Goude-Dumesnil, 1873.  

 Euskaltzaindiko liburutegia, Georges Lacomberen artxiboa, 554. zkia. 
6  Complainte sur  l'épouvantable naufrage de "la Ville du Havre" Le navire français percé par le 

navire anglais 226 PASSAYERS ITHORIC.  Lau Penduco Airia. Jean Etchepare. Pau : Impr. nouvelle, 

(1876).  Bibliothèque Nationale de France (Aurrerantzean BNF), YO-2 (Microfiche). 
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3. 1876 Inondacione berrien gainian çombeit berçu berri guciec cantatceco 

emanac1  

4. 1876 […] La Tombelle jaun baroinaren asasinamenduaren ganian2. 

5. 1876 Accione crudelen gaineco, complainta dolorosac 1876an emanac3. 

6.  1882 […] Marseillan içan den assassinamendu baten gainian cantu berriac4. 

7. 1882 […] Briganten yaureguia. Cantu berriac hamalau briganten eta 

hamaçaspi assassinamenduen gainian emanac5.  

8. 1888 Cantu dolorosac 1888an emanac. Aïngeruekin dago !6.   

9. 1888 Cantu berriac 1888an emanac. Crima lazgarria !7. 

10. 1889   Aphez pozoindatzalea.8.  

11.  1889  Botikario muthilaren asasinatzea9. 

12. 1889 Aguer-Mizpirateguiren krima10. 

13. 1889 Doga buru picatçailiaren cantu berriac11. 

… 

Frantsesez 

 

1 1876  Complainte sur l´assassinat de M. le baron de La  TOMBELLE…12 

2. 1876 Complainte sur les Crimes d'Aucamville…13 

3. 1876 Complainte sur Le Crime de Lormont… 14 

                                                 
1  Inondacione berrien gainian çombeit berçu berri guciec cantatceco emanac .  Airia: Aita saldu 

nauzu idi bat bezala. Bayonne : impr. de C. Loustau, (1876). BNF, YO- 1.  
2  Arrêt rendu par la cour d'assises de la Haute-Garonne. Complainte sur l'Assassinat de M. le 

baron de La Tombelle, exécution de Mitron,âgé de 28 ans. et de Lasserre, âgé de 42 ans. Airia: Oura eta 

arnoua. Pau, Imp. Nouvelle, (1876). BNF, YO-2 (Microfiche) 
3  Accione crudelen gaineco, complainta dolorosac 1876an emanac .  Airia: Nahi gabe ainhitz da 

mundian guerthatcen. Bayonne : impr. de C. Loustau, (1876). BNF, YO- 1. 
4  Cour d´Assises des Bouches-du-Rhône. (Aix-en-Provence). Marseillan içan den assassinamendu 

baten gainian cantu berriac. Airia: Cantatcera niaçu aleguera gabe. Dax, Imp. Nouvelle, 1882. BNF, 

RES ATLAS Z 52 (A,2,3). 
5  Cour d'assises de San Modina (Iles Philippines). Briganten jaureguia. Cantu berriac hamalau 

briganten eta hama-çaspi assassinamenduen ganian emanac.. Airia: Nahi gabe ainhitz da mundian 

guerthatcen. Dax : Impr. Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A,2,3) 
6  BNF, FCB, MS, nº 29, f. 12. Euskaltzaindiko Liburutegia. Lacomberen artxiboa, 554. zkia.  
7  Euskaltzaindiko Liburutegia. Lacomberen artxiboa, 554. zkia. 
8  BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Egileak Manech Etchepare bezala 

sinatzen du, eta 1894 zifra ageri da. Behar bada Anton Abbadiak Donibane Lohizunen erosi zuen Joanes 

Oxalderen bertsoarekin batera.  
9  BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Aurreko beste bi bertso-paperei buruzko 

gauza bera esan daiteke. 
10  BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Egileak Manech Etchepare bezala 

sinatzen du, eta 1894 zifra ageri da. Behar bada Anton Abbadiak Donibanen Lohizunen erosi zuen Joanes 

Oxalderen bertsoarekin batera. 
11  Cour d'assises de Meurthe et Moselle, audiences des 28, 29, 30 novembre, 2, 3, et 4 décembre 

1889. Condamnation à mort de Jean Dauga, le coupeur de têtes. [Complainte sur Dauga, par Jean 

Etchepare.  Cour d'assises de la Gironde. Condamnation à mort d'Aguer dit le Basque, publiée par J. 

Etchepare. Complainte sur l'affaire Aguer par J. Etchepare.  Cour d'assises de la Gironde. 

L'Empoisonneuse de Bordeaux.] Foix : Impr. de Gadrat aîné, (1889). BNF, GR FOL LN16 14.  
12  Pau, Imp. Nouvelle, 1876. BNF, 8 Fm 2148. YO-2 
13  Les Crimes d'Aucamville, près Toulouse. Exécution de Rieubernet. Suivi des détails de 

l'arrestation d'une bande de brigands. Bayonne : impr. de C. Loustau, 1876. Vendu par les Epoux 

Etchepare, Bayonne le 13 mars 1876. BNF 8 LK7 18843 (BISA).  
14  1re partie. Cour d'assises de la Gironde. Crime de Lormont. Assassinat de Baptiste Méry, de 

Jonzac. Condamnations : de Juliette Garnier,... à perpétuité, Boucheau, dit le Manchot,... à perpétuité, 

Jean Pascal,... à la peine de mort !!! [Air de Fualdès. Complainte véridique sur le crime de Lormont... 

Signé : Jean Etchepare.  2e partie. Exécution de Pascal le lundi 3 Juillet,... à Bordeaux. Avec les 
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4. 1876 Complainte sur l'exécution de Pascal..1.  

5. 1877 Le crime d'Agen.2  

6. 1877 Complainte sur el crime de la Madrague3 

7. 1882 Complainte sur le rapte de 18 jeunes filles4. 

8. 1882 Une femme coupée en morceaux à Marseille5 

9. 1888 Une mère que decoupe son enfant…6 

10. 1888 Les mères criminelles7. 

11. 1889 Complainte sur Dauga8 

12. 1889 Complainte sur Aguer9 

… 

 Gehiago idatzi ote zituen Jean Etchepare donapaleutarrak? Dudarik gabe, bai, 

beraxek esaten baitigu Briganten jauregia… titulua daraman bertsoaren amaieran 

honakoa: … Complainte sur le rapte de 18 jeunes filles. Parisen laü urtheco haur bat 

içan da berrogoí eta hirur pusketan eçarriric. Courrier bat assassinaturik. Eman dugu 

heyen cantuac, cembeit egunen burian ASCAINECOAC ERE. 

 Eta, beraz badago ikerketa lana oraindik. Aurkitu ahal izan ditugunak hamahiru 

dira eta, beraz, Kaltzakortak bildu hiru kantei beste hamar erantsi ahal izan diegu, aski 

interesgarriak direnak gure ustez, eta ondoren aztertu eta emango ditugunak.  

 

 Paskot Larroulet (Urruña 1809 ― 1884). Batista Larroulet Paskoteneko nausia 

zen, zurgina eta hiru seme izan zituen. 1859an Anton Abbadiaren Lore Jokoetan parte 

hartu zuen Heskualdunen beheiti lerratzea kantarekin10, eta Bi heriotze Saran beste 

zenbait kantaren artean moldatu zuen11.  

 

 Joanes Oxalde (Bidarrai 1814 ― 1897). Bidarrain sortu zen eta sorterrian hil 

eta ehortzi 1897an, Jan Batista koplaria. Guarda eta postari ere izanik, Ameriketan 

ibilirik eta, lore joko ala tobera bestetan maiz parte harturik bertsolari fama handia bildu 

zuen Euskal Herrietan XIX mendean. 1851, Kantu berriak Urruñeko pilota partidaren 

sujeten gainean, 1852, Biba Luis Napoleon!, 1859, Italiako gerla; Tratu eder bat; 1868, 

Enperatrizari; 1878, Khilo-egilearen kantuak; 1880. Beranteko urrikiak; 1883, 

Burdinbidea, 1890, Lurreko ene bizia, Etchahun barkoxtarrak eta Oxalde bidarraitarrak 

elgar errekontratu zirenean eman zituzten kantuak, 1894, Madalen Larralde, Carnot 

presidentaren heriotzea … dira moldatu zituen bertso batzu, azken hau jada laurogei 

                                                                                                                                               
plaidoiries.  Complainte sur l'exécution de Pascal... Signé : Jean Etchepare.]. Pau : impr. A. Menetière, 

[1876]. BNF. 4 FM 34691 
1  Idem: BNF. 4 FM 34691 
2  Cour d'assises de Lot-et-Garonne. Audience du 4 Septembre... le crime d'Agen. Parricide. 

Condamnation à mort.  Chant lugubre et moral sur le crime d'Agen. Signé : Jean Etchepare.].  Pau : impr. 

A. Menetière, 1877. BNF 4 FM 17996 [ doc. non communicable] 
3  Complainte sur le crime de la Madrague. Air: Mongaillard Eugène. Pau, Impr. Nouvelle, (1877). 

BNF 4FM 2849.  
4  Euskaltzaindiko Liburutegia . George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. zkia. 
5  Euskaltzaindiko Liburutegia . George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. zkia. 
6  Euskaltzaindiko Liburutegia . George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. zkia. 
7   Euskaltzaindiko Liburutegia . George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. zkia. 
8  BNF. GR FOL LN 16 14. 
9  BNF  GR FOL LN 16-14. 
10  Patri URKIZU (ed.),  1997, Koplarien guduak…, op. cit., 159. or. 
11  Julen URKIZA, 1999, Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia. 

Markina-Xemein. 
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urte zituela, Jules Moulier “Oxobi”k burutu zuen haren bildumatxoa1, non ez dauden, 

noski hark idatzi eta kantatu bertso guztiak. Besteen artean ikus dezakegu ere bertan 

garaiz kanpo, ordu tenoretatik at abesteagatik preso Hazpanen preso eduki zutela... 

 

 Kaietano Oxandabaratz (Itxaso ― Fresnillo, Zacatecas (Mexico)). Familia 

oneko semea, bere aitona alkate izana zen Itxason Erreboluzio garaian, eta Ameriketara 

joan zelarik Mexikon finkatu zen, Zacatecas estatuko Fresnillo herrian. Hemendik maiz 

bidaltzen zizkion Goitiñori bere poemak eta hitz lauzko albisteak, hala nola bere 

amatxiri entzundako ixtorioak. Carnot-en hiltzea plazaratu zuen Eskual Herria, 

Californiako eta Estadoetako Euskaldunen Berriketaria-n (1894ko urriaren 13an). 

 

 Joxe Lujambio “Txirrita” (Hernani 1860 ― Altza 1936). Patxi Larrionek 

dioskunez, gerrara joango zen semerik ez zuen nahi Jose Manuel Lujanbiok, horra hor 

mutilzaharra segitzeko arrazoietako bat. Ezaguna zuen gerra, azken karlistadan 

Errenterian herri-guardiak egiten aritu baitzen. Lujanbiotarrek, 1873az geroztik, 

Errenteriako Txirrita baserrian bizi izan ziren. Berehala, ordea, herri askotako taberna, 

plaza eta sagardotegiak bilakatu ziren Txirritaren bizileku. Primua bazen ere, izena izan 

zen etxetik eraman zuen gauza bakarra. Trufa eta parrandaren eredu gisa azaldu ohi 

zaiguna, abila zen oso gaiei sakontasunez heltzeko unean. Politika, eta bereziki, gizarte-

arazoei eskainitako bertsoek famatu zuten Txirrita, Foruak kendu zituenari, Cubako 

gerrarenak, Norteko trenbideari, Mundu ontako bizimodua eta Pasaiko huelga bezalako 

bertso-sortak, edota Canovasen hilketaren ondoren haren alargunari eskainiak, horren 

argigarri2. Txirrita eskolatugabearen bertsoak, herritar xumeen ustea eta sinismenak, 

garaiko soziologia ulertzeko tenorean, lehen mailako informazio iturri ditugu. 

 

 Joan Mari Zubizarreta Etxeberritxo (Azkoiti 1855 ― 1905) Azkoitiko 

Etxeberritxo baserrian jaio zen 1855ean. Ez ibili arren askotan herriz herri bat-bateko 

jardunean kantari,, bertso idatzi ugari utzi zizkigun: Sta. Jenobebaren bizitza, S. Inazio 

Loiolakuari, Bertso Berriak, Azpeitiko Hurkamendiaren gainean jarriak, Nere ofiziua..., 

Urkiolako S. Antoniori, San Migelen milagrua, eta beste. 1905. urtean hil zen.  

 

Pierre Hiriart honi buruz ez dakigu ezer Mixel Larralderen heriotzaz, Hots, 

Senperen gertatu krima batez bertso batzuek moldatu zituela eta 1920ean hila zela. 

Besterik ez.  

 

 Jules Moulier “Oxobi” (Bidarrai 1888 – Hiriburu 1958) Bidarrain sortua, 

Biarnon egin zituen apaizgaitegiko azken urteak. Herriminak bultzatu omen zuen 

idaztera eta euskara eta euskal kultura sustatzera. 1912an Hiriburun apaiztu eta Hiriart-

Urrutyri laguntzen aritu zen. Beste hainbat apaiz euskaltzalerekin batera Gure Herria 

aldizkaria sortu zuen 1921ean, eta lehen urteetan bere gain hartu omen zuen aldizkariko 

lan-kargarik handiena. Literaturari dagokionez, poesian nabarmendu zen batik bat, 

1914an argitaratutako Bihotz-oihu-deiadar-nigar liburuan erakutsi zuen bere 

maisutasuna. Baina bestelako liburuak ere bazituen: Alegiak (1926), Heiatik zerura 

(1935), Haur-elhe haurrentzat (1944), Oxalde (1949)…Gure antologiako Beholako 

heriotzea moldatu zuen 1923an. 

 

Patxi Erauskin (Zaldibi 1874-1945) Antonio Zavalak bildu zituen bere bertsoak 

Auspoaren 132. zenbakian (Tolosa 1978) hiru liburuxkatan. Aizkora apustuez, 

                                                 
1  (Jules MOULIER) Oxobi, Oxalde 1814-1897. Le Courrier, Baiona. dg.  
2  Antonio ZAVALA (ed.), 1976, Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126. Tolosa. 
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pilotariez, katuez, Beizamako eta Eibarko erahilketaz, beste zenbait bertsoren artean 

moldatu zituen. Ospetsua izan zen krimen hura, eta Santiago Aizarnak bildu eta itzuli 

zituen gaztelaniara ere bertsoak1. 

 

 Laxaro Perurena. Honen berri Patziku Perurenak ematen digu, Antonia eta 

soldatu haurjaleak deritzan gaiari buruzko bertsoen paratzaile bezala. Extremaduran 

gertaturikoa 1848an2, eta Laxarok moldatu zuena bere kasa3. Data ez dakigu zehazki, 

baina bigarren bertsolerroan, Oain dela eunda larogei urte Estremaduran pasea, dio, 

eta gure kalkuluak onak badira eunda delako hitza soberan da eta 1928. urteak 

geundeke. 

 

 Nikolas Ormaetxea “Orixe” (Orexa 1888 – 1961). Hirukia izaki, gurasoek 

Uitziko “Errekalde” baserrira eraman zuten eta hango familian egin zuen bere haurtzaro 

eta gaztaroa. “Bi ama ta amarik ez”, esango du mindura handiz Quito’n arrebarrekin-

en. Hamazazpi urteko mutiko egina zela, 1905ean, Jesuiten Xabierreko ikastetxera joan 

zen ikastera eta, hemen froga gisa bi urte egin ondoren, Lagundian egingo ditu hamasei 

urte, 1923an kanporatua izango den arte. Apaizgorako bidea itxi izanak trauma berri bat 

sortu zion, hau ere, amarik ezaren antzera, eramangaitza gertatuko zitzaiona.  

 Jesuiten Lagundian egindako denboraldian, Jesus’en Biotzaren Deya eta RIEV 

aldizkarietan argitaratu zituen artikulu eta poesia batzuk. Bizitza laikora itzuli ondoko 

lehen zazpi urteak (1923-1931) Bilbon egin zituen, lehen urteak Euskaltzaindiko 

bulegoan, Azkueren ondoan, eta 1928. urtetik aurrera, berriz, Euzkadi egunkarian, horko 

euskal orriaren zuzendari gisa. Hiru liburu argitaratzen ditu bitarte honetan: bi itzulpen-

lan, Tormes’ko itsu-mutilla (1929), Mireio (1930), eta Santa Kruz Apaiza (1929).  

 Errepublika-garaian, euskal pizkundearen gailurrean, Euskal Herriak bere poema 

nazionala behar zuela eta, “Euskaltzaleak” elkartekoen enkarguz Euskaldunak poema 

epikoa ontzera bere sorterrira erretiratu zen. Beste poesi liburu txiki bat ere eman zuen 

argitara, Barne-Muinetan (1934) izenekoa, joera mistikoa duena.  

 1927an Euzkadi aldizkarian (4551. zenbakian) badu artikulu bat “Los reos 

poetas” non bere aiton-amonei entzundako urkaberako bertsoen tradizioaz mintzo den 

modu honetan: 

 

 En nuestra siempre desdeñada y no bien conocida literatura 

popular se cultivó hasta nuestros días un género de poesía, cuyas 

muestras se echan de menos en nuestros cancioneros. Hemos alcanzado 

la tradición, que en nosotros se interrumpe y desaparece definitivamente, 

de que los más insignes criminales, los destinados al cadalso, cantaran el 

arrepentimiento de sus crímenes en verso, construído por ellos mismos.  

 

 Euskaldunak liburuan jasotzen du Imozko apezgaia deitu urkaberako balada, 

zein honelaxe hasten den, Egirik bada, egi da naski, urka-bearraren itza. [B 137-1] 

[…]Urkamendiko eser-lekua sermoi-alki biurturik. [B 137-2].  

  

 

                                                 
1  Santiago AIZARNA, 1987, Crímenes truculentos en el País Vasco. Baroja, San Sebastián. 
2  HORROROSO ATENTADO que han cometido cuatro desalmados en una aldea de la provincia 

de Estramadura con una tierna niña de diez meses, á 16 de enero de este presenta ño de 1848. (Isabel 

Segura, aip. lib., 49-52.) 
3  J.J. ZUBIRI & P. PERURENA, 1998, Goizueta eta Aranoko hizkerak. Iruñea: Nafarroako 

Gobernua, 211-212. 
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 7.3.  Gaiak 

  

 Hemen aurkezten dugun antologia paratzerakoan duda aski izan dugu, 

presondegiko kantak oro sartu ala ez, edota hilketa guztiak bai ala ez. Azkenean erabaki 

dugu, koerentziaren izenean, urkaberakoak soilik hautatzea, hots krimena eta zigorra 

neurri batean adierazten zutenak biltzea. Horrela kanpoan gelditu dira, besteak beste: 

Bereterretxen Khantorea, Egun bereko alharguntsa, Urtsua, Neska ontziratüa,… Bai 

halaber Garay de Monglavek moldatu kanta apokrifoak, non hilketa bortitzen bat ageri 

den, baina ez legeak ondorioz sortzen duen eta ezarria duen zigorra, urkaberakoa, dela 

gilotina edo garrotea.  

 Julio Caro Barojak badu entseiu gogoangarri bat1, jada aipatua, tratatzen ari 

garen gaiarekin lotua, eta bilduma bat Romances de ciego izenpean2. Tiluluaren arrazoia 

da Espainian erromantzeak eta liburu merkeak hedatu zituztenak itsuak izan zirela. 

Hauek prototipo bat osatu dute literaturan Tormesko Lazarilloaz geroztik. XVIII. 

mendean, adibidez,  Madrideko Itsuen Anaitasunak bazeukan pribilegio bat, zeinen 

arabera heriotze zigorra pairatu behar zutenen ixtorio labur bat jasotzen zuten eta 

banatzen bere partaideen artean, hauek gogoko bazuten beren erromantzeak sor zitzaten 

eta plazaz plaza heda. Eta hain ugari izatera iritsi ziren eta exenpluak hain okerrak, 

Ilustratuek eta hauen artean Salustiano de Olazagak debeku ordenak eman zituztela, 

baina arrakasta gutxiz.  

 Hiltzaile eta hilketa mota ezberdinak ziren ageri zirenak kantu hauetan. Bide 

batez, Isabel Segurak gaztelaniaz Romances Horrorosos3 izenpean aurkeztu zuen 

bilduman honela sailkatu zituen zergatikakoak:  

 1) Bandidoak eta Lapurrak;  

 2) Pasioak eraginak;  

 3) Perbertsioarenak, eta  

 4) Politikazkoak. 

 

 

7.3.1. Bandido eta Lapurrak 

 

 Lapurren historia munduan barrena luzea da eta ia amaiezina. Euskal Herriko 

lapur eta bandidoena ere ez da laburra. Duela gutxi Xabier Martinek ·”Bide lapurrak 

Euskal Herrian” izeneko artikuluan4, aipatzen zigun David Zapirain historialariak euskal 

bandidoei buruz moldatu liburuan5 ageri direnen izenak eta balentriak. 

 Jadanik XII, mendean Aymeric Picaud-ek idatzi zuenean bere Codex Calixtinus 

delakoa edota Santiago bideko gida, pelegriek Euskal Herritik igarotzerakoan aurkitzen 

omen zituzten zenbait. Hona dioena6: 

 

 En territorio todavía de los Vascos, el Camino de Santiago pasa 

por un monte muy alto, denominado Port de Cize, bien por ser la puerta 

de España". o porque por ese monte se transportan las mercancías de un 

                                                 
1  Julio CARO BAROJA, 1969, Ensayo sobre la literatura de cordel. Madrid: Revista de 

Occidente. 
2  Julio CARO BAROJA (ed.), 1996, Romances de ciego. Madrid: Taurus. 
3  Isabel SEGURA (ed.), 1984, Romances horrorosos. Selección de romances de ciego que dan 

cuenta de crímenes verídicos, atrocidades y otras miserias humanas. Barcelona: Alta fulla, ix. 
4  Berria egunkaria, 2009ko azaroaren 20 a.  
5  David Zapirain, 2009, Bandoleros vascos . Tarttalo. 
6  Millán BRAVO MILLAN (ed.), 1991, Guía del pregrino medieval (·Codex Calixtinus”). Centro 

de Estudios Camino de Santiago. Sahagún, 34-35. 



 63 

país a otro. Tiene ocho millas de subida y ocho de bajada: […] En ese 

monte, antes de que el cristianismo se extendiese por todo el territorio 

español, los impíos de los navarros y de los vascos, tenían por costumbre, 

a los peregrinos que se dirigían a Santiago, no sólo asaltarlos, sino 

montarlos como asnos y matarlos.  

 

 XIII. mendeko kronikek dioskutenez, garai haietan ere ugariak ziren 

baserritarren arteko abere lapurketak, ahuntzenak, zaldienak, behienak eta beste, 

Burunda Aldean, adibidez. Bardeetan barrena ospetsua izan omen zen XV. mendean 

Santxiko Rota delako bat.  

 Ohoinketa mota anitz bada, dakigunez, eta hauen ondorioz gertaturiko hilketak 

ugariak. Lapur mota berezi bat osatzen dute ordea, lapur onak, edo bandido onak. 

Famatuen artean ditugu Robin Hood edo Ivanhoe, aberatsei kendu eta pobreen artean 

banatzen zituztenak.  Horietarikoa zen ere, antza denez, Juan Antonio Madariaga 

“Patakon” galdakaoarra (1796-…), zeini buruz esaten zen errefrau ezagun hura: 

Patakon dekoneri kendu eta eztekonari emon.  

 Zenbait mende geroago Txitxo Baztango bandoleroa ere famatua egin zen, 

Elsoko apaiza izan eta gero, sotana zintzilikatu eta aberatsei kentzen ziena pobreei 

emanez bizi omen baitzen.  

 Ez zaigu ageri bilduman horrelakorik. Lorrenako eta San Modinako brigantak, 

hiltzaileak, adibidez, bihotz gogorrak ziren, eta hilketaren zio nagusia diru lapurreta izan 

zutenak. 

 

 Belateko Lapurrak  edo Lanzko ladronen bertsoak bezala ezagutzen direnak 

urkaberan bere egunak akabatu zituzten hiru anaien eta koinatu baten ixtorioa kontatzen 

dute, zeintzuk zenbait arroario eta eriotze eragin zituzten. Baten burua 1818ko 

abenduaren 4ean urkatu ondoren Anozibarren zintzilikatua eduki zuten Angiliturriko 

iturrian, beste batena Ganboko iturrian eta zati ezberdinak Belateko Portuan, 

Almandozko mehatzean eta beste paraje ibilietan, jendearen eskarmenturako, eta hala 

itsuak hasi ziren herriz-herri bertsotan ixtorioak kontatzen eta kantatzen. José María 

Iribarrenek1 dioenez, Lanzeko bikarioak idatzi zituen bertso batzuek gertakizunen 

inguruan moraleja eta guzti. Litekeena da berau izatea egilea. 

 

 Arnegiko krimena. Hau 1864. urtean burutu zen amerikano batengan eta  

lapurreta izan zuen ere kausa. Bi kanta sortu ziren gertakizunaren gainean, bata 

anonimoa eta bestea “Bordel”ek moldatua, eta bietan errepikatzen den bertsolerro 

bakarra honakoxea da: Esposa hila eta aita galeretan. Pabeko Asisetan argitu zen afera 

eta suhia gertatu zen hilketaren bultzatzaile, horretarako bi gazte bilatu zituelarik. 

Hauek, noski, presondegian bukatu zituzten beren egunak.  

 

 Hamalau brigant italianoez mintzatzen zaigun kanta dugu denboran lehena, 

1873ko baita. Bertan Lataille-ren banda deitzen zen bandido multzoak Marseillako 

probintzian burutu zituzten hilketak eta lapurretak salatzen ditu. Hona hemen xehetasun 

batzuek. 1871eko maiatzaren 15ean Mallemort-en Martin Durance-ko guardia hil zuten. 

Abuztuaren 19an Bastidonne inguruan Oscar Loneux ganibetaz zauritu zuten erlojua, 

arropak eta poltsa lapurtzearren. Irailaren 2tik 3ra ganibetez André Garnier, Veronique 

Garnier, honen alaba Euphrasie, Sube anderea, Rosa iloba, Alpeetako Lurs-eko 

                                                 
1  José María IRIBARREN, “Bandidos y salteadores”, Batiburrillo Navarro. Segunda parte de 

“Retablo de Curiosidades”. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1943, 239-253. 
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etxaldean. Urriaren 25ean Elgeard Sautel 44 urteko mezulariari burua hautsi zioten, eta 

1871eko azaroaren 4ean Mayrargues-en Lambot alarguna 76 urtekoa asasinatu zuten. 

Jacques Ribetto bandako partaideak hildakoaren ongiak erosi zituen eta polizia atzetik 

jarri, eta azkenik detenitu ondoren bere kide guztiak salatu zituen. Batzuek betiko 

galeretara kondenatu zituzten eta bai Galetto eta bai Gabarino gilotinara. 

 

  La Tombelle baroinaren hilketa 1873ko urriaren 16an gertatu zen bere 

Ampouillac-eko jauregian, Cintegabelle-n. Pierre Lasserre eta Philippe Mitron Le 

Vaineur zerbitzariak, lapurreta helburu, izan ziren hiltzaileak eta jauregiari su eman 

ziotenak. Poliziak, Lasserrerena zen zurgin metro bati jarraiki, jakin zuen nor ziren 

hiltzaileak. Heriotza zigorraren eguna iritsi zenean, 1874eko martxoaren 5ean, Le 

Vaineur lasai zegoen eta ardoa eskatu zuen saltxitxoia bustitzeko; Laserrek, aldiz, oso 

urduri, ezin zuen hitzik atera. “Mitron”-ek eskaintzen zitzaion gurutzea besarkatu zuen, 

aldamenean Pelletan apaiza eta Nicolas Roch burregoa zituela, eta lanturik gabe joan 

zen. Lasserre, aldiz, oihuka hasi zen, Mon Dieu Seigneur! Gilotina akats batez biderdian 

gelditu zen, baina konpondu zuten eta berehala hiltzailearen izu marrasken artean honen 

lepora erori zen azken finean burua moztuz. 

  Ixtorio honen xehetasun gehiago irakurle zaleak aurki ditzake Armand Praviel 

(L´Isle-Jourdain 1875-Perpignan 1944) poeta, kazetari, antzerkigile eta nobelagileak, 

haurren kriminalitatean doktoratuak 1936an idatzitako lanean La Revue Belge-n1.  

 

 Filipinetako hamalau brigantei buruz eta hamazazpi asasinamenduen gainean 

egin kantari buruz ez dugu albisterik batere ediren. Filipinetako San-Modin irla eta 

hiriaz, Pedro Bendarez eta Stephano Diaz brigante izugarriez, Jose Pozzol aita 

errukigarriaz, hamazazpi neskatxen hiltzaileez, deusez. Balirudike Filipinetako zazpi 

mila uharteetan galdurik zeudela. Beraz euskarazko kantarekin konformatu beharko 

bakarrik. Bertso-papera Akizen 1882an agertu zenez gertakizunak aitzinakoak 

ziratekeen, noski. Bertso paperean, ilustrazioetan ikusiko dugunez, briganten jauregia 

irudikatzen da koroa daukan armarri batez, gaztelua eta lehoia zutik.ageri zaigu. La 

Tombelleren hilketa bertsoan bi pertsonai daude irudikatuak, bat baroia eta bestea 

hiltzailea dirudiena. Aphez pozoindatzaleak eta Jean Dauga hiltzaileak ere badituzte 

bakoitzak bere irudia.  

 

 7.3.2. Amodiozko pasioak eraginak 

 

 Aurkeztu dugun antologiako lehen hilketa ere, dirudienez, amodiozko pasioak 

eraginikakoa litzateke, zeren aphez beltxak ez baitzuen nahi hiltzailea, hots, 

Borthirigarayk haren arrebarekin harremanik ukan eta ezkon zedin. 

 

  Aphez beltxaren arreba, serora begiñabarra! 

  Ni galarazi nun, bainan ez zain pizturen anaia. (I-3) 

 

 Jose Larreina, Lapur famatua edo Amairu eriyotzena bezala ezagutzen den 

baladan ere aldaera baten arabera guztiak neskatxa baten kausaz gertatuak izan ziren: 

   

  Amairu eriotza urte beten barruen 

  Neskatxa bat motibo nola egin nituen. (VIII-4) 

  

                                                 
1  Arnaud PRAVIEL, 1936, “La mort misterieuse du Baron de la Tombelle”, LA REVUE BELGE, 

289-323. 
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 Ideia bera errepikatzen da zenbait bertso geroago beste modu honetan: 

 

  Neskatxa bat motibo izan guztia  

  Amairu personari kentzeko bizia. .(B 107a-15-16) 

  

 Honek ere badu paralelorik El Romancero Nuevo y vulgar delakoaren 72. 

zenbakian, zein El canto de las Catorce muertes titulatzen den. 

 

 Aphez pozoindatzalea bezalako ixtoriarik gutxi aurkituko dugu euskal 

literaturan. Honi buruz Lionel Dumarcet-ek idatzi du liburu aski interesgarri eta ongi 

dokumentatua, berriki argitaratu dena1, zeinak  adierazten duen oraindik honelako 

aferak sortzen dutela interesik. Bertan ikus dezakegu nola Joseph Auriol, hogeita zortzi 

urteko apaiz gaztea Ekialdeko Pirineoetako Nohèdes-eko herrixkan, maitemintzen den 

Alexandrine Vernet maistrarekin, eta nola ihesi elkarrekin egin baino lehen lapurtzen 

eta pozointzen dituen berarekin bizi ziren Maria eta Rosa Fonda ahizpak 1881. urtean. 

Izugarrizko eskandala sortu zen, noski, garaiko prentsan, eta betiko galeretara 

kondenatu zuten. 

 

 Hiltzaileetarik bat badugu euskalduna dena, Jean Aguer Mizpirateguy, dit le 

Basque. Likin jaioa, Zuberoako partean, soldadutza egin eta etxera itzuli zenean 

badirudi, antza, ez zuela aurkitu oso harrera onik. Ondoren badoa beste hainbeste gisa 

deserrira bizimodua aurkitzera. Bordelen su-hiltzaile lanetan arituko da, bai eta portuko 

kaietan zamaketari. Ez dirudi beste kriminalen gisa, berezko gaiztakeriarik zeukanik 

Agerrek, koplariaren arabera toki guzietan Aguer konportatu da oneski, baitio.  

 Baina emaztegai gaixoa, Juliette Andrieux, haur esperantzetan utziko du eta 

tronpatu eta gero hil eginen du, diru puxka batengatik, antza.Gorpua gorde ondoren 

badoa ihesi Espainia aldera. Poliziak Landetan aurkituko du, buluzgorri zen eta gosia 

tripan, kartzelara eraman eta asisetan kondenatua izango da. Carnot presidente 

frantsesak heriotze zigorra barkatuko dio eta 29 urtez Kaledonia aldean desterraturik 

galeretan pairatu behar izango ditu. Frantziak 1853an jabetu zen Kaledonia Berriaz, eta 

1864ean lehen presoak bertan desenbarkatzen ditu, Australian gertatuaren antzera, eta 

jada Le Parisien illustré 1878an interesatzen denean uharteaz, bertan 8.393 preso 

daude2. 

 

 

7.3.3. Perbertsioarenak 

 

 Ama kriminelez edota infantizidioez baditu Etcheparek zenbait kanta ondurik . 

Annick Tillier-ek3 esaten digunez, ez ziren salbuespen jaioberrien hilketak. Ezkongabe, 

monja, adulteriogile edota alarguntsak anitz ziren gizartearen gaitzespena sufritu aitzin 

beren erraietako fruituak akabatzen zituztenak, eta ondorioz askotan salatuak zirenean 

epaitegira eramanak eta batzuetan gilotinatuak ere izaten zirenak. 

                                                 
1  Lionel DUMARCET, 2006, Grands Procès. L´Affaire Abbé Auriol. Les faits, les protagonistes, 

l´enquête, le procès, les rebondissements et les nouvelles hypothèses. Paris : De Vecchi.  
2  Michel PIERRE, 2007, Le dernier exil. Histoire des bagnes et des forçats. Paris: Découvert 

Gallimard. 
3  «Au XIXe siècle, les meurtres de nouveau-nés ne sont pas exceptionnels. Célibataires, adultères 

ou veuves, des milliers de femmes ont été jugées pour ce crime en France. Les archives judiciaires 

permettent de cerner au plus près les circonstances de leur acte ».Annick TILLIER, “Infanticide: le procès 

des mères criminelles”, L´HISTOIRE, nº 282-12. 2003. 
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 Dena den, hilketa bortitzak, asasinamenduak izanen dira bildu ahal izan dugun 

Jean Etchepareren corpus-aren gehienak, hots, hamahirutik hamaika. Eta zergatik hori? 

Aipatu dugu sarreran jenero beltz honen, edo urkamendiko bertsoen eta ixtorioen 

arrakasta handia, mende anitzetan zehar eta batipat XIX. mendeko bigarren partean. 

Etcheparek berak ere, besteak best, e honakoa dio bere frantses complainte baten aitzin  

solasean:   

  

 […] A toutes les époques de la vie on a dû enregistrer les actes 

célèbres et criminelles qui ont eu un grand retentissement et une bien 

triste célébrité; mais que sont après tout ces grands scélérats, qui ont 

chacun à leur tour préoccupé l´opinion publique. Que son les 

Brinvilliers1, les Lavoisin2, les Cartouche3, les Mandrin4, les Latour5, les 

Troppmann6 à comparer aux deux scélerats, dont aujourd´hui nous 

faisons le sujet de notre narration? Rien, ou presque rien, car… 7 

 

 Mota honetako pertsonaiak aipatzen ditu ere Pio Barojak8, honelako ixtorio 

izugarrien oso zalea baitzen, Parisen funtzionatu zuen gilotinaz mintzatzerakoan ere 

artikulu batean. Eta Goncourt anaien egunorozkoan9, honelaxe ageri da Troppmann-en 

gilotinatzeak 1870ko urtarrilaren 21ean, honek Gustave Kinck, emaztea eta bost seme-

alaba 1869ko irailaren 20ean hil ondoren,  izan zuen arrakasta: 

 

 On lui demande si Troppmann a été exécuté: “ Oui, il doit l´être; 

car hier, un marbrier, dont j´ai soigné la femme, il y a très longtemps, est 

venu, saoul comme tout, chez moi, m´a dit que comme j´avais été gentil, 

sa femme me faisait offrir une fenêtre de sa maison, qui fait angle de la 

place… Le marchand de vin au-dessous de lui a vendu trois barriques de 

vin dans la nuit d´avant-hier… 

 

                                                 
1  Marguerite d´Aubrai, Brinvilliers-ko markesa 1676an akusatua izan zen anitz pertsona 

pozoinez hiltzeagatik. Epaitu eta kondenatu ondoren, uztailaren 16an erre zuten. Kanta ezagun bat sortu 

zuten bere oroitzapenean “Puisqu´il me faut mourir” titulua emanez. (France Vernillat & Pierre Barbier, 

Histoire de France par les chansons. Paris: Ed. Max Fourny 1982, 69.) 
2  Catherine Deshayes “La Vosin” (1640-1689), beste pozointzale frantses ospetsua. 
3  Cartouche, Louis-Dominique Bourguignon (Paria 1693―1721). Bandido famatua, bere 

sarraskiak Pariseko inguruan burutu zituen. Hil zuten egunean jada berts eta liburu saltzaileak haren 

bizitza eta heriotzari buruzko erretratu eta kantak saltzen zituzten. (Histoire de la vie et du procès du 

fameux Louis-Dominique Cartouche. Troyes: Chez Baudot 1722). Ba omen zen Chahoren iritziz pastoral 

bat haren bizitzaz moldatua ere.  
4  Louis Mandrin (Saint-Etienne Geoirs―Valence 1755). Kontrabandista eta hiltzaile ospetsua. 

Yves Montand-ek kantatzen du honi buruzko konplainta. 
5  Jacques Latour , Senteinen jaioa, 1864ean Baillard de Bugad de Lassalle-ko gazteluan lau 

hilketen ondorioz preso hartu zuten eta kartzelatik ihes egiten saiatzeagatik, Foixen gilotinatu zuten. 
6  Jean Baptiste Troppmann (1848―1870). Hiltzaile ospetsua. Honi buruz Justo irundarrak 26 

bertsoko ixtorioa asmatu zuen: Verso berriac irundar batec jarriac ( BNF. FCB, nº 169, f. 371). 
7  Jean ETCHEPARE, Le crime d´Empouillac. Assassinat de M. le Baron de la Tombelle… Pau, 

Imprimerie Veronese. Sd. BNF, 8Fm 2148. 
8  “ Hablo de Lacenaire, Papavoine, Tropmann, Lelier y Barre, Marchandou, Pransini, Prado y 

Landru. Les cuento cómo Lacenaire hacía versos…”, José-Carlos MAINER (ed.), 1999, “La guillotina en 

París”, Pio Baroja. Obra dispersa y epistolaria. Obras completas, XVI. Barcelona : Círculo de lectores, 

1351-1356. 
9  Edouard & Jules de GONCOURT Journal. Mémoires de la vie littéraire, T. II, 1868-1886. 

Robert Laffont, Paris, 1989, 243. 
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 Alegia, gilotinaren ikuskizuna oso preziatua zegoela, urkaberako plazara ematen 

zuten leihoak jendez beteta eta bazela gertaeraren plaza ondoko tabernetan giro, eta 

ardoa ugari edaten zela. 

 Tourgueniev idazle errusiarra, Maxime du Camp idazle frantsesak gonbitaturik 

gaua presondegiko zuzendariarekin igaro eta hilketa ikusi ondoren honakoa idatzi zuen: 

 
 Nik zer probetxu atera dut honetatik? Munstro moral horrenganako, 

hiltzailearenganako, miresmen aitorrezina, heriotza mespretxatzen zuela 

adierazi baitzuen. Legegileek horrelakorik desira ote dezakete? […] Pozik 

nengoke eta nire buruari barkatuko nioke, baldin ene ixtorioak argudiorik 

emanen balie heriotze zigorraren deuseztatzearen alde direnei, edo bederen 

honen publikoki aldarrikatzearen kontrakoei.1 

 

 Bertsotan Ama eta aita haur hiltzaileak , alegia infantizidak direnean, edota ama 

bere alabaz asasinaturik gertatzen denean ixtorian, matrizidioa edo patrizidioaren 

kasuan, krima benetan perbertsoak, naturaren kontrakoak kontatzen dituztelakoan 

gaude…  

 Lehen infantizidioa euskaraz kontatzen duen bertso-paperak Frantziako herrixka 

batean kokatzen  zuen, 1851. urtean hain zuzen, guraso hiltzaileak Jacques Vernier eta 

Catherine Vaillant zirelarik. Biak, noski, epaitu ondoren gilotinatu egin zituzten 

Reims-en. Gertakizunak euskarazko bertso-papera  ez ezik frantsesez ere  konplainta bat 

eragin zuen2. Antzekoa litzateke ere gaztelaniaz “La Mala Madastra” deitzen den 

erromantzea3. 

 Alderantzizkoa dugu, ama alabak hila dugun kasua, hala nola Leon-Paul Vitalis 

eta Maria Boyer-ek eragina. Gertaera laburzki  kontatua ondorengo hauxe da.   

 Vitalis liburu saltzaileak Maria Boyer bere andregaiaren laguntzaz 1877ko 

martxoaren 19an Marseillako hirian ostiral batez goizeko lauak eta hiru ordu 

laurdenetan Marie Salat, Boyer alarguntsa, gozoki eta mertxeria denda baten jabe zena 

hil zuten, zatikatu  eta gorde, baina gorpu laurdenkatua agertu zenean eta hiltzaileak 

aurkitu presondegira eraman zituzten.  Kartzelako kaperan Bessac apaizak meza eman 

zuen, Vitalisek eskatu zuen berak laguntzea, baina ukatu egin zitzaion. Urkamendira igo 

zenean Lyongo Sébastopol plazan, belaunikaturik, uxerrak heriotze epaia irakurri zuen 

eta Garnier apaizak barkamena eman. 1877ko uztailaren 5 a zen4.  

 Noski, frantsesez ere konplaintarik merezi izan zuten gertaera odoltsuok5. 

  

 Jean Dauga buru pikatzailearen bizitza Etcheparek bertsotan eta hitz lauz 

ematen diguna aurkeztuko dugu ondoren, hau zertxobait osatu eta zuzenduz. Dauga, 

Cazaubu (Gers) ondoko herri txiki batean jaio zen, ― Larée-n, hain zuzen, bertsoak 

                                                 
1  Bernard OUDIN, 2010, Le crime entre horreur et fascination. Paris, Découvertes Gallimard, 118.  
2  Hona frantses konplaintaren titulu osoa: 

 Arrêt rendu par la cour d´Assises de la Marne, séant à Reims qui condamne à la peine de mort 

le nommé Jacques VERNIER, âgé de 25 ans, et sa femme Catherine VAILLANT, âge de 25 ans, tous deux 

vignerons et natifs de Vertus, département de La Marne, convaincus d´assassinat sur leur enfant, âgé de 

quatre ans. Audience du 10 février, le crime a éte découvert par le parrain de l´enfant. Complainte… 

BNP, Microfilm M-9218. Boîte de canards et de pièce sde littérature de colportage du XIX siècle. 
3  LA MALA MADRASTRA. Relación verídica que sucedió el día 13 de Agosto de 1866 y las 

injurias que hizo a una niña de 5 años y la vil muerte que le dio sacándole el corazón y dándoselo à 

comer frito a su padre. (Isabel SEGURA, op. cit., 95-96.) 
4  Htttp://guillotine.site.voila.fr/Palmares1871-1977. 
5  Complainte de Vitalis et Maria Boyer. Une femme coupée en morceaux. Assassinat et parricide. 

Marseille. Imp. Bernas 1877. BNP, YE -7183. 
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besterik dioen arren ―. Gazterik hasi zen jende hiltzen, zeren 1869an jadanik bere 

lagun errotazain bat hil omen zuen Larée-ko eiheran. Soldadoska burututakoan Vosges 

aldean kokatu zen jendarma gisa. Itzultzen da Gers-era 1881ean, eta hantxe Courrèges 

alarguntsa mailukadaz hiltzen du. Gers-eko asisak frogarik ezean libre uzten du (1881-

X-28). Vosges-era itzuli eta inprimatzaile lanetan hasten da, eta etengabe jende hiltzen. 

Hala Pernod senar-emazteak, Martin senar-emazte tapizegileak Sant-Nabord-en 1888ko 

martxoaren 15ean, Sulzer senaz-emazte oihalgileak 1888ko azaroaren 18an, Ferry 

anderea 1889ko otsailaren 5ean eta François alarguna handik bi egunera.  

 Azkenik preso hartu zuten, juzkatu eta gilotinara kondenatu. Antza denez, berak 

beti ukatu arren eta berarekin injustizia egiten zela aldarrikatu, maiz ibiltzen zen 

putetxeetan eta jokoan ohoztutako diruak xahutzen, diru lapurreta izan zelarik hilketen 

arrazoia. Heriotze zigorra egunean 6.55etan jaiki, lasai jantzi eta zigarrotxo bat erre 

omen zuen kafe beltza ron ttanttaz bustia edanez. Lasaiki emazteari idatzi zion gero, 

aitortu, barkazioa lortu eta komunioa ere hartu ondoren zigorra eman zioten. Ia bakarrik 

hil zuten, ordea, jendetza, bi mila pertsona inguru beste leku batean bildurik baitzegoen, 

hau da Hegoaldeko ilherrian1.  

 Gertakizunaz oihartzun ere egin zen Eskualduna, Baionako astekaria, honela 

komentatuz Petite chronique atalaren azpian: 

 
 Krimaric izigarrienac noiz nahi eginac dira Frantzian. Dauga deitzen 

den kriminel handi bat hiltzera kondenatua izan da aste huntan; laur presuna 

bazituen asasinaturic berrikitan eta lehenago ere uste dute bazuen bertze zonbait 

hilc. Haren prosesean yendea saldoka ibili da eta izigarri muntatua izan da 

asasinazalearen kontra. Presondegirat ereman dutenean populuac laurdengatu 

nahi zuen; lanac ukhan dituzte yandarmec gizon trichte haren zaintzen2. 

 

 Le crime de Pecq3, edota Luis Aubert botikari mutilaren hiltzea aurkeztuko 

dugu orain, hots, Fenayrou senar-emazteen afera, non oso ospetsua izan zen4 hilketa 

burges baten aitzinean aurkitzen garen. Marin Fenayrou botikarioa aspalditik tronpatzen 

du bere andere Gabriellek botikako mutikoa den Louis Albert-ekin. Hau Seine ibaian 

aurkituko dute itoa, berunezko hodi bati atxikia, ahoa andere orratz batez josia eta 

zango-besoak sokaz loturik. 

 Adrien C. Ritchie, Galles-eko herrialdeko Unibertsitatean irakasle denak, hilketa 

honen inguruan Mirbeau eta Maupassant-ek idatzitako kronikak aztertzen ditu5. 

Maupassant-ek honela hasten du artikulu bat: Quel enseignement pour les romanciers 

que ce fameux drame du Pecq? Zeren ez baita senar adardun baten mendekio hutsa 

ixtorioa, guztiz arrunta litzatekeena. Barre egiten du ohiko kazetariez, eta afera 

desdramatizatu egin nahi du, egiaren gertuago izatearen ahaleginean, eta ondorio 

honetara iristen da, Gabrielle est tout simplement une femme pareille à beaucoup 

d´autres. Beste hamaika andere bezalakoxea dela.  

 Mirbeau-k, aldiz, bere umore beltzaren grazia adierazteko erabiliko du gaia, eta 

bidenabar Epaileen sistemak dauzkan kontraesanak salatzeko. Biak, dena den, bakoitzak 

bere erara baliatuko dira prentsaren bitartez eta gertakizun arrunt batez estilo ariketak 

                                                 
1  http: // site. Voila.fr/guillotine… 
2  Eskualduna, Baiona, 1889-XII-6. 
3  André CAMPS, “Le crime du Pecq”, Gazette Agricole, Paris, 1882-VI-18. 
4  Albert BATAILLE, 1882, “Affaire Fenayrou”, Causes criminelles et mondaines. Paris: E. Dentu, 

206-292. 
5  Adrian C. RITCHIE, 2006, “Mirbeau et Maupassant: Deux chroniques sur “Le crime du Pecq” 

(1882)”. Cahiers Octave Mirbeau, n°13, mars,  195-196. 
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egiteko eta ondoren beren lan literarioetan murgiltzeko. Halaber Jean Etcheparek moral 

ikaskizuna ez du ahanzten: 

 

  Senharra gilotinatu,  andrie galeretan, 

  Oihu egiten zuten bainan alferretan, 

  Heiagora marraska bazen karriketan, 

  Gaztigu ederra da andre ezkonduetan. 

 

 Baina ez ziren benetan besteen kasuetan bezain tragikoak izan ondorioak 

Fenayroutarrentzat. Kausaren berrikuspenaren ondoren, forma akatsak zirela eta,  Marin 

ez zen gilotinatua izan  Nouvelle-Caledonie-ra eraman baitzuten, eta Gabrielle 

Clermont-eko Etxe nagusian (Oise) zaindua izan zen. Konplainta bat baino gehiago 

sorrarazi zituen gertakizun odoltsuak, bat Rokada delakoak sinatua adibidez1.  

 Parisen plazaratzen zen  Journal des Assasins deitu aldizkari irrigarriak 1884eko 

apirilaren 13ko alean adierazten digu GAITE antzokian ikuskizun bat ere eman zuten 

gaiaz Gabrielleren papera Mlle Datignyk egiten omen zuelarik. Ixtorioak XX. mendean 

eta zinean han zuzen izan du ere oihartzunik ezen Annie Girardot-en egin baitzuen 

paper hori L´Affaire Fenayrou deitu filmean (1961). 

 

 Patxi Erauskin bertsolariak jada hogeigarren mendea aitzinatzen doalarik, bi 

krimen kontatuko dizkigu bertsotan. Bat Eibarkoa, Altzu baserrian bizi zen hamabi 

urteko mutikoa Asensio Arizmendi delakoa hogeita bost urteko Santiago Larreak 

Munitibarren jaioak eta aldameneko Agerre baserrian morroi zegoenak  lapurretara joan 

eta hil egin baitzuen eta bestea Beizamakoa. Lehengoaren eragile nor zen laister jakin 

izan zen eta preso hartuta Bergarako kartzelara eraman zuten.  

 Baina bigarren, zein mila bederatzirehun eta hogeita seigarren urtean azaroaren 

hamalauean gertatu zen Beizamako Korosagasti baserrian, ez zen jakin inoiz nor izan 

zen kriminala. Kasu ospetsua izan zen, eta neuk nire amari ere txikitan entzun nion 

gertakizuna aipatzen. 

 

 

 7.3.4. Hilketa politikoak 

 

 Bereizketa nabarmena da, noski diru zaletasunak edo diruaren beharrak 

eraginiko hilketen edota politikak, alegia, ideologia bortitz batek, anarkismoak zehazki 

esateko, bultzaturikoen artean.  

 XIX. mende bukaeran eta XX. aren hasieran anarkismoak indar handia hartu 

zuen, batipat giza talde batzuetan eta hiri handietan. Hala, Carnot frantses presidenta hil 

zuten 1894ean eta Cánovas del Castillo espainola 1897an, eta 1896an Bartzelonako 

Corpus egunaren prozesioko bonbaren ondoren errepresio latza sortu zen, ondorio 

odoltsuak ere berekin ekarri zutenak. 

 Sadi Carnot presidente frantsesa 1894eko ekainaren 25ean Caserio anarkistak 

hil zuen Lyonen. Gertakizun honen gainean garaiko eta mundu guztiko prentsak albiste 

ugari eta ilustrazio aski eman zituen, eta bai Oxalde koplariak2  bai Oxandabaratzek1 

                                                 
1  Le crime du Pecq ou L´Assassin d´Aubert. Complainte signé Rokada. Paris, Imp. de Chapelles, 

1882. 
2  Joanes OXALDE, “CARNOT PRESIDENTAREN HERIOTZEA EKHAINAREN 24AN 

1894AN. “Bayonne, Imprimerie Lamaignère, rue Jacques Lafitte, 9. “acheté à Saint-Jean de Luz le 28 

7bre 1894” (Anton Abbadiaren hitzak eskuz idatziak). BNP, Recueil de pièces de poésies basque. Z-71. 
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Mexikotik bertsoak moldatu zituzten  Hona Eskual Herria, Los Angeles-en Goitiñok 

zuzentzen zuen berriketari euskaldunean larunbat guziez gertaeraren kronika hasiera: 

 
  CARNOT Presidenta italiano batez asasinatua! 

 Frantziaren dolua! Anarkista baten obra. 

 Joan den igande arratsean Lyon-eko hiri ederrean, Mr. François  Marie 

Sadi-Carnot, Frantziako presidenta, asasinatua izan da, karrikan teatrorat johan 

zelarikan. 

  Astelehen goizean, oren bat laurden gutitan jaun presidentak  bothatu 

 du bere azken hatsa. 

   Krima bat lazgarria kometitua izan da…2 

 

 Sante Geronimo Caserio (Motta Visconti 1873-Lyon 1894) gilotinatua izan zen 

Lyonen abuztuaren 16an, goizeko bostetan. Hogeita bi urte zituen, eta gilotinapean 

burua sartu aitzin hitzok esan zituen: Coraggio, compagni, e viva l´Anarchia! [Kuraia, 

adiskideak, eta gora Anarkia!]. Urte berean Pietro Gorik, Ballata per Sante Caserio 

deitu kanta moldatu zuen, zeinen hirugarren bertsoa honela bukatzen den: 

 

  E i tuoi vent´anni, una feral mattina 

  Gettasti al mondo dalla ghigliottina, 

  Al mondo villa tua grad´alma pia, 

  Alto gridando “Viva l´Anarchia!”.3 

 

 Alegia, munduari bota ziola bere arima garbi haren oihua, Gora Anarkia, goiz 

hotz batean. Hix delako batek Tours-en à Biribi aidean kantatzeko moldatu konplaintan, 

eta gilotinatzearen hurrengo egunean plazaratuan, mende bukaeran ohi zen bezala eta 

gertatuko den legez Dreyfus-en aferan, fotografiez baliatuz eginiko bertso paperean,  

aldiz, honela bukatzen zen: 

 

  La morale de cette histoire 

   C´est qu´il n´faut pas 

  D´l´assassinat se faire une´gloire 

   Il n´y a pas gras. 

  On vous arrête, on vous ligotte, 

   Dans vot´cachot, 

  On vous envoie à la guillote 

   Comme CASERIO4. 

 

 Halaber, Eskualduna Baionako astekari eskuindarra kudeatzen zuen Hiriart 

Urruty-k honelako adierazpenak egiten zituen Uztailaren 24ean:  

 

 Hil dute Caserio5  

 Caserio, president zenaren hiltzaileari moztu diote beraz lephoa. ― Noiz 

hori? ― Andredena Maria biharamun goizean. Argi urratzea zen, burregoa bere 

                                                                                                                                               
1  Kaietano OXANDABARATZ, CARNOT-EN HILTZEA. California-ko Eskual Herria, Los 

Ángeles, 1894-X-13.  
2  Californiako Eskual Herria, 1894-VI-30. 
3  http.//www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/index.php/Ballata-per-Sante-Coserio. 
4  Jean-Pierre SEGUIN (ed.), Canards du siècle passé. Pierre Horay, Paris, 1969, 80. 
5  Eskualduna, Baiona, 1894-VIII-24. 
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tresna izigarriarekin presondegiaren aitzineratu denean. Ezarri du gillotina xutik, 

eta sarthu da barnerat; hil hehar gizonaren bilha.  

 Caserio lo zagon; haren bi begiraleak ere, zoin beren alketan jarririk, ohe 

aitzinean lo.  

 Harrabotsak atzarrarazi ditu. Lotarik ezin atheratuz bezala, kopetari 

thorraka hasi da Caserio. Amets onik ahal baitzuken eiki dohakabeak gau hartan 

eginik! Ezen ardura ikusten zuten eta azken huntarat geroago eta gehiago 

ametsetarik jartzen eta xutitzen ere ba ohean; izialdura sarthua zuen. Egiten zuen 

ba, bere baithan zenean, ahalaz azkarrarena; bainan ageri zen ez zuela barneak 

laguntzen.  

 Azkenekotz eskuetarik joana zen.  

 Hiltzeko goizean atzartu-eta, jaun batek erran dioenean: “Caserio, 

harrazu kuraje; orai da eguna", dohakahea bat-batean piltzarra bezala xuritu da. 

Lau zango besoak da1-dal-dal ikaratzen zitzazkon. Itxuraz hila iduri omen zuen. 

Zernahi ikhusi dute soinekoak ezin jauntzaraziz, harria bezala gogortua zelakotz, 

beldurrak odola hormaturik. Zainetakoak ere hartu du jeikitzearekin. Bi 

aldeetarik atxikiz ereman dute hiltzeko tokiraino.  

 Bihotz gogorra  

 Dohakabeari galdatu diotenean, ea urriki duenez presidenta hilik, ez du 

deus ihardetsi. Presondegiko aphez omonierak ere zerbeit erran dio, nahiz haren 

hihotza atzeman;  lausengu eta elhe on guziak alferretan izan dire. Burua 

bazterrerat emaiten zuen, barkhamenduskatzea aiphatzen ziotenean. Holaxet hil 

izan da, den gutieneko urrikirik erakutsi gabe. Hiltzearen beldur ba, bainan ez 

nahi ordean gizonekin, ez Jainkoarekin baketurik hil. Zer bihotz gogorra!  

 Azken hitza  

 Ikharagarri da gizon gazte horren azken hitza. Burregoaren bi lagunek 

hiltzeko tresnaren gainean etzan dutenean aizkora handi hura lephoaren 

gaineratzearekin ukhan du aski indar oihu egiteko: Vive l´anarchie, camarades!, 

erran nahi baita: "Biba anarxistak, ene lagunak!.  Hori izan da haren azken hitza 

mundu huntan, Eta orai zer othe dio den tokian? Hiltzeak izitzen bazuen. zenbat 

gehiago ez duke izitu Jainko samurraren eskuetaratzeak! Heriotzerik dorpheena 

baino dorpheago da holakoentzat. bai mundu huntako bai bertzeko bizitzea.  

 Mehatxuak 

 Caserioren lagunek gogoan hartu dukete haren azken oihua. Ezen han 

hemenka, hiri handietan entzun izan da egun hautan oihu bera: Vive l´anarchie! 

Vive Caserio! . Mehatxurik izigarrienak igortzen diozkate alde orotarik president 

berriari: hilen dutela, ez diotela barkhatuko, zeren ez dioen harek ere Caseriori 

barkhatu. Ikhusi behar orai zer eginen duten. 

 Ez daude lo eiki presidentaren begiraleak; ez ordean hiltzaleak ere. Nahi 

badute, beren buruaz etsi hartu eta, elgar hitz-harturik, gogoan dutena egin, ez da 

legerik ez eta tresnarik, gizona holakoen aztaparretarik begira dezakenik. Egun 

ez bada bihar, hatzeman dute horiek hil nahi dutenaren hiltzeko artea. Gauden 

aiduru!... 

 

 Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 1828ko otsailaren 8a – Arrasate, 

Gipuzkoa, 1897ko abuztuaren 8a) politikari eta historialaria Santa Agedako mainutegian 

hil zuen Michele Angiolillo kazetari eta anarkista italianoak. Preso hartu zutenean 

argitu zuenez, Bartzelonan gertatutakoaren mendekioa zen. Bartzelonan 1896ko 

Corpuseko prozesioan bonba bota zuten anarkistek eta suertatu hilketen ondoren 

izugarrizko errepresioa gertatu zen anarkista, sozialista eta errepublikarren artean. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
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Honela laurehun pertsona detenitu zituzten. Batzuek torturapean hil ziren, eta epaiketara 

iritsi ziren laurogeita zazpietatik zortzi heriotze zigorrera kondenatu zituzten eta besteak 

kondena luzeetara. 

 Motibo horren inguruan  Txirritak bertso batzuek paratu zituen eta hona nola 

jasotzen digun kantaren nondik norakoa Zavalak1: 

 

 Egun batian, kasinuan, orain Donosti´ko Ayuntamentua dagon 

orren terrazan omen zegon Cánovas´en señora ta an pasa omen zan 

Txirrita beste batekin, da esan omen zion: 

 ― Aizu, Txirrita: orixe da Cánovas´en señora. 

 Ta Txirritak audo bi bertso oiek kantatu omen zizkion: Il da 

Canovas… 

 

Hiriart Urrutyk bere iritzia honela eman zuen Eskualduna astekarian2 

 

 Aste huntako berririk handiena da Canovas, Espainiako minixtro 

buruzagiaren hiltzea. Galli deitu anarxista higuingarri tzar batek eman 

diozka hiru tiro eta handik oren bat eta erdiren buruan artiki du minixtro 

dohakabeak azken hatsa.  

 Duela hamabortz egun, jaun minixtro hori Donostian zen; handik 

urrunxago Santa Ageda deitu toki batera joanik zagon, uren hartzen eta 

bere lanetarik apur bat deskansatzen.  

 Bazkalondoan mainu-etxearen aldeko aterbe batean bere 

andrearekin jarri da alki baten gainean.  

 Hantxet kazeta baten irakurtzen ari delarik, hurbiltzen zaio gizon 

bat. Zerbeit ele egiten dio delako gizonak minixtroari. Ihardesteko burua 

altxatu dueneko, horra non bertzeak papotik errebolber bat jalgitzen duen 

eta tiro batez kopeta zilatzen dio minixtroari; bertze bi tiro berehala 

emaiten diozka bularretara.  

 Canovas ohartu denean harenak egin duela, oihu egiten dio 

hiltzaleari:·”Infame ... Biba España”  

 Hitz hoik erratearekin erortzen da lurrerat, hats-bizi. Berehala 

lurretik altxatu eta baderamate goiti bere oherat. Mintzoa galdurik, ezin 

kofesatu da, bainan oren bat eta erdi bizi izan baita, anonziatu dute.  

 Berehala berria Espainia guzian hedatu da; eta orok urrikari dute 

minixtro zena, hoin zorigaizki hila. Alde orotarik ez da entzuten 

anarxistentzat madarizionerik baizik. Canovasen etsaier ere bihotza 

hautsi deie heriotze hunkigarri horrek. Orotarik oihu bera:"Fuera 

anarxistak!” 

   

  Hilaren bizia 

 Cánovas zena 1828ean sortua zen. Beraz,  69 urte zituen. Gizon 

handitzat ezagutua zen aspaldian. Gaztedanik jakitate handia erakutsirik, 

bazituen berrogoi urte baino gehiago ja Malaga bere sor-hiriak deputatu 

izendatu zuela. Berehala mintzatzaile eder eta gizon handi agertu zuen 

bere burua.  

                                                 
1  Antonio ZAVALA, 1976, Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126, Tolosa  62. Aidea: Dorronsoro, 

aip. lib., nº 1496. ―, 1992, Txirrita. Jose Manuel Lujambio Retegi (1860-1936). Bizitza eta bertsoak. 

Auspoaren sail nagusia, Tolosa, 137. 
2  Eskualduna, Baiona, 1897-VIII-13. 
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 Geroztik hunat anitz aldiz minixtro izana zen. Hari esker nausitu 

1874ean Martinez Campos jenerala gobernamenduaz, eta ezarri zuten 

Alfonso hamabigarrena Espainiako errege.  

 Nahiz etsaiak bazituen, buruzagi guziek dituzten bezala, gogo 

azkarreko gizona zela diote orok, eta xede zuzenak zituena. Girixtino 

osoa eta gaixtaginentzat garratza.  

 Barcelone eta bertze hiri batzutan itsuskeria batzu egin zituzten 

anarxista tzarrak zorrozki gaztigatu zituelakotz, begietan hartua zuten 

gaixtaginek. Herra handia zeratxikoten. Hetarik bat zen hoietan hiltzalea.  

 Hiltzalea  

 Michel Galli du izena: gezurra zuen minixtroa tiroaz jo eta 

berehala preso altxatu dutelarik ihardetsi duenean Angiolillo zuela izena. 

Geroxago aitortu du egia. Italianoa da sortzez. Caserio, Carnot zena  hil 

zuen hura bezala.  

 Hogoita hamasei urte ditu bizarra luze eta lunetak soinean.  

Belgikan , Angleterran eta Frantzian gaindi ibilirik, bere anarxista 

lagunen ikusten. Madrilen izan berria zen, eta handik Donostiala, 

Donostiatik Santa Agedara etorria, minixtroaren atzemaiteko.  

 Goraki dio berak, anarxixta dela eta minixtroaren hiltzea 

mendekioz egin duela. Diren bezalako gaixtagin tzarrak! Bat hil da eta 

bertze bat agertzen da. Iduri lo daudela edo behin betikotz izituak, eta 

gero gutien ustean holako itsuskeriak egiten! Nork begiratuko 

anarxixtetarik ?  

 

 Honelaxeko gogoetak, bada, burutzen zituen Hiriart-Urrutyk Ipar Euskal Herriko 

irakurleak kontutan harturik batipat. Bestalde Pio Barojak espainiar irakurleei 

zuzendutako elkarrizketa batean zioen bezala anarkista eta errege hiltzailearen artean 

ere ez ziren ttipiak ezberdintasunak. Hona solasa1: 

 

 REGICIDA: ―Yo cometí un crimen, pero fui el brazo del pueblo. Tú, 

 como la víbora, matas a quien no conoces. 

 ANARQUISTA: ― Nosotros seremos los libertadores del mundo. 

  REGICIDA: ― Sí. Cuando lo hayáis aniquilado. 

 

 Koldo Izagirrek biografia tankerako eleberri bat idatzi zuen gertakizunen 

inguruan titulu honekin: Nik ere Germinal! Egin gura nuen aldarr2i.  

 Hor ditugu bada bi koplari, bat Oxalde zaharra eta bestea Txirrita gaztea garaiko 

gertakizun odoltsuen inguruan bere kronika eta iritzi propioa moldatzen, aski modu 

ezberdinetan, lehenak argi eta garbi gaitzesten duen bezala hilketa, Bihotz gabeko gizon 

itsu gaiztagina, / Ez duk hiretzat aski urkhabeko fina. [XXVI-10]Txirritaren kasuan ez 

dago garbi. 

 Bada antologian kanta bat berezia, Lurbinttoko ohoinak titulatua, bertso-sail 

zoragarria, Kaltzakortaren hitzetan, umoretsua dena eta irria, irkaitza duena helburu. 

Alegia, umore beltza deitu jeneroaren parte dena, eta frantsesez tradizio luzekoa. 

Adibide bat emateko hor dago Derrière le Fourgon, Chansonette Macabre (Air de 

Derrière l´Omnibus), M. Numès-ek sortua eta Journal des Assassins, organe officiel des 

chourineurs et des voleurs-en 1884eko apirilaren 13an igandez agertua, zeinen lehen 

estofaren bertsolerroak diren honakoak besteen artean:  

                                                 
1  Juan Carloa MAINER (ed.), 2012, Pío Baroja: El anarquista y el regicida”, aip. lib., 623. 
2  Koldo IZAGIRRE, 1998, Nik ere Germinal ¡ Egin gura nuen aldarri. Zarautz: Susa. 
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  Sur la place de la Roquette 

  On guillotinait, l´autre jour. 

  Quand, d´un petit signe de tête, 

  Le condamné me dit bonjour. […] 

  Alors n´y voyant que du feu, 

   Tralalalala, tralalala, 

  Je crie au bourreau: Sacrebleu! 

   Tralalalala, 

  Veuillez vous arrêter un peu! 

   Tralalalala1. 

 

 Eta hona zer dioen Antonio Zavalak2 Eibarko hilketaz Patxi Erauskinek moldatu 

bertso paperaz:  

 

 Eibar'ko eriotza onetzaz zerbait geiago ikastearren, garai artako 

periodikoak zer zioten irakurtzea on litzakela iduritu zitzaigun. 

Donosti'ko La Voz de Guipúzcoa eskatu ta aztertu genduan. Onek diona 

urrengo lerroetan arkituko du irakurleak. Bertsolariak dionarekin, oso 

batera dator. Dudarik gabe, Erauskin'ek periodikoren batetik, eta 

bearbada onetxetatik, artuko zituan bere esatekoak. Egiten duana auxe 

da: periodikoak erderaz eta itz-lauz esaten duana, berak euskeraz eta 

bertsotan jarri.  

 Ori ikusita zera batez oartu giñan. Garai hatean, antziñako 

denboretan alegia, bertsolariak berak ikusita edo besteren bati entzunda 

ikasten zuan gertaeraren berri, eta besterik gabe bertsoak jarri.  

 Baiñan gero, periodikoak ugaldu ziranean, auetatik asi zan 

esatekoak ateratzen, gai askotarako beintzat. Alegia, periodikoa jarri zan 

gertaera eta bertsolariaren tartean. Iñor oartu gabe egin bazan ere, 

aldaketa aundia izan zan ori bertsolaritzarako. Geroztik, berriz, bitarteko 

berriak sortu dira, irratia eta telebisioa batik-bat.  

 

 Beraz,  garai batean ahoz-ahoko tradizioaren lekuko zuzenak baziren koplariak, 

denboraren poderioz eta kazetaritzaren eraginez, batez ere XIX. mendean eta XX. 

mendeko lehen partean hauetarik hartzen zituztela gaiak beren bertso-paperak burutu, 

moldatu eta gauzatzeko. 

 

 

  

 

Bi sos ez zen noski oso garesti, ─ zituenarentzat, noski ─, eta beraz, jendearen 

erosteko arrazoinetarik bat horixe zen, oso merkeak zirela, eta hala soldadoek, nola 

laborariek edo beste ofizioetarikoek errazago eros zitzaketen, konparazioz liburuak eta 

kazetak askoz ere garestiago baitziren. Plazak ziren lekurik ohikoenak saltzeko eta 

erosteko, halaxe dio, adibidez, Jean Etchenic koplari lapurtarrak: 

 

 Kantuak iten ditut saltzeko plazetan, 

 Nahi tuenak hartzen du, ezta bortxarikan. 

                                                 
1  Journal des Assassins. Paris, dimanche 13 avril 1884. 
2  Antonio ZAVALA, 1978, Patxi Erauskin bertsolaria (1874-1945), II. Auspoa 131, 15. 
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Eta lau urteko haur bat asasinatu zutenean Vernier senar-emazteek moldatu 

zituen koplak honako irakaskintza zekarten: 

 

 Paper horiek galdu gabe ongi gordetzen badira 

 Gure mendeko exenplutzat berak askiko dira. 

 

 Eta kontutan hartzen baditugu bertso-paperen inprimalekuak (Baiona, Orthez, 

Akize, Pabe, Foix…) eta euskaraz ez ezik frantsesez ere idazten zituela konplaintak 

Jean Etcheparek bere mezua ez zen mugatu Ipar Euskal Herrira soilik Pirineoko beste 

herrialdeetan ere barreiatu bide zen. Dena den, formato handiko orriak 20 zentimotan 

saltzen zituen 1889an, Le Petit Journal Pariseko suplementu ilustratuak 1894ean 5 

zentimotan saltzen ziren bitartean. Bidasoatik honuntzako inprimategiak begiratuz 

ikusten dugu bertso-paperen lekuak izan zirela: Irun, Beasain, Eibar, Gernika  eta 

Durango. 

 1900. urteko Azpeitiko Urkamendiaren gainean jarritako bertso berriak eta 

Durangoko F. Elosuren inprimategian moldatuak sei mila ale ote ziren? Halaxe dio 

Azpeitiko udalaren interneteko guneak, baina ez ote dira izango sei mila ikusle joan 

zirenak ikuskizunera? Alegia, gertakizun odoltsu haren ikusleak sei mila izan zirela. 

Kontutan hartzen badugu Anton Abbadiak inprimarazi zituenak Azpeitiko 1893ko Lore 

jokoetarako berrehun izan zirela1,  sei mila gehiegixko direla uste dugu.  

   

 

 8. HIZKUNTZAZ ETA POETIKAZ 

 

 

 Urkaberako baladei dagokienez, egileen sorterriei begiratzen badiegu honakoa 

ateratzen zaigu, alegia, Jean Etchepare, kontutan hartuta eta bereak direla hamar kanta 

gutxienez, Baxanafarrera dela euskalkirik erabiliena. Gutxiago baina lapurterazko 

zenbait ere bada, hala nola goinafarrerazko eta  gipuzkerazko, azkenik kopuruz 

zubererazkoak eta bizkaierazkoak datozelarik.  

 Hitz maileguak ugari ageri zaizkigu, idazle eta kantari herrikoiak zirenez eta ez 

Larramendi irakurritako apaiz kultoak. Bidasoatik honaindikoetan nabarmen delarik 

gaztelaniaren eragina, haratekoetan frantsesarena den bezala. Adibidez: akzione, 

asasinatu, asisa, beztitu, briganta, desordre, frauda, frontera, galerano, gara, gilotina, 

kantore, konplainta, krima, krudel, kuerda, mala, prebosta, prefeta, preso, puñal, 

xafauta, xefa, … 

 Jakina da, dena den, hitz zenbaitek bide luzea egiten dutela hizkuntza batean 

txertatu arte.  

 Adibidez, asasino hitza arabetik dator, hots, hachchachi-tik, esan nahi da, 

haxisa edaten duena, hots, kainamo ostoz egin edari narkotikoa, zein Mendiko 

Zaharraren jarraitzaileek XI. mendean edaten zuten mendekio odoltsu eta hilketak 

burutzearren. Hitz hau  gero italianora eta frantsesera ondoren iragan zen..  

 Asisa, hitza, ezaguna den bezala frantsesetik dator, non Cour d´assises sintagma 

bezala erabiltzen den adierazteko epaitegi kriminala, majistratu eta epailez konposatua, 

kriminalak eta hobendunak juzkatzeko. 

 Briganta hitza ere frantsesetik dator, zeinak era berean italianoan duen etorkia: 

brigand  fr. < brigante it.  

                                                 
1  Patri URKIZU, 1997, Anton Abbadiaren koplarien guduak…aip. lib. , 43. 
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 Gilotina hitza Iraultza frantsesan modan jarri zen, hots, 1789az geroztik, eta 

bere asmatzailea edo hobeto esan erabileraren proposatzailea izan zen Joseph Ignace 

Guillotin. Mediku eta diputatu honi zor zaio beraz erabilera, zigorra arintze asmotan 

proposatua. Honek lehen pausutzat zeukan horrelako zigorrak kentzeko bidean, 

heriotzaren zigorraren kontra baitzegoen.  

 Prebosta, frantsesezko prévost (XII.m)-etik datorrena, eta hau latinezko 

praepositus-etik, geroago prévôt emanen duena, hau da, majistratua, asesinoak eta 

brigantak epaitzen zituena.  

 Xafauta  < échafaud-etik eta hau latinezko catafalicum-etik, gaztelaniaz 

catafalco / cadalso bikote kulto / herrikoia eman duena. Corominasen hiztegiaren 

arabera1, katalan hitza litzateke, gurutzatze baten ondoren sortua, hau da, Catasta 

esklaboak salgai ezartzen ziren oholtza adierazi nahi duena, eta Fala zurezko dorrea. 

Baist-ek, ordea, grekerazko κάταφάλκης hitzatik datorrela uste du, zeren grekerazko 

cata- aurrizkia baitarama.  

 Eta beste, non ikus dezakegun epaitze munduko gora-beherez ari diren testuek 

hiztegi berezia erabili ohi dutela.  

 

 Hilketa inguruko ixtorioak aspalditik, Bibliako testuetarik bederen, zabalduak 

izan arren ez dira oso onetsiak izan. Gutti estimatu izan ohi dute kritiko zenbaitek 

poema mota hauek, nabarmenki mespretxatuz. 

 Hala, jada Santillanako markesak Iñigo Lopez de Mendozak XV. mendearen 

erditsutan Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal, deritzan gutunean 

poesia hiru gradotan banatzen zuen: sublime, mediocre e ínfimo2. Lehenean sartzen 

zituen idazle greko-latinoak, bigarrenean probentzalak eta hirugarrenean jende xeheak 

hain gogoko zituen erromantzeak. 

 Jadanik hamaseigarren mendean Esteban de Garibayk, Juan de Timoneda, Luis 

Zapata de Chaves, Melchor de Santa Cruz eta bestei jarraiki, bere umore beltza, ohiko 

ziren ixtorioetan agertu zuen, sales gruesas, deitu zituenak, zeinen artean lehena honela 

hasten zen, Behin errementari batek gizon bat hil zuen eta urkabera kondenatu zuten…3 

 Caro Barojak Romances de Ciego liburuaren4 aitzin-solas laburrean kontatzen 

digunez XIX. mendean Agustin Durán izan zen bere Colección de romances deitu 

antologian eman ziona romances vulgares delakoei leku eta sailkatze saio bat proposatu 

zuena, aski zehatza. Baina hain epai ezkorra  eman zuen, hainbeste gutxietsi zituen ezen 

pentsa daitekeen ondorengo ikerlari anitzetan eraginik ukan zuela. Hots, horrelako 

jeneroa ez zezaketela arima eta esku garbiek uki, ikuspegi estetikotik eta moraletik 

areago txar eta gaizto zirelako. Iritzi honen kontra idatzi zuen Caro Barojak, herriak 

hain gogoko zituen erromantzeetan ez baitziren falta balio dramatiko eta gizatiarrak 

orokorrean, eta hauen mentalitateak ezagutzeko apartak ziren. 

 Hona tradizioan maiz ageri diren zenbait klitxe. Kanta hasierak edo atarikoak 

dira batzuek, hala nola Bereterretxen khantorearenak, agian honen eraginez: 

 

Haltzak ez du maiten ezkurrik, ez gaztanberak hezurrik 

Ez nian uste bazela Jainkosemetan gezurrik. (B 73-2) 

                                                 
1  Joan COROMINAS & José Antonio PASCUAL, 1987, Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico. Gredos, Madrid, T. I, 731. 
2  Maxim P.A.M. KERKHOF & Angel GOMEZ MORENO, 2003, Marqués de Santillana, poesías 

completas. Ed. Castalia, Madrid, 648. 
3  Patri URKIZU (itz.), 1987, Behin errementario batek… Garibairen istoriotxoak. Txertoa, 

Donostia. Ixtorio hauegatik esan ote zuen Quevedok, el alma de Garibay no la quiere ni el diablo, esaldi 

garratza? 
4  Julio CARO BAROJA (ed.) 1996, Romances de ciego. Madrid, Taurus, 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Condestable_de_Portugal
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 Argi dago hemen Berreteretxeren khantorearen oihartzuna entzun daitekeela. 

Erromantze katalanen artean bada ere bat L'hereu de la forca Jacinto Verdaguerrek Vic 

aldean jasoa, non fraide baten hilketaz mintzatzen den, arrazoia bandidokideez gaizki 

mintzatzea delarik. Aphez beltxaren balada honetan Elizako apaizen aurkako kritika 

entzun daiteke Berreterretxen nobleziaren aurka ageri den bezala, alegia  Aitorenseme / 

Jainkoseme direnen maltzurkeria eta gezurra salatuz. 

 Beste kasuetan kronika dela adierazteko urtearen ematen du kantariak hala nola 

Bordaxurik: 

 

 Mila zortzi ehun'ta hamabortz garrena  

Ni Ahazparnen preso hartu nindutena;  (B 58-1) 

 

 Edo kantatzera doan ixtorioa bertso berria dela adieraziz entzule zabal bati, zuei 

zuzentzen zaio koplaria: 

 

  Bertso berri batzuek nai nuke kantatu, 

  Asesinua zer den ederki izagutu, 

  Orlako jendiakin beñere ez juntatu, 

  Nai baldin badezute biziya salbatu.  

 

 Esamolde patetikoak eta esklamazioak maiz ageri dira ixtorian zehar, aski indar 

dutenak, hala nola, 

 

  Ai, ura urkaberako aizearen otza ! (B 60-50) 

  Au da urkamendiko aizearen otza ! (B 79-17) 

   

  Zenbaki sinbolikoak ere ez dira falta hala nola Txirritak hirua darabilen 

modukoak,  Canovasen alargunari zuzentzen zaionean:  

 

 Iru erloju, iruna kate, iru mailakin bakoitza, 

 Buruan iru korona eta petxuan iru orratza, (B 72- 2) 

 

 Edo eta metaforatzat ere jo dezakegun bertsolerro hura,  

 

  Antzarak doatzi karrankaz Donibaneko karrikan (B 56-25) 

 

 Zeren zehatz-mehatz ez dakigun arren, balirudike Donibane Garaziz ari zaigula 

bertsogilea, alegia, Borthegarairen semea, eta irudi horren bitartez heriotza adierazi nahi 

dela. Oiartzunen, adibidez, pertsonak bat hil dela adierazteko esan ohi dute, antzarak 

ferratzera joan duk. Mitologia keltiarrean antzarak beste munduko mezulariak dira, eta 

Erromako garaietan abisatzaileen egitekoa zuten, alegia arriskua zenean karrankaz 

gizartea ohartaraztekoa.Eta literatura txinoan aipatzen direnean basa antzarak negarrez, 

errefuxiatuaz mintzo dira, hots, bere lurra utzi beharrean aurkitzen direnez1. 

 Beraz, ixtoriaren moldatzeko  formulak ugari ageri dira eta amaitzeko kantak, 

maiz moraleja daraman ohiko formulaz bukatzen dira: 

 

 

                                                 
1  Jean CHEVALIER & Alain GHEERBRANT,  9. ed. 1989, Dictionnaires des simboles. Mythes, 

rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Robert Laffont, 694. 
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  Kantu hok eman ditut guziek kantatzeko, 

  Eta partikulazki neska gaztendako, 

  Sujeta baita ongi exenplu hartzeko, 

  Aita-Amak ohora luzaz bizitzeko. (B 66-57/60) 

 

 Aipatu Paloma Díaz-Mas ikerleak erromantzeak bi ataletan sailkatzen ditu: 

romances-cuento, orden kronologikoan kontatzen dutenak ixtorioa, (beraz egitura α 

(alfa) dutenak  - Di Stefanoren arabera -, eta egitura ω dutenak, edo kronologia 

errespetatzen ez dutenak, sakoneko egitura ez datorrenean bat ixtorioarenarekin, 

gertaeren bilakatze logiko eta kronologikoarekin, Berterretxen bezala) ; eta romances-

escena, in medias res hasten direnak eta irakurleari lana ezartzen diotenak asmatzeko 

ixtoriaren gora-beherak nondik nora doazen. Batzuek tono narratiboa dute, besteek 

deskriptiboa edo lirikoa soilik.  

 

 Balio guzti hauek eta beste asko kontutan hartuta Orixek 1927an Euzkadi 

aldizkarian plazaratu “Los reos poetas” artikuluan1 proposatzen zuen, beti gutxietsi eta 

ongi ezagutu ez den tradizioa berrirakurtzea eta haien bideari jarraikitzea, beraxek 

Imozko apezgaiaren kasuarekin egin zuen bezala, ez baitziren ospatzen krimen 

famatuak, damu handiak baizik : 

 
 Invitamos a nuestros poetas que con más éxito pulsan la lira a que fijen 

su atención en esta fuente, que así se ha enturbiado y aun cegado: a que ensayen 

la reconstrucción de este género lírico-trágico en historias antiguas o actuales, 

que no han de faltar; a que no se divorcien del pensamiento y sentimiento de un 

pueblo, que con tan buen instinto cantó lo que le inspiraba su fe cristiana, 

formando pie de los grandes extravíos de la humanidad. 

 

 Neotradizionalismoaren garaiak ziren.  

 

 

 

9. DOINUAK ETA DISKOGRAFIA 

 

 

 Kanten doinuek baladen edota erromantzeen zabalkundean garrantzi handia 

zuten, noski. Eta gehientsuenek zerabilzkiten aireak lehendik jada oso erabiliak, usatuak 

ziren, orok ezagutzen zituzten eta kantatzen zekiten. Hala, Histoire tragique et morale 

d´un ci-devant épicier-droguiste faussaire et empoisonneur titulua zeraman bertso 

paperak, hots botikari faltsu eta pozointzalearen kontrakoak 1676an, beraz mende bat 

lehenago ezaguna zen Lully-ren Atys, tragedia lirikoaren koru baten doinua baitzeukan, 

eta 1723az geroztik Brabanteko Genobebaren baladaren doinua bilakatuko  bide zen.  

 

 XIX. mende hasieran, 1817an justoki, Rodez-en hil zuten Fualdès majistratua. 

Honen hiltzailearen epaiketa oso kasu famatua bilakatu zen eta gutxienez bi konplainta 

moldatu ziren okasio askotan kantatu zirenak, zeren geroago moldatuko diren hainbat 

eta hainbat kantu berrik honako oharrak dakartzate: Sur l´Air de Fualdès, eta Sur l´air 

de toutes les complaintes. Alegia, Fualdès-en doinuaren arabera.  

                                                 
1  EUZKADI 1927-V-27. 
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 Halaber Gure Herrian1 ematen dutenean 1815eko Bordaxuriren edo 

Galerianoaren kantuak Nehor eta C. Dufau-k azpititulu hau ezartzen diote: Krima itsusi 

guzien airean. 

 

 Lurbinttoko ohoinak  1962an Herria aldizkarian jasoa honako aidean kantatu 

behar omen da XXX-ek dioskunez, ― Jean Barbier ote? ―, Kantu zaharren arabera. 

Baina noski, hainbeste dira melodia zaharrak… Adibidez brigantak eta bidelapurrak 

kantatzen dituzten frantses konplainten doinu zenbait honakoxeak dira: Fualdes, De 

L´enfant prodigue, Au désert la Magdelaine, Passion de Jésus-Christ ou Jeanne d´Arc, 

Angélique… 

 

 Kantu batzuek aipatzen dituzte doinuak, zein alfabetikoki eta zerrendan ipinita 

honakoxeak diren:  Aita saldu nuzu idi bat bezala (B 67); Goizian goizik jeiki ninduzun 

(B 75); Haur prodigoarena (B 63); Kantatzera niazu alegera gabe (B 66); Krima itsusi 

guzien aidean (B 59); Oren onean sorthuz zira izar ororen izarra (B 69);  Salbatore 

gora da Garazi aldean (B 68); Ura eta arnua (Noe…) ( B 65)... 

 

 Gure aldetik, aurkezpen honetan besterik ez dugu erantsiko. Urkamendiko eta 

itsasoko baladak ( aipatu lan erreferentziazkoetara joez gero) gaurtik aurrera zertxobait 

ezagunago direlakoan, ene desioa hauxe litzateke. Kantu berriok dakarzkiguten 

oroitzapen ilunak eta hain urrun ez dauden ixtoria triste eta lazgarri haiek, eta Euskal 

Herriko irudi egiazkoago eta hunkigarriakoa ematen digutenak irakurleak bortizki goza, 

senti eta kanta ditzala.  

 

 

DISKOGRAFIA 

 

BEDAXAGAR, Jean Mixel, 1995, Otea lili denean. Elkar. 

DUHALDE, Anje, 2000, Pipirin eta Florian. Elkarlanean. 

HIRU TRUKU, 1994, Mendebaldeko euskal baladak. Madrid, Nuevos Medios. 

IMANOL, 1997, Erromantzeak. Donostia. Iz. 

LABOA, Mikel, 1998, Bat hiru.Elkarlanean. 

LEKUONA, Juan Mari  et al., 1999, Oiartzungo kantu zaharrak. 

LERTXUNDI, Benito 

MARTINIKORENA, Erramun, 1997, Herrian. Agorrila. Baiona. 

MONTBEL, Eric, 2001, Le jardin des Mystères. Complaintes criminelles, ballades 

sanglantes et autres chansons sinistres. MFA. 

ORDORIKA, Ruper, 1992, Bilduma bat. Elkar. 

ORTEGA, A. & OKIÑENA, J., 2012, AITA DONOSTIA, Integral de la obra para voz 

 y piano. Warner Music. Spain. 

UROLALDEKO BERTSO ZAHARRAK. 2007. 

URRETXINDORRAK, 1993, Kantu nostalgikoak. Elkar, Donostia, KD-362. 

VALVERDE, Anton, 2007, Hamabi amodio kanta. Charles Bordes. Elkar. 

… 

 

 

 

                                                 
1  GURE HERRIA, Baiona, 1922, 20. 

 



 80 

 

 

Edizioaz 

 

 Hona irakurleari bere egitekoa laguntzearren eskuzkribuen transkripzioan egin 

ditugun moldaketak egungo grafien moldeei jarraiki: aï > ai  (aïtac > aitak; …); aü > au 

(haü > hau; …); -ou- > -u- (goure > gure…);  y- > j (yuyatu > jujatu; yin > jin…); -y > 

-i ( hogoy > hogoi…); ç-, ce-, ci-  > z- (çaharrec > zaharrek; duçu > duzu;  cerua > 

zerua; bici > bizi…); ca-, co-, cu-, -c, cr- > ka-, ko-, ku-, -k, kr- (cantu > kantu; 

bezarcatu > besarkatu; aïzcora > aizkora; crimac > krimak, cristau > kristau…); ch- > 

x (cherkha > xerkha; trichtiac > trixtiak; etche > etxe……); gue-,  gui- > ge- gi- 

(gueroztic > geroztik; eguin > egin; yalgui > jalgi; …); ll > il (Guillotin > gilotina…); 

ñ > in (eguiñ > egin…); -mb- > -nb- (nombait > nonbait…); -mp- > -np- (exemplu > 

exenplu…); -s- > -z- (zenbait kasutan, hala nola: gustis > guztiz, isan > izan , san > 

zan, sembat > zenbat, suen > zuen…)…Izen propioei dagokienez berean mantendu 

ditugu, jakin arren orijinala besterik zela zenbaitetan, adibidez, Alsasi (Alsace), 

Cánovas, Kincq,  Orillac (< Aurillac), Doga (< Dauga), Paube, … Beraz mantendu 

ditugu euskalkien eta egileen berezitasun guztiak, eta grafien aldaketa soilik egungo 

irakurketa ohituren eta Euskaltzaindiaren arauen jarraipena kontutan edukita burutu da, 

ez baitugu uste irakurle arruntak enkantu edo pamerial berezirik ―Xabier Kaltzakortak 

hitzetan―,  aurki dezakeenik, zailtasuna baizik. 
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Arantzazuko Ama Birjina 

 

 

 

 

 

BALADA  ERLIJIOSOAK 

 

 

 Oso ugariak dira, adibidez Antonio Zavalak (1998: 543-763) hogeita hamahiru 

jasotzen ditu eta bost sailetan banatzen: Eguberria, Jesukristoren Pasioa, Kristau fedea, 

Ama Birjinaren santutegiak eta Santuak. W. H. Gonzálezek  (1994) lau sailetan eta guk 

batean. Bertso paperetan ere ugari iritsi izan zaizkigu. Hauetarik asko Pariseko 

Liburutegi Nazionalean (BNF, FCB, MS nº 169; Z basque 29...) aurki daitezke. Santuei 

(San Antonio, San Frantzisko Asiskoa,  San Ignazio Loiolakoa, San Frantzisko 

Xabierrekoa, San Prudentzio, San Luis...) eta beatoei (Balendin Berriotxoakoa) 

eskainitakoak ez dira falta.  
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1 
 

ABRAHAM ETA ISAAK1 

 

 
 

ABRAHAM  

(Haranerik Chandorat joaiteko) 

  O Jinko handia, zu zira ororen kreazalia,  

Ezazu, othoi, nitara zure grazia eztia.  

Zutarik dependitzen duzu ororen kuntentamentia,  

Ezi ene indar txipiek deus eztizie balia.  

 

LOT  

(Bere iloba presontegitik libratu ondoan) 

5  Jinko handi loriusa, ororen kreazalia,  

Bethi zuk plazer duzuna izan bedi kunplitia.  

Mirakuilu egiten duzu plazer duzun aldi oroz,  

Khantatu nahi dizugu, Jauna, egun boztarioz.  

Gitian algarreki orai bertan erretira,  

10   Eta joan Sodomako erregiaren edireitera.  

 

ABRAHAM  

  Ehun urthetako gizonak othian posible lizatia,  

Adin hartan, seme baten harek injendratzia? 

Eta 90 urthetan Sara ene emaztia  

Posible izanen deia seme baten sortzia? 

15  Jauna balinbada hiri haietan 50 justo 

   Othian hanko abitantak galduren direia oro? 

   Ah! Jaun handia, zu othian khexatu zirade, 

                                                 
1  Iturria: Gure Herria (aurrerantzean GH), 1922, 53. Abraham pastoraletik hartua. Jean Barbierri 

Hirigoien, Xohütako apezak bidalia, eta honi Heguiaphal errejentak. Abraham pastorala Maulen 

errepresentatu zen 1803an, eta Donibane Lohizuneko Lore Jokoetan 1892an. 

 Bertsomoldea : A13A13...  

 Gai Biblikoa. Abraham bere semea Isaak sakrifikatzeko bidean... (“El sacrificio de Isaac”, 

Romancero, Ed. P. Díaz-Mas, C´ritica, Barcelona, 2006, 350-352) 
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   Eta hiri eder haiek arren finitu behar dizie? 

   O Sodoma eta Gomorra, herri kurrunpitiak, 

20  Zi<e>k ere ukhenen tuzie Jainkoaren azote kolpiak. 

 

 (Abrahamek Isaaki lephoa muztu behar zeionian libratu zialakoz Jinko hunari.) 

 

Jauna, zuk ikhusi duzu ene boronthatia, 

Badazkizu nula nian gaiza hori prestatia 

Ene semiaren ikhustez mundu huntan bizirik 

Ez zeneitan emaiten ahal phaku ederragorik. 

 

25   Nihaur errezebi nezazu zureki bake handian, 

Laida ahal zitzadan bethi eternitate guzian, 

Adio, mundia, adio, korrupzionez bethia, 

Ahatzerazi izadazut, O jinko kreazalia1.  

(Eror hilik.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abraham  pastoraleko jokalariak 

 (Mendikota1920 ) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 16 bl.: othian, ote; 18. bl.: finitu, bukatu; 28. bl.: ahatzerazi 

izadazut, ahantzarazi didazu.  
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2 
 

MARIA MADALENA1 

 

 
 

1. ― Erran, Madalena, nurat zuza hola?    

  Zerk eramaiten zutu, desertian gora? 

 

2. ― Jauna galduz geroztik, ezta hunik nitan; 

Gaiza guziak dutut hugu mundu huntan. 

 

3. ― Eta nur uduri da, zuk dirozun Jauna? 

Emazu zerbait marka, othoi, Madalena. 

 

4. ― Hura da Jesus huna, zelu lurren Jauna, 

Jinko gizon egina, eta ene bihotza. 

 

5. Kurutzefikaturik, ez zira orhitzen 

Judiuek diela, hil erazi ukhen? 

 

6. Nihaurek ikhusi dut, hiltzen eta hilik, 

Hari so naudaguen, nigarrez hurturik. 

 

7. ― Zer esperantxa duzu, orai zuk hartarik;  

Infame  baten gisa, hil denaz geroztik? 

                                                 
1   Iturria: Cantica Espiritualac, 124-127. Gure liburu honi hasiera eta bukaerako orrialdeak falta 

zaizkio. XVIII eta XIX. mendeetan arrakasta handiko liburuttoa, edizio anitz izan zituen eta Julien 

Vinsonek Paben 1734ean argitaratu  Othoitce eta cantica espiritualac, eta Baionan 1783an plazaratu 

Cantica izpiritualac aipatzen ditu.  Davenson, aip. lib.,  255-259. Aita Donostiak beste bertsio bat jaso 

zuen Errenterian 1936an Juan Bautista Olaizola apaizaren ahotik. CV, 769, eta beste aldaerak ere ematen 

ditu Arbizun (1058), Lesakan (1059), Zugarramurdin (1060) eta Zalgizen (1061) jasoak 

 Bertsomoldea : A12A12... 

 Gai Biblikoa: Madalena mendietan barna galtzen delarik Jesusen bila dabil. 
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8.  ― O ene jinko Jauna, zuk othoi begira, 

Berriz mundu galdiak,  enezan ingana. 

 

9. ― Andere Madalena, etzitila tronpa,    

Orano har ezazu , leheneko ponpa. 

 

10. ― Hire ponpa tristiak, lehen segiturik,  

Ah! Malerus nuk orai,  nigarrez urturik. 

 

11. ― Zertako khurutxia, besarkatzen duzu, 

Ene plazerez aldiz, mesperetxu duzu? 

 

12. ― Khurutxian tut orai, ene kontsoliak,  

Jaunak hartuz geroztik, han nigatik phenak. 

 

13. ― Utzazu khurutxia,  tziauri enekila,    

 Desertian eztuzu, edirenen Jauna. 

 

14. ― Nigar eginen diat, hik eragin faltez, 

 Jesus hunkiren diat, ene hasperenez. 

 

15. ― Zelilat juan zela, etzira ohartzen?    

 Aitaren eskuinian, bethi da izanen. 

   

16. ― Gezurti bat izala, hor duk erakusten, 

  Hura infame bat zela, hik eitan erraiten. 

   

17. ― Nigarrak behar dira, badakit horrentzat; 

  Bena aski izanen da, hiltzian bakoitx bat. 

   

18. ― Sobera denboraz nuk, hirekin mintzatzen,  

  Desertilat juiten nuk, eztuk aipha zeren. 

   

19. ― Maria Madalena, hitz bat beha zazu,  

Zihaur juiten bazira, ni elduko naizu. 

 

20. ― Sekulako zutut uzten, mundu gezurtia, 

Nitan duk agerturen, hire tronperia. 

 

21.  ― Ziek nun ziradie, bortuko xoriak? 

Othoi, emadazie, zien hasperenak. 

 

22. Nahi dut instant huntan haz ditin nigarrak,  

 Arrapara ditzadan egin tudan faltak. 

 

23. Ene bizi orotan egin bekhatiez,  

 Pharkamentu dezadan ardiets nigarrez1. 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: nurat zuza, nora zoaz; 4. bl.: dutu hugu, ditut gorrotatzen; 9. 

bl.: etzitila tronpa, ez zaitezela engaina; 13. bl.: tziauri, zatoz;   
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3 
 

SAN PEDRO ZERU ALTUKO…1 

 

 
 1 San Pedro zeru altuko giltzaren jabia,  

San Pedro geurea ta Zangitu geuria.  

 

 2 Migel de Fernandiz zen Urdiaingo semia,  

Artxek estrenatu dau San Pedro geuria.  

 

 3 Artxek estrenatu ta auzuak lagundu, 

Ermita seinale bat basuan daukagu. 

 

 4  Urdiaingo Andre Maria guzitan seinale, 

Antxe koronatu zen Naparruako errege2. 

 

5 San Pedro ere geuria […] 

 San Pedro ta Zangitu geure. 

 

6 Altsasun diran zurak geuriak ditugu, 

 Mari ´turrotxen sukaldian mugarria daukagu. 

 

7 Urdiaingo Andre Maria guzitan seinale,  

 Bribilejiuak antxe gordetzen dirade. 

  

8 Zazpi giltzaren azpiyen ala ere daude 

Aietikan bi ´re geuriak dirade. 

                                                 
1   Iturria: Zelestina Lizarragaren ahotik jasoa. J. M. Satrustegi, Diario de Navarra, 1967-VI-22; 

ER, 748. Azkue, CPV, 1056. 

 Bertsomoldea : A13A13...  

 Gaia: San Pedroren egunean egiten zen erromerian kantatzen ziren bertsoak ermitako santuaren 

omenetan. 
2  Tradizioaren arabera Garzia Ximenez (835-885 o.), Nafarroako eta Aragoeko errege. 
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9 San Pedro giltzakin ta liburuarekin, 

Komunikatzen zaion Jesukristorekin, 

 Jesukristorekin ta  bere Amarekin. 

 

10 San Pedro zeru altuko, giltzaren jabia, 

Goizian meza ta  arratsian salbia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erromeria San Pedro ermitaren inguruan (Altsasun) 

 
                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 10. bl.: Zangitu, Altsasuako partean dagoen parajea; 14.bl.: 

bribilejiuak, pribilejioak.  
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4 

 
SANTA KLARA1 

 

 
1.  Bieta Santa Klara, euskeraz Argija,    

 Zeu zara zerubetan dontzella garbija. 

 

2.  Amaren entrainetan zenduan grazija,  

 Munduan ipinteko exenplu andija. 

 

3.  Zure aurtasuneko  denbora guzija, 

 Izan zan erreguzko  exenplu bizija.  

 

4.  Alkargana baturik arri-koskortxuak,  

 Kontatu oi zenduzan  errosarijuak. 

 

5. Amazazpi urtera  ailegatu gabe, 

  Jesusen tesoruen  egin zinan jabe. 

 

6.  Palma eder bategaz Erramu-goxian  

 Agertu ixan zinan  Asisko kalian. 

 

7.  Hamazortzi urtetan  moja sartu zinan,  

 Moja sartuta bere  Klara izan zinan. 

 

8.   Aita San Prantziskua  padrino arturik,  

 Esposa izan zinan  ait-amen ixilik.  

 

 

                                                 
1  Iturria: Manuel Lekuona, Idaz-lan guztiak I, 1978, 469; ER, 756. 

 Bertsomoldea : A13A13... 

 Santa Klara (Assis, 1193 ing. – 1253). San Frantsisko Asiskoaren jarraitzailetarik izan zen eta 

andereentzat komentua eraiki zuen. Bere festa abuztuaren 11an ospatzen du kalendario katolikoak. 
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 9.  Berrogetamar moja  ditu janaritu, 

 Ogi bakar bategaz  erdia gelditu. 

 

 10.  Eskuetan daruazun  gauzaren andija! 

  Kustorijo batian  Jesusa bizija. 

 

11.   Zu ikusirikan  moruak igesi1,  

 Sakramentu santua  zizuten ikusi. 

 

 12.   ─ Uso zuri ederra,  zeruan zer berri? 

 ─ Zeruan berri onak  orain eta beti. 

 

13.  Ontzijaren punteko  bandera gorrija,  

 Zu zera, Santa Klara  dontzella garbija. 

 

14.   Mojen erregaluak   intxaurrak oi dira: 

 Aijek ere guztijak  bai pinak balira...2 

 

 

 

 
Heilignkreuz-eko maisua, Santa Klararen heriotza  

(1410 ing., Washington, National Gallery) 

 
                                                 
1  1241. urtean moruek erasotu zuten Asisko herria. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 15. bl.: Prantziskua, Frantzisko; padrino, gaztelaniatik hartua, 

aitajaun; 19. bl.: daruazun, daramazun; 20. bl.: Jesusa, Jesus.  
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5 
 

SANTA AGEDAREN MARTIRIYUA1 

 

 
 1. Santa Ageda dama eder bat  Sizilian zan jayua2,  

  Kantabriako juezen mende  igaro martiriyua, 

  Egin nai izan zutelarik  gaiztuak engainiyua, 

  Ez baitziyoten muda erazi ─zedukan opiniyua. 

 

 2. Kantabriako gobernadore Kintziano3 zan orduan,  

  Kristandadia galerazi-ta  bere emazte nai zuan. 

  Erejiakin bat egitiaz  gustorik artzen etzuan, 

  Jesukristori bere bizitza  len agindua baitzuan. 

 

 3. Kintzianoren iritzirako  ark esatia basta zan,  

  Baina agindu etziyonian  enteramente triste zan. 

  Enbra gaizto bat bialdu ziyon  konbertitu al bazezan, 

  Atormentatu biarko zala  baldin mudatzen ez bazan. 

 

 4. Enbra gaiztua bazebilkiyon  ematen zenbat idia,  

  Toparik asko ematen ziyon  atajaturik bidia. 

  Beingo batian esan ziyon eze: ─  Ez det galduko fedia,  

  Beste gizonik ez det nik bear,  Jesukristo da neria. 

 

                                                 
1   Iturria: Aitz-gorri- k jasoa bere amonaren ahotik Zarautzen. Euzkadi. Aitzol ondarea. KM. 

 Bertsomoldea : A18A18A18A18...  
2  Ageda ( - + 251 K.o, Catania, Sizilia) . Gaia: Kristaiutasunaren hirugarren mendeko martiriaren 

bizitza eta heriotza. 
3  Kintziano, Quintianus senatorea, neskatxaren ezezkoaren aurrean mendekioz bularrak moztarazi 

zizkiona. 
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 5. Enbra gaiztua bueltatu zan  Kintzianorengana ere, 

  Esaten diyo ez da mudatzen  ez det hainbeste balore, 

  Ez det sinesten neskatxa ori  konbertituko dala ere, 

  Erantzun ziyon mudatuko  tormentubakin bada ere. 

 

 6. Atormentatu dezagun gogor  konbertitu nai ez du ta,  

  Ezur guztiyak eyo beitza  prentza batian estuta. 

  Kristal puzketa talaberakin  galtzara eragin zuan, 

  An arrastaka erabiltzeko  sententziya eman zuan. 

 

 7. Larru gorriyan soka lepotik  zeukala eraman zuan,  

  Oiek guztiyak egin da ere  mudantzarikan etzuan. 

  Borondaterikan ezpadauka  mudatuko du biarrak,  

  “Arma zorrotz bat artu ezazu  ta kendu izkatzu bularrak”. 

 

 8. Bular oriek kendu ta ere  bere koraje fuertian, 

  Galdetu eta erantzun zien  lenengo borondatian, 

  Agindu zien sartu zedila ─kartzela ilun batian,  

  An zeguela atera gabe  biziya zuen artian1. 

 

 9. Kristok San Pedro bidaldu eta  argitu ziyon kartzela,  

  Gainera berriz esaten ziyon  neskatxa a senda zezala. 

  Penagarriya bilatu zuan  zakar tartian zetzala,  

  Gorputz guztiya sendatu ziyon  lenago zuan bezela. 

 

 10. Jesukristori esaten ziyon  mundubaz aspertu zala,  

  Komeni bazan arren despeida  arren disponi zezala. 

  Bai Jesukristok aditu ere  adiskidak esan da , 

  Orain gloriya gozatzen dago  minuto artan iltzan da. 

 

 11. Santa Agedak boto firmia  guk alakua ez degu,  

  Jeniyo txarrak ditugulako arrixko aundiya daukagu. 

  Azken finian bitartekotza  bera jarriko al zaigu, 

  Udarrei zarrak2 au desio du  amen komeni bazaigu3. 

 

                                                 
1  Gabriel Arestik bermoldatu bertsoek eta Mikel Laboak maiz kantatuek honelaxe diote: 

 [...] 

 Egun da Santi Mamina 

 Benetan egun samina 

Goiko zeruan gorde dezala 

 Luzaro neure anima. 

  

Kantatu zuen oilarrak 

Argitzen dira belarrak 

Ageda gure martiriari 

Moztu zizkaten bularra. 

 
2  Udarrei zarra, Juan Jose Alkain “Udarregi” bertsolariaren aita (Aia 1829-1895). Ik.: Antonio 

Zavala, Udarregi bertsolaria. Auspoa 56, Donostia, 1966, 113-118-n beste bertso batzuek Santa Agedaz.   
3  HIZKUNTZA OHARRAK: 11. bl.: Enbra, ´hembra´gazt., andere gaizto honek Afrodisia zuen 

izena; 13. bl.: idia, idea; 22. bl.: eyo beitza, eho biezazkio; 35. bl.: zetzala, etzanik zegoela.  
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Santa Ageda. Donostiako Santa Maria elizako aldare nagusiko erretabloa 

(Antxietaren eskolakoa) 
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6 
 

AGUZTUAREN AMABOSTGARREN1 

 

 
 

 

1. Aguztuaren amabostgarren  Andra Maria goizian, 

Birjina Amaren debotatxo bat  zijoan erromerian. 

 

2. Oinetan ere zapata gabe,  abitu beltza soinian, 

San Frantziskoren kordoetxo bat  gerrian iru doblian. 

 

3. San Agustinen liburutxo bat  eskutxo biyen erdian,  

Pausua baratz botatzen eban  San Eliasen parian2. 

 

4. Ala bere ta baratzagua  San Eliasen parian,  

Aingeru batek irten ziozkan  San Eliasen parian. 

 

5. ― Preguntatxo bat egin biar deutsut  aingerutxoen legian:  

Salbetarako elduko ete naz,  Kurtzepizio gainian? 

 

6. ― Salbetarako elduko zera  Kurtzepizio3 gainian,  

Kurtzepizio gainian eta  Birjina Amaren etxian. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: ER bildumak  zazpi aldaera dakartza. 673 hur. 

 Bertsomoldea : A18A18...   
 Gaia: Arantzazuko bidean aingeru bat agertzen zaio debota bati eta elkarrekiko solasa.  
2  San Elias, erdi aroko kantan Sanda Ilia, Oñatetik Arantzazurako bidean. 
3  Kurtzepizio, badirudi Kurtze (Gurutze) + pizio (< precipicio, gazt.) batuketarik datorrela. 
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7. Erregu eder egin ziozkan  Birjina Amari aurrian, 

Birjina Amari aurrian eta  Santiagori oinian. 

 

8. Moro-erriko katibu danak  libra zezala aidian, 

Moro-erritik banator ere  neu ez nai moro-umia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sanda Iliako koba 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 10. bl.: Kurtzepizio, badirudi Kurtze (Gurutze) + pizio (< precipicio, 

gazt.) batuketarik datorrela;  16. bl.: ez nai, ez naiz. 
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7 
 

ARANTZAZURA EGIN DUT PROMES1 

 

 
 1. Arantzazura egin dut promes,  ero gau ero egunez  

  Ero gau ero egunez eta,  oinutsean ta dolorez. 

 

2. Izar eder bat ateratzen da,  urtean egun batean,  

 Urtean egun batean eta  ura San Juan-goizean. 

 

3. Aren argitan ni joan nintzan Arantzazura ustean, 

 Ama Birjina ta aren Semea  opa nituan bidean.   

  

4. Kontseju on bat eman ziraden  Ama-Semeen artean  

 On ta umila ni izateko  munduan nintzan artean. 

 

5. ― Ai artzaitxoa, artzaitxoa,  nere esan bat egizu,  

 Nere esan bat egizu eta  nerea izanen zera zu. 

 

6. Ermitatxo bat egin bear degu,  deritzola Arantzazu, 

 Iru lata ta lau bost tellatxo  asko izanen al ditu. 

 

7. Denborarekin ura izanen da  ermita kuriosoa,  

 Ermita kuriosoarekin  komentu poderosoa. 

 

8. Asko amaren bai seme maitek  an izanen du ostatu, 

 An izanen du ostatu eta  urre-kaliza goratu. 

 

9. Itxeak  bana binaka dira  Arantzazura-bidean,   

  Itxea itxe seinalea da  arbola eder bat aurrean. 

 

                                                 
1  Iturria: ER. 673.  

 Bertsomoldea : A18A18... 

 Gaia: Ama Birjina agertzen zaio artzaitxoari eskatuz ermita bat eraiki dezan.  
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 10. Arbola eder bat aurrean eta  mats beltza beste aldean, 

  Mats beltza beste aldean eta  iturri otz bat aurrean. 

 

 11. Iturri atan bataiatu zen  Kristo Erredentorea,  

  Kristo Erredentorearekin  guztien Salbadorea 

 

 12. Jende guztia miran zegoan  usoa nora zijoan, 

  Ego txuriak an busti eta  Parabisura dijoa. 

 

 13. Ama Birjina Arantzazukoak  eguteran ttu laioak, 

  Batetik itzal darionako  bestera aldatzekoak. 

  

14. Ama Birjina Arantzazukoak -urre gorriz du koroa, 

  Urre gorriz du koroa eta   India-sedaz bueloa1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fray Xavier de Eulatek  

Salbatore Mitxelenaren poemarentzat egin atarikoa 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: ero, edo; 17. bl.: itxe, etxe; 25. bl.: ttu, ditu.  
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8 
 

ARRATEKO ZELAIKO BAI FLORIDADEA1 

 
1. Arrateko zelaiko, bai floridadea,  

andixek gora dago zerura bidea. 

 

2. Aldatza igaro ta zelai landa baten  

Birjina ta Semia atsegin artutzen. 

 

3. Lirio berdez jantzirik dago Arraten altaria  

Aintxen kantatzen dabe ederki Salbia. 

 

4. Zerura gura neuke zerura boladu,  

Aingeruak balidakez eguak prestadu. 

 

5. Eguak balituzkez  argizarizkuak2,  

Urtuko lituzkela eguzki klaruak.  

 

6. Bai eta ausi bere  ipartxo senduak,  

Bai eta ausi bere  ipartxo senduak. 

                                                 
1   Iturria: Polikarpo Larrañaga, Itzaldiak. Euskal Esnalea. Donostia, 1926. A. Arejita et al., 

Mendebaldeko Euskal baladak. Antologia. Bilbo, 1995, 71.; ER. 723-724. Bertsomoldea : A13A13...Gaia: 

Arrateko erromerien kantak. 
2  Ikaro, Dedaloren semea, grekar mitologiaren arabera eguzkiak urtu egin zituen bizkarrean ezkoz 

peaturik zeuzkan hegak eta itsasora erori zen.  
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7. ─ Zerura nua ni ta nork nai du etorri? 

 .Orain etorri jataz iru mandatari. 

 

8. Atzo etorri jataz iru mandatari: 

Uso zuri eder bat, aingeru polit bi. 

 

9. ― Uso zuri ederra,  zeruan ze berri? 

 ― Zeruan berri onak, orain eta beti. 

 

10. ― Zer da dakazu bada zeruko gauzarik? 

― Olibi-adartxo bat Birjinak emanik. 

 

11. ― Birjinak emanik ta  noizko izentaturik? 

― Erramu-eguneko  bai seinalaturik. 

 

12. ― Erramu urrin da ta  igar ezpaledi, 

Ori igartzen bada  beste bat ekarri. 

 

13. ― Zeruan asko dagoz olibi-adarrik,  

Olibi-adarrik eta  lilio-lorarik.  

 

14. Lilio-lorarik eta  santu ta santarik,  

Ez dala igartuko  zeruko gauzarik 

 

15. Aita San Pedro dago zeruan giltzadi, 

Ai, Jaunak egin banindu  giltzaren jabedi! 

 

16. Atiak ereteko  aita neuriari, 

Lenengo aitari ta  urrengo amari. 

 

17. Andik eta aurrera  mundu guztiari, 

 Andik eta aurrera  mundu guztiari1. 

 

 
Aingerua hegan Tudelako Plaza zaharrean (J.A. Fernandez, 1782) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK:: 8.bl: balidakez, balizkidate; 22. bl.: Seinalaturik, maiz errepikatzen 

den esaera garrantzia azpimarratzearren. Adibidez: Egun sinalia  zan goguan artzeko (Markesaren alaba) , 

halaxe ere gaztelaniaz 1605 a baino lehenagoko erromantzetan: Día era de reyes, día señalado. (G. Di 

Stefano, Romancero, Castalia, Madrid 2010, 382). 
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9 
 

ARALARKO SAN MIGELEN LAPURRETA1 
 

 
1. San Migelen bertsoak noa kantatzera.  

Aditu nai duenik inor baldin bada,  

Berri txarrak dabiltza mundutik barrena , 

Notezioso nasiak geienak al dira , 

Aingerua lapurrak eramana dala 

 

2. Maiatzeko ilaren amaikagarrena, 

San Migelen lapurrak sartu ziradena, 

Bai eta ere arrobatu berak nai zutena,  

Azkeneko erlikide aingeruarena, 

Orrek ematen digu biotzean pena. 

 

3.  San Migela joanda lenengo pregunta:  

Ogi ta ardoa eskatu digute  

Oriek edan eta egin dute junte:  

─ Orai para ditzagun sokakin lotute, 

Goazen, Frantziera San Migel artute. 

                                                 
1  Iturria: San Miguel de Excelsis .  Julio Urkijo ondarea. Albiste gehiago lapurketa honi buruz.  K. 

Izagirre. Homenaje a Julio de Urquijo, Donostia 1949, 287-307. 

 Bertsomoldea : A13A13A13A13A13... /  A13A13A13A13... 

 Gaia: Aralarko San Migelen lapurreta, mendeetan behin baino gehiagotan gertatua. 
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 4. San Migeli lenengo eldu zitzaiona 

Bakarrik balebilke ura zer peona, 

Etorri lioke egun bat ona, 

Azio ori egina, damuko zaiona, 

Projimo lege jaunaz usa dezaiona 

 

 5. Projimoak bezela esanen diet nik  

Zer modutan líbratu trantze orretatik, 

Deskuidorikan gabe mundu onetatik:  

─ Eska zaiok Migeli biotzez gogotik,  

Berak berkazioa alkantzuko dik. 

 

 6. Aditu nuenian ostu dute San Migel,  

Nere lagunei itz bat bela esan nien:    

─ Naiz dala Frantzian ta igual Espainian  

Baldin bada ere leku estalian 

Begira milagroren bat gerta ez darien. 

 

 7. Iru egunen bat gizon geiagok gainetik , 

Mile atera dira Larrungo balletik , 

Borondate aundian ni beintzat gogotik , 

Or ibili gerade mendi oietatik,  

Migel, zure deia da orain montainetik. 

 

8. Endemas Imoz Larraun gero Saganetik, 

Zeren falta bai zaigu guzion erditik, 

Gu anparatutzeko paraje aunditik,  

Nork guardatuko gaitu Aralar menditik. 

 

9  Ez balirade sartu San Migelgo kapilen 

 Jendeak orrenbiste ez zuen jakinen,  

 Ez dakit ziertorik kanpoan dabilen,  

 Ladron gaiztoen lanak ara nola diren 

 

10  Zure tenplo santua Aralar mendian  

Lutoz jantzirik dago tristeza aundian,  

Ez da konsolorik oraingo aldian  

Ez bazaigu itzultzen guregana Migel 

 

11  ─ Nora zoaz Migel aingeru ederra?   

Pena aundiz beterik gu arkitzen gera,  

Eztirudi montainek lenengoa dela,  

Adi zazu Migel emengo negarra , 

Zu ez bazera itzultzen gu galduak gera. 

 

12  Nora zoaz Migel aingeru santua, 

Zeruetan zerok asentatua, 

Denboraz emanen ditik ark bere kontuek  

Migelek pisako ditik bere pekatuak,  

Lana egongo duk an ezin ukatua. 
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13  San Migel aingeruak Goizuetan bisita  

Naparroan gelditu da zerutik jetxi da, 

Kontsolatu egiten naiz esaten asi ta,  

Bere plan ederrakua ala ikusi ta,  

Eldu zela uste nuen zeruko musika. 

 

14  San Migel aingerua, burua berriturik  

Nor ez da espantatzen ori aditurik, 

Aingerua izanik ain fideletatik  

Zerutik jetxi zana mundura deiturik  

Emen darabilgu despreziaturik. 

 

15  ─ Iruineko Korteko alkate Rodriguez, 

Barka dezaiek baino bertso au adi bez,    

Berori portatu da aditu dedanez  

Frantzira joan eta San Migelen aldez 

Aingeru eder ori bilatu al bez. 

 

16.  Frantzira joan eta San Migel upatu,    

Belauniko jarririk bertan adoratu,  

Berak gaitzala bada arren anparatu, 

Bizimodu onen bat mundurako logratu  

Ta gero zeruetako gloriaz gozatu1. 

 

 
San Migel Aralarkoa 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 72. bl.: adi bez, adi beza, 75. bl.: al bez, ahal beza; 76. bl: upatu, 

okuspatu... 
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10 
 

ARIMA ERRATUA1 

 

 
 

1. Oi,  mirakulu guziz sinheste nekea! 

Arima gaixo baten berriz itzultzea;  

Mundutik joana zela bazuen urthea,  

Urthe buruz egin du berriz itzultzea. 

 

2. Ama zuten elizan urthe-buruzale, 

Ahizparik gaztena etxeari soeile,    

Hunek ez zuen uste bazela nehore,    

Boz bat hor entzuten du, berak uste gabe. 

 

3. Boz hura entzun eta, so'iten du gainean, 

Ustez auzoko haurrak zituen etxean...  

Bere ahizpa hila ikusiz bet-betan...  

Harriturik, oihuka hasten da orduan. 

 

4. Hilak ordu berean: ─ O, ago ixilik! 

Ez daunat deus einen, ez egin nigarrik   

Ni hire ahizpa nun, lur gainerat jinik,  

Zerbait laguntza nahiz, orai hire ganik. 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I, 96; KKK, 215. 

 Bertsomoldea : A13A13A13A13... 

 Gaia: Andre baten arima beste mundutik itzultzen da ahizpa zenarekin mintzatzera.   
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5. ─ Zer nahi duzu beraz, ahizpa maitea? 

Purgariotan da zure izaitea? 

Zu handik libratzeko banu berthutea, 

Egin nezake segur en'ahal guzia... 

 

6.  ─ Joan behar dun joan gure elizara, 

Eta handikan gero, Santa Barbarara, 

Ta ororen buruan Santa  Madalenara1.... 

Boturikan ez egin, arinki sekula!2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Madalena errestauratze lanetan (1901) 

 

                                                 
1  Hona Aita Donostiak (CV, III, 864,) beste bertsio batean honako bertsoa ematen du Atharratzen 

1922an jasoa : 

  ─ Au, behar hitzait joan gaineko elizala 

  Eta ama igorri Santa Barbarara, 

  Maidalenara eta hantik Sarrantzera. 

  Promesik, oi! Ez egin ahalaz seküla. 

 Atharratzetik gora eta kapera jaso eta zaharberritu zuten lekuan aldare erromatar bat aurkitu 

zuten inskripzio batekin, non euskal hitzak ageri diren. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 6. blsoeile, begiratzaile; 7. bl.: nehore, inor ez.  
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Farsa baten ikuskizuna Holandan.  XVI. m.   

Peru gurea Londresen edo Londresen dot baladaren antzezkizuna 

 

 

 

 

 BALADA  NOBELESKO PANEUROPARRAK 

 (amodioa, fidelitatea, ohorea, bahiketak...) 

 

 

Hemen bildu ditudan balada nobelesko paneuropar gehienak Ipar Euskal Herrian 

jasoak dira (11-30). Lapurdi Baxanabarre eta Zuberoako Bertso eta Kantak izeneko bi 

liburukietan agertu genituen lehenik batzuk, baina ez dira falta ere Mendebalekoak. 

Tradizio klasikotik hasita, zenbaitek frantses ikutua dutela ezin uka, Erdi Aroan sortu 

nobelen oihartzun baitira, eta asko neurri handi batean Europa osoan hedatuak daude, 

batzuetan Ozeanoa ere iragan dutelarik. Ohorea eta fidelitatea. Zaldunak, mairuak, 

gerratik itzultzen den senarra, andre fidela, andre ezfidela, andre malezkondua, neska 

malmonjatua, neska ontziratua, neska soldadua, neska orein bilakatua…eta bestelakoak 

ere badituzu tartean. Errealismoa eta fantasia baturik.  
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11 
 

ANDRE EMILI1 
 

 
 

 

1.   Andr'Emili, andre gora, 

Ezin diro ogirik orha,      

Artorik jorra hain guti, bihoa mairu herrin gora. 

 

2.   Saldu nintzen saritan,  

Asko sari handitan,  

Ehun phizu urhetan eta berrehun dupha eztitan.   

 

3.   Aita nuen salzale, 

 Ama diru harzale, 

Anaierik xipiena mairuetarik khenzale2. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Iturria: Pierre Lafitte, L´art poétique basque d´Arnaud d´Oyhénart, (1665). Gure Herria 1967, 

30. 

 Bertsomoldea:  a7a7 A14 

 “Chanson d´une file navarroise nommée Emilia, de laquelle un more estant amouraché, il 

lachepta a pris d´or » dio Oihenartek.  Alegia, mairu bat maitemindu zelarik Emiliaz erosi zuela urre eta 

eztiaren truke aitari eta anaiak erreskatatu zuela. Badu kide eta parekorik gailegoz ere : La cautiva 

recobrada : Una hermana qu´eo tenia / me la cautivaron moros / Doña Isabel se llamaba / mañanita de 

Santa Ana ( Victor Said Armesto, 1997, Poesía popular gallega. Ed. Fundación Pedro Bamié de la Maza, 

108). Azkuek jaso zuen Juan Ramon Arburua Etxalarkoaren ahotik, honela hain zuzen: 1.  Aita nuen 

saltzaile / ama diruen artzaile / nere anaia Bernardo / moru errira entregatzaile. 2. Saldu nenduen 

dirutan / dirutan ere aunitzetan / neunek pisa ala urretan / bi ezti-kupeletan. 3. Neure alaba Miarrez / zer 

dun orrela nigarrez? / ire jauntziak eginik tziauden / urrearekin zilarrez. (CPV, nº 375, 471-472.) . Índice 

General de Romances Hispánicos (aurrerantzean IGRH 0169). 
2 HIZKUNTZA OHARRAK: 2. bl.: ezin diro, ezin dezake; 6. bl.: dupha, kupela.  
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12 
 

JUDU HERRATUA1 

 

 
1. Ote da mundu huntan deusere gai denik, 

Judu herratiari konpara daitenik? 

Nik ez dut uste baden nehon miserablerik, 

Haren zortiari hurbil daitekenik. 

 

2. Egun batez pasatzian hiri baten aldetik, 

Burjes batzu zitzaizkon jarraiki ondotik, 

Zioten ez zutela ikusi gizonik, 

Harek bezain bizarra luzea zuenik. 

 

3. Ikusi zutenian beren presentzian, 

Zenbait estrainer zela jarri ziren dudan, 

Arropa forma bat soinian, zela adin haundian, 

Langile bat bezala taulierra aitzinian.    

 

4. Erran ere zioten: ─ Egun on nausia! 

Desiratzen ginuke zure mintzatzia,  

Satisfa dezagun gure desirkondia, 

Bai eta ere akorda hemen dringatzia. 

                                                 
1  Iturria: J. M. Satrustegi, Luzaide´ko kantiak. Auspoa, 65. Tolosa, 1967, 148-162 

 Bertsomoldea : A13A13A13A13... 

 Balada honen bost aldaera ezberdin gutxienez bada  : Dassance, GH, 1966, 126-127, reed. 

Lakarra,  115-116; J. M. Satrustegi, Luzaide´ko kantiak. Auspoa, 65. Tolosa, 1967, 148-162; “El cantar 

del judío errante”,  FLV, 1975, 344, reed. Lakarra,116-120; Barbier & Dufau, GH,  1926, 279-282; 

Donostia, VII, nº 617,  843-844; nº 618,  845-846;  Azkue IV, 164.; KKK 145. 

 Gaia: munduan zehar erromes ibiltzera kondenatua dagoen judua, Kristo gurutzbidean ez 

laguntzeagatik. 
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2. Aitortzen derauziet malur bat dudala,  

Etziteztela duda, egia bera da, 

Euri edo denbora hun, beti kurri nabila  

Nehon ez naite geldi, juan behar aitzina! 

 

3. ─ Ostatuan sar zaite gurekin, gizona,  

Edatera emanen daizugu arnua, 

Errezibi dezaguzu gure ofrimena  

Borondate hunian egiten daizuguna. 

 

7.  ─ Ostatuian sar nindaite ziekin gogotik, 

Bai eta ere edan zien arno hunetik; 

Ni ezin jar naiteke... edanen dut xutik,  

Tormentek artzen naute geldituz geroztik. 

 

8. ─ Aitortzen deraizugu kurios girela, 

Zure adinaren berri jakin nahi ginukela,  

Ehun urte baituzula iduritzen zaigula, 

Edo zure bisaia tronpos da. bertzela. 

 

9. ─ Ene hezurrak dira arras gogortiak, 

Bai eta ere urtez anitz kargatiak,  

Emezortzi ehun urte baitut pasatiak,  

Hetaz izan zizte, oi, segurtatiak. 

 

10. ─ Zu ote zira bada gizon famatia, 

Mundu guzia baita ongi estonatia?   

Satisfa dezaguzu gure izpiritua. 

Heia zu zarenez, Judu herratua. 

 

11. ─ Izraelgo hirian izan niz deitua1,  

Jerusaleme famos hirian sortua, 

Satisfa bedi beraz zien izpiritua, 

Jaunak, ni nuzie bai, Judu herratua. 

 

12. Munduia pasatu dut bosgarren aldian,  

Orai berdin abanxu seigarrenian,  

Bakotxak hiltzen dira nor bere aldian,  

Eta ni ezin hilez nabila mundian. 

 

13. Europan ikusi dut heriotze hanitz, 

Mihiz esplikatzia posible balitz,  

Espreski horietan izan niz, 

Nola edo zerbait ere gisetan hil nahiz. 

 

 

                                                 
1   Isaac Laquedem deitzen da frantses bertsioan, eta izen hau kontserbatzen du Aita Donostiak 

jasotako zazpi estrofako kantan (T. VII, nº 618), Bedekarrats, Atharratzeko zurginaren ahotik  1927ko 

irailaren 19an jasoan.  
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14.  Pasatu izan nintzan hiri, herrietan, 

Kausitzen ahal nintuen gerla guzietan,  

Etsenplu hartu izan aisa horietan,  

Heriuak ez duela indarrik ni baitan. 

 

15.  Leihorra pasaturik, egin itsasua-re, 

Geldituren ninduela agian hark ere; 

Nik samur nahi eta denen adiskide,  

Enetako berdin du, oi, edozein hide. 

 

16. Nik ez dut zorrik iten batere etxetan, 

Ez eta hartzekorik nehon bazterretan,  

Beti bost sos sobera baditut sakeletan,  

Euri edo denbora hun toki guzietan. 

 

17.  ─ Entzuten ginituen munduian erranak,  

Amens batzu zirela hacen arrazoinak;  

Ongi ikusten tugu zure trabailuak, 

Bai eta ere sinesten direla egiak. 

 

18. Zure ospe aundiak estonatzen gaitu,     

   Gure izpirituan dudatzen baigitu,  

Dudarik gabe duzu ongi merezitu,  

Jaunak zituenian zu hola punitu. 

 

19.  ─ Neure gaizki aundia, erranen egia,  

Gaizki tratatu nuen nik Jesus maitia; 

Izan behar-bidian urrikalmendia  

Zerbitxatu izan nuen krudelitatia. 

 

20. Jesus jiten zelarik Jerusalemetik 

Kurutze saindu hartaz ongi kargaturik,  

Galdegin izan zerautan umiliaturik, 

Heia plazer nuienez, bortan pausaturik. 

 

21. Nik, buruia nahasia eta errebela, 

Ezetz erran nakon, seurki, berehala:  

─ Habil hortik aitzina, habil kriminela.  

Haren han pausatziaz afrontu nuiela. 

 

22. Jesusek erran zerautan ordian berian :  

─ Mila urtez bederen ibiliko hiz mundian,  

Deskantsian izanen hiz ororen burian,  

Pena guzietarik libro, azken jujamendian. 

 

23. Partitu izan nintzan ordian berian, 

Pena, xangrin, dolore guzien erdian,  

Geroztik beti kurri nabila mundian,  

Deskantsurikan ez da ene gorputzian. 

 



 124 

24. Denborain presentzian, adios konpainia!   

Erremesiatzen dut zien kuraia, 

Juan behar niz aitzina, oi hau doloria!   

Bestela enetzat tormenta haundia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beti kurrri nabila mundian. Gustave Doré,  Le Juif errant (1856) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 16. bl.:  dringatzia, (< trinquer fr.)  topa egitea. 46. bl.: abantxu, ia. 
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13 

 

JUNDANE JAKOBEKO PELEGRIA1 

 

 

 

1. Saint Domingora nintzanian, elas, jinko jauna, 

   Elizan barna sarthu nintzan, othoitze egitera. 

   Han ikusi nin mirakuilu, pelegrier heltia, 

   Oilarra entzun khantatzen hareki oilo xuria. 

 

 2. Hantik sarri heltu nintzan Burbusera 

   Eta berhala juan nintzan Agustitara. 

   Eliza hartan barnen beitzen kruzufik saintia, 

   Ikusi nian izertzen, gaiza segurra2. 

 

 

                                                 
1   Iturria: LBZN, II, 293. 

 Bertsomoldea : A16A16A16A16... 

 Santo Domingo de la Calzadako mirakulu famatuaren oihartzuna, alegia, gaztelaniaz dioetenez, 

donde cantó la gallina después de asada.Txit ezaguna den  Les chansons des pélerins de Saint-Jacques 

liburuan aurkitzen den Lorsque nous partîmes de France kanta frantsesetik François Barrenquyk 1809an 

moldatua. Irakur daiteke ere Pedro Echevarria Bravoren, Cancionero de los peregrinos de Santiago 

liburuan. (Centro de Estudios Jacobeos. Madrid 1971, 150.) Bada pastoral bat ere XVIII. mendean 

idatzia, eta beste zaharragoa den baten kopia eta non aipatzen den Lapur hurkatuaren ixtorioa, Europako 

zenbait hizkuntzetan ere zabaldu izan dena. XIII. mendean jadanik Alfonso X jakitunaren Cantigas-etan 

aurkitzen da. Ik.: P. Urkizu, Jundane Jakobe handiaren trageria (1634). Lehen euskal antzerkia. 

Errenteria, 1996.  
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 5. bl.: Burbusera, Burgosera.  
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Jundane Jakoberen erromesen kantak. Troyes, 1718. 
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14 

 
NESKA OREIN BILAKATUA1 

 

 
 

1 Ura isuririk sorginen bidean,  

Dohaina bildu dut Bazko arratsean,  

Gauaz Maddi nuzu, egunaz oreina2,  

Etxeko zakurrek xerkatzen nutena. 

 

2 ─ Jakes, nun tuk horak?  Eztiat senditzen.  

─ Oihanpean kurri oreina xerkatzen. 

Jakes, deit 'zakurrak, salbatzak arreba!  

Ama, nola sinets Maddi daitekela? 

 

 

                                                 
1  Iturria: P. Lafitte, “Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrak”, Gure Herria, 1965. 

 Bertsomoldea : A12A12A12A12... 

 J. Juaristi, “La balada vasca de la muchacha ciervo”, ASJU, 1987, 917 hur.. Euskal bertsioa La 

blanche biche, frantsesekotik hartua da, zeinaren lehen bertsolerroa M´envoient jeter de l´eau bezala 

hasten den. Pénet-en ustez XVI. mendekoa da, eta Davenson-ek (aip. lib.196-199,) dioenez bada suediar 

vise bat  La Fille changée en trol. titulatua. Child-en bilduman  Leesome Brand deitzen da eta Malicorne 

musika taldeak bere errepertorioan dauka.  

 Gaia: Greziar mitologiaren arabera Akteon, ehiztari ospetsua, Artemisaren (Diana erromatarren 

munduan) haserrea pairatu behar izan zuen Akteonek larrutsik mainatzen ikusi zuelako. Alegia, orein 

bilakatu zuen eta  haren zakurrek jan. Askok aipatzen duten ixtorioa eta Ovidiok ere Metamorfosiak 

liburuan (III, 152-153) ere aipatzen du. 
2  Lanzarote y el ciervo, gaztelaniazko erromantzean irakurtzen dugu ere fantasiazko beste bertso 

hauek: Tres hijuelos había el rey […] / el uno se tornó ciervo… 
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3.  Jakes zakurreri hasi da xistuka, 

Oreina hil dute kolpez ausikika, 

Jakesek kanitaz eman du pusketan.    

─ Aseko ahal da Maddi gurekilan. 

 

4.   ─ Afal, afal, Jakes.  Ni nuk hor lehena,  

Ene haragiaz betherik dupina. 

Ama sala zolan, nigarra begian, 

Puinala sartu du bere bihotzean1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akteon orein bilakatu eta zakurrek hila  

(Edontzi grekar baten arabera, 390 k.a., British Museum) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 5. bl.: nun tuk horak?, non dituzu zakurrak; 11.bl.: kanitaz, 

ganibetaz, haiztoz.  
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15 
 

NESKA ONTZIRATUA1 

 

 
 

1. Brodatzen ari nintzen, ene salan jarririk, 

Aire bat entzun nuen itsasoko aldetik, 

Itsasoko aldetik, untzian kantaturik. 

 

2. Brodatzea utzirik, gan nintzen ama gana,  

Hean jaliko nintzen gibeleko leihora,  

Gibeleko leihora, itsasoko aldera? 

 

3.  ─ Bai, habil, haurra, habil, erron Kapitainari,  

Jin dadin afaitera, hemen deskantsatzera,  

Hemen deskantsatzera, salaren ikustera. 

 

4.  ─ Jaun Kapitaina, amak igortzen nau zu gana,  

Jin zaiten afaitera, hantxet deskantsatzera,  

Hantxet deskantsatzera, salaren ikustera.» 

 

5.  ─ Andre gazte xarmanta, hoi ezin ditekena:  

Iphar haizea dugu, gan behar dut aintzina,  

Ezin ilkia baitut, hauxe da ene pena. 

                                                 
1  Iturria: MS. Chaho, 1850 ff. 161-164. 

 Bertsomoldea : A14
A14

A14
... 

 ER-ek hamasei bertsio ezberdin jasotzen ditu: 233-256.  Aita Donostia, 400-1 eta 400-2 

zenbakiak. Claude Roy, 112. Ikus: Urquizu, “Viejas baladas...” 48-52. Katalan erromantzeroan El 

Mariner bezala ezagutzen da, eta Doncieux-ek titullu hau ematen dio, L´embarquement de la fille aux 

chansons et sa déplorable mort. Armestead (1978:102)  bertsio italiano bat jasotzen du (la bella monta in 

nave / kominsyya a navegar / laran larin don dela / kominsyya a navegar) eta tradizio poetiko sefardiaren 

ezaugarri bat dela bere multikulturalismoa ondorioztatzen du.  
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6.  Andre gazte xarmanta zu sar zaite untzira,  

Gurekin afaitera eta deskantsatzera, 

Hortxet deskantsatzera, salaren ikustera. 

 

7. Andre gazte xarmanta igaiten da untzira, 

Han emaiten diote lo-belharra papora, 

Eta untzi handian lo dago gaixo haurra. 

 

8. Jaun Kapitaina, nora deramazu zuk haurra?   

Zaluxko itzulazu hartu duzun lekura, 

Hartu duzun lekura, aita-amen gortera! 

 

9. ─ Nere marinel ona, hedazak heda bela! 

Bethi nahi nuena jina zaitak aldera! 

Ez duk hain usu jiten zoriona eskura!  

 

10. ─ Jaun Kapitaina, nora ekarri nauzu huna?  

 Zalu itzul nezazu hartu nauzun lekura, 

 Hartu nauzun lekura, aita-amen gortera.» 

 

11. ─ Andre gazte xarmanta, hori ezin egina, 

 Hiru ehun lekhutan juanak gira aintzina... 

 Ene meneko zira, orai duzu orena ...  

 

12. Andre gazte xarmantak hor hartzen du ezpata1  

 Bihotzetik sartzen 'ta, hila doa lurrera!...  

 Aldiz haren arima hegaldaka zerura! 

 

13  ─ Nere Kapitain Jauna, hauxe duzu malurra! 

 ─ Nere marinel ona, norat aurthiki haurra?  

 ─ Norat aurthiki haurra? Hortxet itsas zolara! 

 

14. Hiru ehun lekhutan dago itsas-leihorra, 

 Oi Ama Anderea, so egizu leihora...  

 Zur 'alaba gaixoa, uhinak derabila2. 

                                                 
1  Hona nola ematen duen Chahoren eskuzkribuko beste aldaera batek hasiera eta bukaerako 

bertsoak non neskak bere ohorea salbatzeko sabrea erabilitzen duen ezpataren ordez eta koplariak 

maradikazione eta guzti: 

 

1.  Aldixe batez nenguelarik ─ sala baxian brodatzen, 

 Kapitain entzun dizut ─ itsason gainen khantatzen, 

 Itsason gainen khantatzen eta ─ kobla eijerrik emaiten.  

[…] Jauna, pheresta izadazu ─ istanpat zure sabria, 

 Nahi nikezu laxatu ─ memenpat ene zintura, 

 Nahi benuke laxatu ─ ixtanpat ene zintura. 

12.  Maradikatia dela dendariaren eskia, 

 Zeren hertsiegi egin beitu anderiari zintura, 

 Hertsiegi egin beitu anderiari zintura. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 11. bl.:  Jin zaiten afaitera, etor zaitezen afaltzera; 23. bl.:  Zaluxko 

itzulazu, arin-arin itzuli ezazu.  
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16 

 
ISABELATXU1 

 
 

 
 1.  ─ Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan bat eidazu:  

  atian dauen kantore orri etor dila esaiozu.  

 

  2.  ─ Egun on asko euki dízule, ontziko maisu gaztia.  

   Alango asko ekar dízule, linde damatxu gaztia.  

 

  3.  ─ Aitek eta amak bialtzen neude au kantatxuau ikasten.  

   Au kantatxuau ikis nai bozu erdu nerekin bordera.  

 

  4.  ─ Eskerrik asko mile biderrez, ez dot olango usterík,  

   aitek eta amak etxian neukie neu ondo estimadarik.  

 

  5.  Berbau aotik esan bazuen ze sartu zioen kapapean,  

   sartu zioen kapapean ta eroen zuen bordera.  

 

 6.  Lobedartxu bet ipini neuntsen bular biaren erdían,  

  linde damia loak daroa bosteun legoa bidian.  

 

 

                                                 
1  Iturria: ER, 247-248. 

 Bertsomoldea: A18 A18 

 Gaia: Neska ontziratua-ren aldaera daukagu, eta jakina den bezala, kapitan batek brodatzen ari 

zen neska ostutzen du eta lo belharra ematen, Itsas barrenean esnatzen da eta ohorea salabatzearren, 

ezpata hartzen du eta bere buruaz beste egiten. Gai klasikoa da, zeren eta Tarquinio y Lucrecia 

erromantzean ageri den era berean ( Estas palabras diciendo echa mano de una daga / que muy secreta 

traía debajo de la su falda / y a los pechos se la pone que lástima era de miralla. Luego allí en aquel 

momento muerta cae la romana. Romancero, ed. P. Díaz-Mas, 373-375) Lukreziak bere buruaz beste 

egiten du Tarkiniok desohoratu duelako. 
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  7.  Alan ta bere subertia zan untziek alkar jotia,  

   ordu atantxe itxartu zala linde damatxu gaztía.  

 

  8.  ─ Eroan naízue, eroan naizue aiten d'amaren errire.  

   ─ Aiten d'amaren errire joateko bosteun legoak bear dire,  

   bosteun legoak olan eiteko orren errezak eztire.  

 

  9.  ─ Untziko maixu gaztea, badezu kainabetea?  

   ─ Ezteukat kainabetarik baina emongo deutzut saflea.  

 

  10.  Emon zioten saflea eta sartu zeuen biotzean,  

   ordu atantxe ilotzitu zen linde damatxu gaztea.  

 

  11.  ─ Ene mutilak, lagunek onak, zer íngo'tsegu oneri?  

   ─ Intzentzoagaz intzentzatu te erainotzagaz lurrundu,  

   linde damia zazpi astian geurekin erabil daígun.  

 

  12.  Ene mutilek, lagunek onak, zer ingo'tsegu oneri?  

   ─ Emon deiogun zazpine mosu ta bota deiogun ureri.  

   Emon zioten zazpine mosu eta bota zioten ureri.  

 

 

 

 

 
Lukreziak bere buruaz beste egiten du  

(Oñatiko Unibertsitateko kalostrako medailoia. XVI.m. ) 
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17 
 

NESKA SOLDADUA1 

 

 
 

1. Gaztiak kantuan ta  zarrak eragusian   

Ori da pasatzen dana  bardin mundu guzian. 

 

2. Etxetik urten neban  Mariatzeko ilian 

Amasei urterekin  neure txoramenian. 

 

3. Soldadu sartu nintzan  Agorraren bostian 

Kabo ero sarjento  izateko ustian. 

 

4. Ni lako fortunia  nork du arrapatu? 

 Amaika ilabeteko  sarjento nonbratu. 

 

5. Urtebete baino len  nintzan teniente, 

  Rejimentutikan be ─ nintzala ausente. 

 

 6. Regimentu bi izan ditut  amar urte onetan,  

  Anjel de Ondasetan  Buenas Airasetan.  

 

7. Nerau emakumia  ofizialia,  

  Letrarik, eskolarik batere gabia. 

 

                                                 
1   Iturria: A. Gandiagak Araotzen jaso zuen balada hau 1967an 82 urte zituen Maria Barrenaren 

ahotik.  (EUSKERA 1974 159-160. or.) MEB, 124. 

 Bertsomoldea : A12A12... 

 Gai zabaldua poesian eta teatroan. Famatua izan zen Katalina de Erauso (Donostia 1592- 

Veracruz 1650) neskak idatzi zuen autobiografía bere bizitzako abenturekin (B. Estornés, Historia de la 

monja alférez. Euskalzaleak, Donostia 1934) . Euskal teatroan Katalina Eleizegik gaiaren inguruan 

antzerki bat sortu zuen eta zinean ere bertsio ezberdinak izan ditu donostiar emakume abenturazale 

ausartak. Ikus zenbait komentario hemen: BIGURI, K., “El tema del cambio de sexo en la literatura vasca 

de tradición oral”, Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. I. ASJU, 553-570. Hizkuntza ezberdinetan: 

gaztelaniaz, katalanez, alemanez, frantsesez, italieraz eta bestetan bertsio ugari izan ditu. Ik. 

Gaztelaniazko: “La doncella guerrera” (P. Díaz-Mas, Romancero, Barcelona 2005, 341-343.) 
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8. Agustin Antonio  izan da neure izena. 

  Ori aitu dezutenok  ezta neure izena. 

  

9. Oraintxe da denboria  izena muratzeko   

  Agustina Antonia  naizela esateko. 

 

10.  Batetik lau balazo  bestetik enfermo 

Jaunaren abixuak  oixek ditut klaro. 

  

11. Moja sartzera noa  komentu batera, 

Jesusaren esposa  betiko izatera. 

 

12. Amar urtian errege  serbitu detalako 

Dotia gertu daukat  moja sartutzeko. 

 

13. Adios ama neuria  Probintziania 

Ongi lastimatzen naiz  zu despedida. 

 

14. Baina oraindik ere  bizi naizen artian 

Gogoan izango zaitut  neure biotzian1. 

 
 

 

 

 

 
La monja Alferez Tillac-en arabera 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 25. bl.: Probintziania, Probintzia deitu izan zaio bereziki 

Gipuzkoari. 

 

 



 135 

 

18 
 

ERREGE JAN1 

 

 

 
1. Errege Jan, zauritürik,  

   Jin izan da armadetarik:  

 Am'anderia baratü ziozü etxian alagerarik. 

 

2.   ─ Errege Jan, kontsola zite,  

   Korajereki sar zite: 

 Zure emaztiak errege txipi bat barda sorthü ükhen dizü. 

 

3.   Ez ene emaztia gatik,  

  Ez errege txipi bat gatik, 

  Ni enainteke kontsola: haiek biek jakin gabe, ama, hiltzeko ohe bat!  

 

4.   ─ Am ´anderia, zer die mithil horiek,  

  Hainbertze nigar marrasketan? 

  ─ Ene alhaba, ezin begira, galdu dine zaldi gris bat2. 

 

5.   Ez zaldi gris baten gatik,  

  Ez ürh'untzi baten gatik, ez othoi egin nigarrik! 

  Errege Janek ekharriko dizü, urhe eta zilhar armadetarik. 

 

                                                 
1  Iturria: Bordes 317, KKK 138; LBNZ, 454,  

 Bertsomoldea : a8 a8 A16... 

  Davenson, 137. Pénet-ek kanta hau sailkatzerakoan XV. mendekoen artean ezartzen du:     

 Le roi Renaud de guerre revint  

 Portant ses tripes dans les mains;  

  Sa mère était sur le crèneau  

  Qui vit venir son fils Renaud...  

  Katalanez , La tornada del Cavaller tituluz ezagutzen da.  

 Gaia: Renaud / Jan erregea zauriturik itzultzen da gerratik.  
2   Beste aldaera: 4b. ─ Am 'anderia, zer die neskato hoiek,  

     Hainbeste nigar marrasketan? 

    ─ Ene alhaba, ezin begira, ─ hautse dine ürh 'untzi bat. 
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6.   ─ Ene ama, othoi, errazü,  

  Khantü horiek zer diren hain gora? 

  ─ Ene alhaba, deuserik ez, prosesionia dün joaiten.  

 

7.   ─ Am ´anderia, zer zaia behar dut jauntzi,  

  Ohe huntarik jelkhiteko? 

   ─ Ene alhaba, xuria, gorria, ederrena düken beltza. 

 

8.   ─ Am ´anderia, zer dü lür saintü hunek  

  Hain gora dagoenian? 

  ─ Ene alhaba, ezin begira, errege Jan dun ehortzirik!  

 

9.   ─ Am 'anderia, oritzü giltz hoiek,      

  Urhe eta zilharren hoiek, 

  Eta errege txipitto hori artha handieki eraik. 

 

10.   ─ Lür saintia, erdir 'adi,  

  Ni barnen sar ahal nadin!... 

  Lür saintia erdiratü, eta nik errege Jan besarkatü1. 

 

  

 

 

 
Charles Bordes, 

 (La Roche-Corbon (Indre-et-Loire 1863 — Toulon, 1909), 

 
                                                 
1  10b. ─ Lür saintia, zerr 'adi,   

  ni barnen bara ahal nadin!... 

 Lür saintia da zerratü, ni Errege Janeki baratü.» 
 HIZKUNTZA OHARRAK: 3. bl.: baratü zirozü, geldi zaitezke; 25. bl.: oritzü, har itzazu. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rochecorbon
http://es.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
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19 
 

EZKUTARI FALTSUIA1 

 

 
 

 

1.  Anderea, gorarik zaude leihoan, 

  Zure senharra behera dago Frantzian, 

Hura handik itzul daiteken artean, 

Ezkutari har nezazu ni etxean. 

 

2.  Ene senharra behera deia Frantzian? 

  Hura handik itzul daiteken artean,  

Ezkutari nihaur aski niz etxean,  

Hauzoak hurbil utzi derauzkit juaitean. 

 

  3 Izan nuzu Frantzian et 'Españian, 

  Bai et ere Engeleterra guzian, 

  Andre ederrik ikusi badut heietan, 

  Zure parerik ez zen ene begietan 1 

 

4 Mutil gaztea, ederki zira mintzatu, 

 Gaurko ostatu gure etxean baduzu, 

 Ganbera garbi, ohea xuri dukezu, 

 Nihaur ere aldean hurbil nukezu. 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, 445. 

 Bertsomoldea : A13A13A13A13... 

 Fidelitatea gai duen balada. Alegia, gerratik itzultzen den senarra mozorroturik eta andereari 

froga bat ezartzen dion ixtorioa. Uliseren Itakaratzearen antzekotasunagatik Menéndez Pidalek 

honelakoak odiseikoak deitu zituen. Bordes 321, KKK 131, GH, 1921, 13. 
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5 Zure senharra ni baino gizon hobea, 

 Zazpi urthez hak eman deraut ogia, 

 Zortzigarrenean bere azpiko zaldia, 

 Anderea, beira fidelitatea! 

 

6 Uri haize ura denean uherlo,     

 Andretto hauk oro girare parlero,    

 Hitzño hori juan zerautazu laxero,    

 Ene senharra nik zutan truka ez niro.  

 

4. Anderea, iragan zautzu denbora...  

Eskeini tutzu ohea eta ganbara;  

Heiekilan oi! zure gorphutz propia. 

Ez deia bada, errazu, hori egia? 

 

8. Ezkutari, jaun bilho urdin faltsuia, 

Hi othe hiz nihauren lehen semea?   

Altxazak, altxa ezker aldeko begia, 

Ene semeak han baitik sor seinalea. 

 

9. Iratzea betheko denean udarez, 

Zezen xuria erditzen denean xahalez,  

Labe gorria bethetzen denean elhurrez,  

Erranen dautzut zurea nizen bai ala ez1. 

 

10. Urgainean eginen diat zubiak, 

Han ereinen ogitto hazi gorria, 

Han jin arte ogizko ophil xuria, 

Ez duk izanen amaren barkhamenduia!2 

 

 
Guillaume Eppherre (Altzürükü 1911-1974) eta Louis Dassance  (Uztaritze, 1888-1976), 

                                                 
1  Ezinezkoa dela esateko, ezezkoa emateko modu metaforikoak. Alegia, inoiz ez. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 21. bl.: uherlo,  lohitsu; 22. bl.: parlero, berritsu; 23. bl: laxero, 

ustekabez; 24. bl.: zutan truka ez niro, ez nezake aldatu zugatik. 
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20 
 

HIRUR KAPITAINAK1 

 

 
1.  Arrosa xuriaren artian anderia luak hartu, 

Elhurra bezain xuririk, ekhia bezain ederrik, 

Hirur kapitain zaudian khortez inganaturik. 

 

2.  Kapitain hetarik batek zaldiala altxatu, 

Aberiala altxatu eta mantuaz untsa trosatu, 

Pariserat phartitu, aitak ez deus jakintu. 

 

3.  Parisera heltu nintzanian ostalersak salutatu, 

Baninduzun salutatu, bai eta berriak galthatu, 

Bortxaz ala amurioz jina ziren errazu. 

 

 

                                                 
1
  Iturria: Chahoren eskuzkribua, ff. 158-163. Azkuek bi bertsio (T. II, 949-951) eta Zavalak 

hamabi jaso ditu (aip. lib., 257-272). Aita Donostiak ematen du bertsio orijinal frantsesa: Celle qui fait la 

morte pour son honneur garder, alegia, hila bailitzan egoten dena ohorea mantentzearren.  Ezaguna da 

ere La Belle qui fait la morte (Davenson) eta Les Tres Capitanis (Arnaud) 'Hirur kapitainak' legez.  

 Bertsomoldea : A18A18A18… 

 Honela komentatzen du Agosti Chahok : «L'histoire de la jeune demoiselle enlevée par trois 

capitaines ou mousquetaires, a laissé une légende fort touchante: elle a le ton et la couleur de la fin du 

seizième siècle. [...] Les ravisseurs sortent de l'appartement, les larmes aux yeux, comprenant trop tard le 

crime abominable qu'ils ont commis. 

 

  Hirour egunen burian, hilac oihu aitari: 

  Aita, entzun nezazu,  othoi, sinhetsi behar duzu; 

  Berthutia beguiratu nahiz  hilic egona nuzu. 

(A. Chaho, Biarritz... T. II, 173-174) 
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4.  Kapitainak entzun zienian khanberan nundien sarthu, 

Anderia jan ezazu, phausuz eta trankilki, 

Hirur kapitain bagutuzu gaur zure zerbutxari1. 

 

5.  Anderiak hori entzun zienian hilik lurrerat erori, 

Kapitainak ere bai juan bere asmu hartarik, 

Nigarrez ari zielarik anderia hilgatik. 

 

6.  Hirur egunen burian hilak oihu aitari, 

Aita entzun nezazu, othoi sinhetsi behar duzu, 

Berthutia begiratu nahiz hilik egona nuzu2. 

  

 

 

 
Frantses tradizioko kanta (XVII.M.) 

                                                 
1  Aldaera f. 103:  

 

  Aspaldian desir niena orai dizut gogatu,  

  Hura gogatu eztudano gaik eztit maneatu.  

  Baratzian eijer deia jilofreia doratu,  

  Aspaldian desir zunina orai duzia gogatu,  

  Satisfatu zirenian berria khunta ezazu.  

 

 Azken bertso hau errepikatzen da «Aldi batez nengualarik» kantan (f. 72). 

 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: Aita Donostiak bildutako bi bertsioetan (191. eta 192. zenbakiak) 

bertso gaizki konprenituak badira, hala nola jasotzen duenean gorkiaz engeyaturik (itzulpenik gabe), 

khortez inganaturik denean, eta xenaz amarraturik, alegia, kateaz amarraturik, kantariaren asmakizun eta 

irudimen beroak eraginik gorte egitearen tradizioaren aurka. J.M. Lekuonaren bertsioan: bortian 

eneganaturik (1999: 140) ; 5. bl. : trosatu, troussa biarneratik: bildu, troxatu. 
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21 

 
KOMENTUKO PARETAK...1 

 

  1. Zazpi eihera baditut erreka batean, 

  Zortzigarrena aldiz etxe saihetsean,  

  Hiru uso doazi karrosa batean,  

  Hetarik erdikua ene bihotzean. 

 

2. ─ Etxea omen duzu ongi teilaztatu, 

  Ganbera berri bat ere bai pintatu,  

  Erdiko uso horren perilik ez duzu,  

  Horren enplegua hauzuan baduzu. 

 

3. ─ Ene aitak et'amak zutenean jakin 

  Amodiotan ginela biak elgarrekin, 

  Enganioz ninduten plazarat ekharri 

  Eta, lagun batekin, komentuan ezarri. 

 

 4. ─ Zure aita deia hoin gizon krudela, 

  Komentuan baitzerauzka kriminel bat bezala? 

  Gure amodioa hoztu nahia da; 

  Bainan ez du eginen, tronpaturen baita. 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I, 732. 

 Bertsomoldea :  A13 A13A13A13… 

 Neska aitak komentuan sartua borondatearen kontra. La nonne par contrainte frantsesez, edota 

La malmonjada gaztelaniaz. Ik. Francisco Torrecilas del Olmo, « Cantos de malmonjadas », Canciones 

populares de la tradición medieval. Akal, Madrid 1997, 4-85.  
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 5. Ai, aira banindadi ainhera bezala, 

  Ardura joan nindaite komentu leihora 

  Eta maitiarekin han pasa denbora, 

  Bien pena dolorez guk elgar kontsola. 

 

 6. Komentuko paretak, oi pareta finak! 

  Ofiziale onek dirade eginak, 

  Doblezka badituzte leihoetan burdinak... 

  Maitiaren ikustera ni ezin sar hara!1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Klararen monja komentua (Zarautz) 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 24. bl.: maitiaren ikustera, maitea ikusteko. Helburuzko perpausa  

(r)en + aditz-izena + ( e) ra formulaz, Iparraldeko euskalkien eran. 
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22 
 

ERHAZTUNA1 

 

 
1. Zazpi urthe badizü uda huntan konplitu,  

Amodio perfet batez zintudala maithatu,  

Bainan orai beldur nuzu behar zitudan kitatu. 

 

 2.  Jaunak, ez dakit zer egin ala juan pelegrin, 

Ni juaten baniz pelegrin hemen badate zer egin, 

Herri huntako bi neskatila jin nahi dira enekin. 

 

3. Juan nuzu ni behin Juan done Jakin pelegrin, 

Eliza hartan sartu ninduzun bi neskatila gazterekin,  

Arrosarik guti erranik jelgi ninduzun batekin. 

 

4. ─ Erhaztun bat badut nik urhe finez eginik, 

Non ez dudan hura ikhusten zure erhian sarthurik, 

Ene bihotzak ez dikezu behin ere deskantsurik. 

 

                                                 
1  Iturria: MS. Sallaberry; LBNZ, I, 617. 

 Bertsomoldea :  A15 A15A15… 

 Gaia: erromes enganatzailea. 
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5.  ─ Erhaztun bat baduzu beste bati emozu,  

Lehen bester egin eta orai eni gortia,  

Zertara hunat jiten zira parabolaz bethia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emile Bayard-en irudia P.J. de Béranger-en kantuetarako (1866) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: Azkue, nº 438, 551, bi bertsio eta bi doinu ematen dizkigu hala nola 

testuetan erabili dituen zuzenketak, “garbiketak”: konplitu / estaldu; amodio perfet / onerespen sendo; 

kitatu / galdu. 7. b.: Juan done Jakin, Jundane Jakoberen, Santiagoko bidean.15. bl.: parabolaz bethia, 

asmakizunez eta gezurrez betea. 

 



 145 

 

23 
 

AIMONEN  LAU  SEMEAK1 

 

 
 

1. Heben girade Aimonen lau seme,  

 Heben balin bagunu Kusi Maugis ere,    

 Ezkinate lotsa, Xarlemaña, zure,  

 Frantses dosepariak oro jinik ere, 

  Oro jinik ere. 

 

2. Maugis zenian triaten gainean,  

 Burdinaz kargaturik, etsaien artian,  

 Hargatik ez zen lotsa haien erdian,  

 Zeren belhar hunak berekin baitzutian, 

 Berekin baitzutian. 

 

3. Maugisek badu protekzione,  

 Adreziaz parerik mundian batere,  

 Aita zunbait debru, Ama belhagile,  

 Eta hura aldiz haien bien seme, 

  Haien bien seme. 

 

 

                                                 
1  Iturria: Azkue, IV, 189-190; CPV, nº 859,  999-1000.  

 Bertsomoldea: A13A13A13A13b6...  Silaba kopurua 11 eta 13 artekoa da, irregularra. 

 Izen bereko pastoraletik sortutako kanta. Eta historia Les Quatres Fils d´Aymon izeneko nobela 

frantsesetik hartua. LBNZ, I, 466. Beste bertsioak Martine Arotcharen & P.P. Dalgalarrondo, Aimunen 

lau semik. 29-7-1984, Sohütan, 44. Ahuskin bildutakoa GH, 1926, 273-274. Atharratzeko Francisco 

Pierrou-ren ahotik hiru estrofa jasoak, eta bere  859 zenbakian bi lehen estrofak ematen dizkigu ohar 

honekin:  Lo aprendí en Zuberoa, sin tomar nota del autor (sic). 
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4. Bedatseko berdurek lili ekarten, 

 Bai eta gur'egunek gaiak beilarazten;  

 Zuhain hunek zer frutu deiku ekarriren?   

 Zohitu denian orok ikusiren, 

  Orok ikusiren1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marzelin Heguiaphal errejentaren, Aimunen lau semik. Xohüta, 1984 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 2. bl.: Maugis, Aimonen lau semeak erdi aroko poema epikoan ageri 

den pertsonaia, hauen ahaidea zen. Zaldun eleberrietarik datozen zenbait pastoraletan, majiziena gisa 

ageri da.4. bl.: dosepariak, ´les douze paires´ fr., ´los doce pares´gazt. Balirudike gaztelerazko bertsio 

batetik moldatua dagoela. 
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24 
 

JUAN DE FLORES1 

 

 
 

1. Anaiai gaztigatu nion  isilik karta batean    

Ea lagunduko zidanez  gizona ortzitzen lurrean.   

 

2. Anaiai gaztigatu nion  isilik karta batean, 

Ea falta zen gizonik bai ala ez, ─ o Erregeren gortean. 

 

3. ─ Bai falta da don Juan de Flores2  joan dan zazpi urtean3;  

Zu bezalako dama ederren batek  idukiko du etxean. 

 

4. ─ Nere aitak ai balaki  nik zer daukaten etxean,  

Aitak ni ilen ninduke eta  amak egosi bertzean4. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria. Azkuek Eugin Mikaela Mendizabali jaso eta CPV 384 zenbakiarekin argitaratua. 

 Bertsomoldea: A18 A18... 

 Gaia: La muerte ocultada edota euskaraz Egun bereko alarguntsaren parekoa, alegia, herriotza 

ezkuttazearena. 
2  Juan de Flores XV. mendeko nobelista espainola izan zen,  Breve tractado de Grimalte y 

Gradissa (Lérida, 1485 ing. ) eleberri sentimentalaren egilea, zeina den Giovanni Boccaccioren  

Fiammetta-ren jarraipena.  
3  Iturri edo ahaidetzat jo dezakegu La condesita erromantzea dioenean : Pasando los ocho años ─ 

pa los nueve caminar / el conde Flores ni carta ─ ha mandado para acá. (P. Díaz-Más, aip. lib., 273). 

Ezaguna da erromantze hau katalanez, portugesez, gaztelaniaz, sefardien artean eta abar. 
4  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: gaztigatu, bidali; 8. bl.: bertzean, eltzean.  
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25 
 

FRANTZIAKO ANDEREA1 

 

 
 

 

1. Etorri nintzanian Frantzie parteti, 

Ama topatu neban etxian bakarrik. 

 

4 ─ Zer egiten dau ama orrelan tristerik?   

─ Nobedade barriek, nobedade barriek entzun dodaz bai nik. 

 

3.  ─ Ze nobedade  entzun dau,  bai ama neuria? 

 ─ Ezkonetan zariala , ezkonetan zariala bai ene semia. 

 

4. Nundikua al dakazu  zeure emaztia? 

─ Frantzie partekoa,  Frantzie partekoa bai ama neuria. 

 

5.  ─ Ez dot gure frantzesik  ain gutxi  errenik,  

Egin dodan promesau, egin dodan promesau  konpridu biot nik. 

 

 6.  ─ Ze promes dauko ba ama konpridu eiteko?  

  ─ Joan bidera eta, joan bidera eta andria ilteko.  

 

 7.  ─Ez da inposible ama, nik ori egitia,  

  joan bidera eta, joan bidera eta andria iltia.  

 

 8.  Ain de ederra eta ain de galanta be,  

  ez da inposible ama, ez da inposible ama nik ori egitia.  

 

 9.  ─ Zau ezpazara kapaz artu eizu anajia, •..  

  Anajia ezpada kapaz, anajia ezpada kapaz estudiantia.  

 

 

                                                 
1  Iturria: MEB, 32-33. Mañariko Euzkadi  1935ing. Solaguren baserriko Josebe Ortuosterengandik  

jasoa. Aitzol ondarea, KM-n bada beste aldaera. MEB-en beste bost bertso ezberdin aurki daitezke. 

 Bertsomoldea:  A13 A13.. . 

 Gaia: Soldadoaren itzulera eta honen anderearen hiltzea.  

 



 149 

 

 10.  ─Joanita,  jatsi zate zaldi orren ganeti,   

  sartu deizuden puñela, sartu deizuden puñela biotzen erditi.  

 

 11.  ─ Ai orren puñelorren puntiaren zorrotza!  

  Ikusiak beste barik, ikusiak beste barik ilten dust biotza.  

 

 12.  Amalau mando dodaz urre gorriz kargaurik.  

  Aik emongo' utzudez da, aik emongo' utzudez da ni itxi bizirik.  

 

 13.  ─ Aik artuko' odaz baie ez itxi bizirik  

  lelengo puñelkadan, lelengo puñelkadan zeartau bagarik.  

 

 14.  ─ Abadea ekarrizu konfesaduteko  

  neure arima tristia, neure arima tristia konsoladuteko.  

 

 15.  ─ Abadea urrin dago, elexea urrinego;  

  orrelan ibilteko, orrelan ibilteko asti gitxi dago.  

 

 16.  ─ Zazpi izera dodaz odolez mantxaurik,  

  zortzigarrentxu onek, zortzigarrentxu onek naroia ni mundutik.  

 

 17.  Eleizan kanpak dire eztakit zegaiti,  

  igual izingo dire, igual izingo dire neure eriotzeagaitik1.  

 

 
Mañariako eliza 

 
                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 6. bl.: ezkonetan zariala, ezkondu egin zarela, 22. bl.: Ai orren 

puñalaren puntiaren zorrotza, estilema tragikoa, maiz ageri den esklamazio urkaberako baladetan; 24. bl.: 

emongo utzudez, emango dizkizuet; 31. bl.. zazpi izera odolez mantxaurik, zenbaki magikoaren 

erabilearen indarra; 32. bl.: naroia, narama; 34. bl.: izingo dire, izango dira. 
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26 

 
KANZURIANO1 

 

 
1. ─ Kanzuriano, Kanzuriano,  lo bazagoz iratzarri. 

  ─ Enago ni lo, enago ni lo,  moru erriko moruori. 

  Nok esan deutsu neure izena  truku erriko trukuori?   

 

 2.  ─ Enaz ni moru errikoa  gitxiago truko errikoa, 

  Obetuago izango naz ni  zeruetako aingerua. 

 

 3.  Jaun Zerukoak bialtzen nau ni  gaur zugana mandatari. 

  Zure espose doñe Errose  biyar da espose barri, 

  Biyar da espose barri eta  biyar goizerako eldu bedi. 

 

 4. ─ Emetik eta ene etxera  bosteun legua da bide, 

  Bosteun legua da bide eta  nik arek zelan ebagi? 

 

 5.  Oriek ebagitiarren  zer emongo zeunkio zuk ari? 

  ─ Berreun kana urre-zintxa  Ama Graziakuari. 

  Amalau libra argiziritxu  Andra Santa Ursulari. 

 

 6. Orra or goian zazpi zaldi  euretariko bategaz. 

  [...]     gau eta egun ebagi. 

                                                 
1  Iturria: ER. 303-304; MEB, 56, 144-145. 

 Bertsomoldea: A18 A18…   

 Gaia: Aingerua agertzen zaio Jaun Zurianori esanez esposa Errose berrezkonduko zaiola. 

Itzultzen da erromes gisa, jasotzen du ezpata eta Errosek senarra ezagutzen du. 

 Anagnorisia, beraz, ezezagun bezala ageri dena errekonozitzea, tragedia gerkoan ohikoa, hala 

nola Sofoklesen Edipo-n. 
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 7.  ─ Oles, oles, Dios te salve,   nik ostatua nai neuke. 

  ─ Emen ez dago ostaturik eta  beijue pobreori aurrera.   

 

 8.  ─ Oles oles, Dios te salve,  nik ostatua nai neuke. 

  ─ Emen ez dago ostaturik eta  beijue pobreori aurrera. 

 

 9.  ─ Oles oles, Dios te salve,  nik ostatua nai neuke. 

   ─ Egun okupaue daukogu te  beijue pobreori aurrera. 

 

 10.  ─ Kanzuriano bizi zanean  pobreak emen baeben ostatua. 

  ─ Kanzuriano aitetu dau eta  betor pobreori aurrera. 

 

 11.  Silan ezarri erromesori  uragaz oinak garbitu. 

  Uragaz oinak garbitu eta  pañua artun da sikatu. 

 

 12. ─ Begiak begi badirudi  minak guzurra esan ezpaledi, 

  Gaurko gure erromes onek  Kanzuriano dirudi. 

 

 13.  ─ Ixilik on adi  batxilerrori! 

 .  Antxina il da enterraute daukon  Kanzuriano eure ori! 

  [...]  

 

 14.  Ortxe kaxan dago ezpatie  Kanzurianok itxie. 

   Gaurko ezkongai orrek   ataraten badau ezpatie. 

 

 15.  Juan da ezkongaiori,  ez dau atara ezpatie. 

   ─ Ia gaurko erromes orrek  ataraten badeu ezpatie. 

 

 16. Juan da erromesa ta  atara dau ezpatie. 

  [...] 

 

 17.  Pozez beterik doña Errosak: ─Zu zara senar neurie1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: Kanzuriano, Jaun Zuriano; 3. bl.: truku, turko; 13 bl.: Dios te 

salve, ohiko agur formula eske kantetan; 14. bl.: beijue, bihoa; 19 bl.: baeben, bazuten.  
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27 
 

PERU GUREA lLONDRESEN1 

 

 
1. Londresen dot neuk senarra ─ zirin bedarrak ekarten,  

Bera andik dan artean ─ gu emen dantza gaitezen.   

  Oi, au egia!  

  daigun jira bi Maria. 

 

2. Kapoiak dagoz erreten ─ oilaskotxuak mutiltzen  

Orrek ondo erre artean ─ gu emen dantza gaitezen.   

  Oi, au egia!  

  daigun jira bi Maria. 

 

3. Neure oilanda nabarra ─ txikarra baina zabala,  

Zetan oa i auzora ─ etxean oilarra donala?   

  Oi, au egia!  

  daigun jira bi Maria. 

 

4. Neuk ugazaba nekusan ─ Izurdiako zubian. 

Ori zestorík urten artean ─ gu emen dantza gaitezan.   

  Oi, au egia!  

  daigun jira bi Maria. 

 

5. Neure mutiltxu txoria, ─ ik esan eustan egia: 

Gur gabean dantzauko zala  ─ nire emazte Maria. 

  Oi, au egia!  

  iretzat mando zuria. 

                                                 
1  Iturria: MEB, 140-141. Azkuek Gabikan jaso zuen Maria Josefa Ispizuaren ahotik.  

 Bertsomoldea: A16  A16  a5 a8... 

 Holandan gai honi buruzko fartsak antzezten ziren jada XVI. mendean, Brueghelen koadroetan 

ageri denez. 
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28 

 
ANDRA GAZTIE ETA AITE PRAILIE1 

 

 
1. ─ Egunon dakoela, andra gaztie. 

  ─ Alan ekarri deiela, aite prailie. 

  

2.  ─ Lexibetxu zurie dozu, andra gaztie. 

  Ondo-ondo egosite, aite prailie. 

  

 3. ─ Senarrik edo bozu andra gaztie?    

  ─ Indietan dadukat, aite prailie. 

   

4.  ─ Famelirik badozu, andra gaztie? 

  ─ Umetxu bi ditudaz, aite prailie. 

 

 5.  ─ Ezagutuko zeunke, senar zeurie? 

  ─ Lengo trajiaz baletor, bai aite prailie. 

   

6.  ─ Laztan bat emongo neuskizu, andra gaztie. 

 ─ Ibaie dau bitarte, aite prailie. 

 

7.  ─ Laster igaroko neuke, andra gaztie. 

  ─ Etxatela konbeni, aite prailie. 

 

 8. ─ Agur, agur, agur, andra gaztie. 

 ─ Beiuela ondo-ondo, aite prailie2.   

                                                 
1  Iturria: MEB, 39; Azkue II, 965; Labayru Ikastegia MZIM. Informatzailea: Adelaida 

Bengoetxea, 50 urte, Ereñokoa. Biltzailea: Bego Zabaleta. 1983ko urtarrila.  

 Bertsomoldea: A12A12... 

 Gaia: Fraildeari andre gazteak honen musu eskaerari ematen dion ezezkoa.  
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 3. bl.: lexibetxu, ´colada´ gazt. Lexibatxua bezala ere ezaguna da 

balada; 5. bl.: bozu, baduzu; 11. bl.: emongo neuskizu, emango nizuke; 16. bl.: beiuela, bidai on dagizula. 
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29 

 
TESTAMENTUARENA1 

 

 
  1.  Izar ederrak urteten dabe  zeru altuan bakarrik 

   Ezta bakarrik, lagunak ditu  jaun zerukoak emanik. 

  

 2. Zazpi aingeru aldean ditu  zortzigarrena gaixorik 

   Zazpi mediku ekarri deutsez  India-Madriletatik. 

 

  3.  Arek igarri, arek igarri  nundik dagoan gaisorik. 

  ─ Amoreminak badituz onek  desendrainetan sarturik. 

 

4. ─ Guzurra dino mediku orrek  nik eztot amore-minik,  

Amoreminak badaukadaz be  desendrainetan sarturik. 

 

5. Gaur arratsean ilgo naz eta  etorri bedi gorpura,  

Errosario zuri eder bat  eskuartean errezetara dozula. 

 

6. Neu enterretan naroenean  igongo dozu korura,  

 Andixek bera salto egingozu  Birjina Amaren ortura. 

 

  7. Larrosea ta kabelinea  artungo dozuz eskura, 

   Jente guztiak esan daiala  neure lutua dozula. 

 

  8. Aingerutxuok esaten dabe  salbean Abe Maria. 

  Gero guztiok goratu daigun  zeru altuan gloria.  

  Amen, Ave Maria2. 

                                                 
1  Iturria: MEB, 50-51. 

 Bertsomoldea: A18 A18 ...  

 Gaia: Testamentuarena, hots, hil zorian esandako hitzak. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 6. bl.: desendrainetan, ´en las entrañas´gazt., barne erraietan; 11. bl: 

naroenean, naramatenean;  12. bl.: egingozu, egingo dozu, egingo duzu;  13. bl.: Artungo dozuz, hartuko 

dituzu. 
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30 
 

LANTZEA1 

 

 
 

  1. Eguna zala, eguna zala,  bart irargia zanean 

   Egunerako joan nintzan ni  zazpi legua bidean, 

 

  2. Zazpi legua bidean eta  neure maitean kalean. 

   Neure maiteak bota egin eustan  lantzea bentanarean. 

 

  3. Orain il bere banozu eta  enterrau bere naikezu 

   Maria Madalenean aurrean eta  Jesukristoren oinean. 

 

  4. Iru letratxu bearko ditu  nire sepultureak ganean, 

   Neure maiteak irakurteko  Madrildik datorrenean2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: CPV, 398. Azkuek berak ematen du musika eta bertsio “zuzendua”. Ajangizko Maria 

Juana Altzibarren ahotik jasoa. 

 Bertsomoldea: A18 A18 ... 

 Gaia: Kupidok gezia antzo maiteak leihotik igorri lantza bihotzean barnera sartzen zaiola. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 4. bl: bentanarean , bentana + -rean, ´a través de de ventana´, 

leihotik; 5. bl: banozu, banoazu.  
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Ezpeldoiko oroitharria 

 

 

 

 

BALADA NOBELESKOAK (bereziki Euskal Herrikoak) 

 

 

 

 Sail honetan hogeita bost balada jaso ditugu (31-55).  Esan bezala euskal izen 

bat ageri delako sartu ditugu hemen, batzuetan europar ahaideak izan arren. Orotarikoak 

dira eta batzuek gertakizun aski zaharrak kontatzen dizkigute. XV. mendean gertatuak 

eta ahoz-aho, mendeak iraganik XIX. mendean jasoak izan dira, hala nola Etxauzeko 

Anderia eta Bereterretxen khantorea, .....  
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31 
 

ETXAUZEKO ANDERIA1 

 

 
 

  1.   Sorthu nintzan Etxauzian,  

    Hazi Garatian Agerrian  

   Eskolatü Baiunian2, madamatü Ürrütian.•  

 

  2.   Alzürükü Ürrütia  

    Ala lekhü famatia,  

   Enetako ja izan düzü, phenaz hiltzeko lekhia.  

 

  3.   Musde Ürrütia bilhua holli,  

    Jaun erretorak hortzak xuri,  

   Haiek biek ni narabila Ürrütian ezterari.     

 

  4.   Kozinatik khanberala,  

    Khanberati kozinala,  

   Hiruretan üngürürazi zeitan bilho adatsa eskietan.  

 

  5.   Mus de Ürrütia etzen lotzen  

    Bere tela mihisetan,  

   Arauxe nahiago beitzen amuriaren kapitetan.  

                                                 
1 Iturria: Ik. P. Urkizu, “Viejas baladas del Cancionero de Chaho”, RLLCGV, 2005, 65-67. 

www.e-spacio.uned.es... 

 Bertsomoldea: a8 a8A16...   
2  Baxanafarroako nobleziaren alabek Baionan eskolatzen ziren, eta ziiuaski Santa Klararen 

komentuan zeina jada XIII. mendean eraikirik zen. Gaia: Andre malezkondua, senarrak gaizki tratatua eta 

anaiak libratua. Frantsesez La maumariée vengée par ses frères, eta gaztelaniaz, La malcasada. Balada 

paneuropearra da. Izen zehatzak dakarrtzanez Jean de Jaurgainen arabera Etxahuzeko anderia eta Urrutiko 

jaunaren artean 1422an urtean ezkondu ziren.  
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  6.   Ala Baigorri, Baigorri maite,  

    Nik hilik ere, hara nahi nüke.  

   Hara nahi nüke, han harriak ere althe nitüzke.  

 

  7.   Etxauzeko bizkundia,  

    Non da zure ohoria,  

   Zure arreba anderia xangrinez hiltzen ari da1.  

 

  8.   Etxauzeko bizkhundia,  

    Beldurra düzü ahalkia,  

   Üzten düzü phenaz hiltzera zure arreba anderia.  

 

  9.   Bizkundiak muthilari,  

    Zela bedi zaldi hori,  

   Erra bedi urzo hori, sar gitian bide horri.  

   

 10.   Bizkundia armaturik 

   Zaldi urdina zelatürik, 

   Ürrütian sarthü züzün, Ürrütia eskapi leihotik2. 

 

 

 

 
Urrutiko jauregia Altzürükün 

 
                                                 
1  Errimak bertsolerroaren orden hau eskatuko luke : xangrinez hiltzen ari da zure arrabe anderia. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 9. bl.: ezterari, esteiari (Oihenart, 1657), miserable.; 14. bl.: 

mihisetan, maindiretan;  15. bl.:  kapita, kalamuz egindako maindirea; 26. bl.: zela bedi zaldi ori, 

“ensíllese ese caballo´ (gazt.).  
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32 
 

BERETERRETXEN KHANTOREA1 

 

 
1  Haltzak eztü bihotzik, 

  Ez gaztanberak ezürrik. 

  Enian uste erraiten ziela aitunen semek gezurrik. 

 

 2.  Andozeko ibarra, 

   Ala zer ibar lüzia! 

  Hiruretan ebaki zaitan armarik gabe bihotza. 

 

 3.  Bereterretxek oheti 

   Neskatuari eztiki: 

  ─ Abil, eta so ´gin ezan gizonik denez ageri. 

 

 4.  Neskatuak berhala, 

   Ikhusi zian bezala 

  Hiru dozena bazabiltzala bortha batetik bestila. 

                                                 
1  Iturria: Villehelio, 1869; Sallaberri, 1870, 211- 217. Azkue IV, 157, nº 393. Donostia VII;  

Urquizu 2005: versión B, 72-74. 

 Bertsomoldea: a7 a7 A14 ....  

 Gaia: XV. mendearen erdi aldera Zuberoan beamontesen (Louis de Beaumont) eta agramontesen 

arteko liskarretan Berterretxeren heriotza tragikoa kantatzen du khantoreak. Kontea, leringo kondea da, 

Guiche eta Curtongo barua, Nafarroako Joana, Karlos IIIa Noblea, Nafarroako erregearen alaba 

bastartarekin ezkondua, garai hartan Mauleko gazteluko gobernadore zena. Kantak traidoretzat jotzen du, 

eta Juan Karlos Guerra historiagileak dioenez, Leringo kondeak bere egunak Madriden bukatu zituen 

(1564), Nafarroako erregeari traizio eginik Gaztelako Don Enrikeren basallo egin baitzen.  
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 5  Bereterretxek leihoti 

   Jaun Kuntiari goraintzi: 

  Ehun1 behi bazereitzola, beren zezena ondoti. 

 

 6.  Jaun Kuntiak berhala, 

   Traidore batek bezala: 

  ─ Bereterrex, aigü borthala: ützüliren hiz berhala.» 

 

7.  ─ Ama, indazüt athorra  

 Mentüraz sekulakoa! 

Bizi denak orhit ükhenen dü Bazko-biharamena! 

 

8  Marisantzen lasterra  

  Bostmendietan behera! 

Lakharri-Büstanobian sarthü da bi belhainez herresta.  

 

11.  ─ Bustonabi gaztia,  

 Ene anaie maitia, 

Hitzaz hunik ez balinbada, ene semia juan da. 

 

12.  ─ Arreba, ago ixilik!   

 Ez othoi egin nigarrik! 

Hire semia bizi bada, Mauliala dün juanik. 

 

13.  Marisantzen lasterra  

 Jaun Kuntiaren borthala! 

─ Ai, ei, eta, jauna, nun düzie ene seme galanta?  

 

14.  ─ Hik bahiena semerik  

 Bereterretxez besterik? 

Ezpeldoi-altian dün hilik; abil, eraikan bizirik ...  

 

15.   Ezpeldoiko jentiak, 

 Ala sendimentü-gabiak! 

Hila hain hüilan ükhen-eta deüsere etzakienak! 

 

16.   Ezpeldoiko alhaba  

 Margarita deitzen da: 

Bereterretxen odoletik ahürka biltzen ari da. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Ehun, Gavel-en ustez zifra hiperbolikoa da, eta kontearen soldaduak adieraz lezake.  
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 17.   Ezpeldoiko bükhata,  

 Ala bukhata ederra! 

Bereterretxen athorretarik hirur dozena ümen da1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mauleko gaztelua 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 11. bl.: Bustanobi, jada ageri zaigu Censier gothique de la Soule 

(1377. ing.) deituan, “Hostau de Bustanobie de Laccarry (Ed. Ricardo Ciérvide, Izpegi, Baigorri 1994, 

118. or.);   24. bl.: bi belhainez herresta, hau da Gavel-en bertsioa Lafittek kopiatua, Bi belhainak 

herresta diote Sallaberryk eta Jaurgainek beren bertsioetan, bi belaunak arrastaka; 42. bl.: Ezpeldoi-altina 

dün hilik; abil, eraikan bizirik,   Gavelek komentatzen duenez kontraesan honetan adierazi nahi zuela 

khantoregileak konteak amari esan ziona, alegia, hiltzat jo zutela, baina amaren oinazearen aurrean honi 

esperantzaren bat eman nahi diola, oraindik bizirik izan zitekeela adieraziz. 48. bl.: ahürka, beste 

bertsioetan, ahürkaz, eskukadaz; 49. bl: bükhata, bugada (okzitaneraz, katalanez), leisiba.  
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33 
 

ATHARRATZE JAUREGIAN1 

 

 
 

1 Atharratze jauregian bi zitroin doratü,  

 Hongriako erregiak2 batto dü galthatü,  

 Arrapostü ükhen dü eztirela huntü,  

 Huntü direnian, batto ükhenen dü. 

 

2. Atharratzeko hiria hiri ordoki,  

 Hur handi bat badizü alde bateti,  

 Errege-bidia erdi erditi, 

 Maria Maidalena beste aldeti. 

 

3. ─ Aita, saldü naizü idi bat bezala, 

 Ama bizi ükhen banü, aita zü bezala, 

 Enündüzün ez juanen Hongrian behera, 

 Bena bai ezkuntüren Atharratze-Salala. 

 

 

                                                 
1  Iturria: Chaho  1850 ing. ; Sallaberry, 1870. Azkue, nº 377, 473; D, 204; Michel., 265. 

 Bertsomoldea:  A13 A13 A13.... 

 Gaia: nahasten dira alde batetik Atharratzeko Salako alabaren ezkontza Hungriako erregearekin ( 

mitikoa), eta bestetik Charles de Luzaren eta Atharratzeko Sala jauregiko alabarekiko ezkontza, erreala.  

Bere buruaz beste amodioz dagien amorantearen ixtorioa dugu hemen. La presó de Lleida kanta 

katalanean honako esaten da:   

  Qui és aquesta donzella, que és morta per amor?  

─ Nét és del rei d´Hongria, parenta d´Arago. 

 Ikus: Urquizu 2005:4 4-47. 
2  Ik. Urquizu 2005, B aldakia: Ongriagaray horrek batto du galdatü;  

   E aldakia: Dongaraieko primiak batño du galdetzen.  
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4. ─ Ahizpa, juan zite portaliala, 

 Ingoiti horra düzü Hongriako erregia; 

 Hari erran izozü ni eri nizala, 

 Zazpi urthe huntan ohian nizala. 

 

5 ─ Ahizpa, enükezü ez sinhetsia, 

 Zazpi urthe huntan ohian zirela; 

 Ez eta ere hain eri gaitz zirela, 

 Bera nahi dükezü jin zü ziren lekhila. 

 

6 Ahizpa, jauntz ezazü arropa berdia, 

 Nik ere jauntziren dit ene xuria, 

 Ingoiti horra düzü Hongriako erregia, 

 Botzik kita ezazü zure sor-etxia. 

 

7. ─ Aita, zu izan zira ene saltzale, 

Anaie gehiena dihariren harzale, 

Anaie artekua zamariz igaraile, 

Anaie txipiena ene laguntzale1. 

 

8. Aita, juanen gira oro alkharreki, 

Etxera jinen zira xangri handireki,  

Bihotza kargatürik, begiak bustirik, 

Eta zure alaba thunban ehortzirik. 

 

9. ─ Ahizpa, zuza orai salako leihora, 

Ipharra ala hegua denez jakitera, 

Ipharra balin bada goraintzi Salari, 

Ene korpitzaren txerka jin dadila sarri. 

 

10. Atharratzeko zeiniak berak arrapikatzen,  

Hanko jente gazteria beltzez beztitzen,  

Andere Santa Klara2 hantik phartitzen,  

Haren peko zamaria ürhez da zelatzen3. 

 

 

 

 

                                                 
1  Balirudike bertso hau kutsaturik dagoela Andre Emiliren baladarekin.  
2  Chahoren kantutegian kanta Santa Klara deitzen da, ahizpa Klara hila baita amodioz eta bere 

ohoretan, antza. Hona aldaera: 

  Atharratzeko zeinüak tristerik dü joiten, 

  Andere Santa-Clara bihar da phartitzen, 

  Haren peko zaldia ürhez da zelatzen, 

  Hango txipi handiak beltzez dira bestitzen. 

 
3  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: bi zitroin doratü, bi limoi urreokolore. Chahoren A aldakian: 

bi zitroin loratü. 37. bl.: Atharratzeko zeiniak berak arrapikatzen, Atharratzeko kanpaiak bakarrik jotzen 

hasten dira, aitak alabaren borondatea bortxatzen duelako.  
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34 
 

EGUN BEREKO ALARGUNTSA1 

 

 
1 Goizian goizik jeiki nündüzün espusa nintzan goizian,  

Bai eta zetaz ere beztitü ekhia jelkhi zenian,  

Etxek'andere zabal nündüzün egüerdi erditan, 

Bai eta ere alhargüntsa gazte ekhia sarthü zenian. 

 

2. ─ Musde Irigarai2, ene jauna, altxa izadazüt büria,  

Ala dolütü othe zaizü eneki espusatzia? 

─ Ez, ez, etzitadazü dolütü zureki espusatzia,  

Ez eta ere dolütüren bizi nizano lürrian. 

 

3.  Nik banizün maitetto bat mündü ororen ixilik,  

Mündü ororen ixilik eta Jinko Jaunari ageririk,  

Buket bat igorri ditadazüt lili arraroz eginik 

Lili arraroz eginik eta erdia phozuatürik. 

 

                                                 
1  Iturria: MS. Chaho 1850 ing. ; Villehelio, 1869; Sallaberry 1870, Azkue IV, 157, Donostia VIII.  

 Bertsomoldea : A16A16A16A16... 

 Gaia gaztelaniaz La muerte ocultada bezala ezagutua da. (Paloma Díaz-Mas, Romancero. 

Crítica, Barcelona 2005, 331-335). MS. Chaho 1850 ing. ; Villehelio, 1869; Sallaberry 1870, Azkue IV, 

157, Donostia VIII.  
2  Jean de Jaurgainen arabera (aip. art., 1892, 401-404), alarguntsa Zaroko Gabrielle de Loitegi zen, 

zeina 1633ko uztailaren 8an Pierre de Irigaray ezkutariarekin, Alzaiko Irigaraiko eta Menditteko 

Casenaveko jaunarekin esposatu zen. Hau, kantak dioen bezala, ezkondu zen egun berean hil zen. Hala 

ere Gabrielle hamabost urte geroago, 1648an berrezkondu egin zen Henry d´Ahetzeko ezkutariarekin, 

zeinarekin hiru  seme-alaba izan zituen. 
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5. Zazpi urthez etxeki dizüt gizona hila khanberan,  

Egünian lür hotzian eta gaiaz bi besuen artian,  

Zitru hurez ükhüzten nizün astian egün batian,  

Astian egün batian eta ostirale goizian1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hortensia Carricaburu “Mme de Villéhelio” (Xohüta, 1821-1898) 

Kanta biltzailea: Souvenir des Pyrénées (1869) 

 

                                                 
1   HIZKUNTZA OHARRAK: 12. bl.: phozüatürik, pozoineztaturik; Zitrü hurez ükhüzten nizün, 

zitroin urez garbitzen nuen. Badu paralelo bat bederen gaztelaniaz : “lavaba su blanco rostro / con rosas 

y vino blanco” (Enamorada de un muerto. Romancero de la cuesta del zarzal : 

htttp://cuestadelzarzal.blogia.com) 
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35 
 

MUS DE SARRI1 

 

 
 

 

1.  Ürzo luma gris gaixua, 

Ore bidajin bahua; 

Baratzen bazaik, musde Sarri2, jaon apetitü hun hura, 

Begiz ikhusten balin bahai Phetirinalat bahua. 

 

2.  Ürzo gaixuak ümilki,  

Diozu musde Sarriri, 

Egündano eztereiola ogenik egin jaon hari, 

Ützi dezan igaraitera bere üsatü bideti. 

 

3.  ─ Auher dük, auher, ürzua,  

  Jüratü diat fedia. 

Aurthen behin jin behar duk Phetirinala, 

Han nik emanen dereiat arth´ eta zahiz asia. 

 

4.  ─ Arthoz asia hun düzü,  

Libertatia bagünü. 

Orhiko bago ezkürtto hurak guri hobexe zizkützü, 

Anglesa Frantzian sartzen bada Españalat baguatzü. 

 

                                                 
1  Iturria: Sallaberry, aip. lib., 203-207: Michel, aip. lib., 293; KKK, 211. 

 Bertsomoldea: a8 a8 A16 A16.... 
2  Gaia: Bi amoranteen arteko elkarrizketa. Ehiztaria Musde Sarri eta usoa haren arrapakina. 

 Sarhy batxilerra Juan de Albret eta Katalina, Nafarroako Errege-erreginak bidali zuten 1512an 

Albako dukearengana kapitluzazioa zinatzera. 
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5   ─ Ürzua, ago, ixilik,  

Frantzian eztük Anglesik, 

Baiunara jiten badira Agaramuntek hilen tik, 

Phetirinalat eztük jinen zaragoila luzetarik. 

 

6   ─ Fida niz zure erraner,  

Fidago ene hegaler. 

Goraintzi erran behar derezu jiten badira Angleser, 

Nik ere bergisan erranen diet Espainol papo gorrier. 

 

7 ─ Goraintzi erraile Angleser 

Ni naika ezarten mezüler? 

 Orai diat orai ikhusten nitzaz hizala trüfatzen,  

 Ar´eta enaik beste urthe batez bortian freskeraziren. 

 

8 Jaona, zuaza etxerat,  

Mauletik Phetirinalat,  

Xori eta bilhagarro gizen zunbaiten jatera,  

Ürzo hegal azkartto hoiek ezkira zure bianda1. 

 

 
Phetiriñako gaztelua, jada 1320an aipatua 

 
                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK:  4.bl.: Phetiriña, Mithiriña, Donapaleuko kantoian, frantsesez 

Beirie. Alemanek 1940ean okupatu zuten gaztelua. 9. bl.: auher, alferrik; 12. bl.: arth´eta zahiz asia, artoz 

eta  ale hautsez bete; 20. bl.: zaragoila, galtza mota, ´zaraguelles´, gazt.,  
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36 
 

JAUN BIDARTE1 

 

 
 

1.   ─ Urzo luma gris xuria. 

Jakin zak hire bidea. 

Ziloka horiek utzirik, bara zak hemen juaitia,  

Mendi pareta pollit huntan baduk hiretzat lekia. 

 

2.   ─ Nahi dut juan erditik, 

Ez duket hor nik lanjerrik. 

Nahi baduzu zuk igorri etxerat zure berririk,  

Airian pasatuko niz laster Donazaharretik2. 

 

3.   ─ Ez dut ikusten, urzua, 

Oxkax handiko lepua? 

Hango saretan utziko duk, segur, hik heure burua;  

Nahi baduk eskapatu, jo zak hegalez zerua. 

 

4.   ─ Hanitz esker zuri, jauna; 

Hartzen dut zure errana. 

Oxkaxeko makil zuriak Duprat3 nausiaren lana;  

Utziko ditut erortzerat eta juanen naiz aintzina. 

                                                 
1  Iturria: Luis Dassance jauna zanaren paperetatik, eskuz idatzitako orri batetik.  Errepikan kanta-

bilduma, Baiona, 1944. Kantu kanta kantore bilduma, Baiona, 1967, 211; ER., 193-195. 

 Bertsomoldea: a8 a8 A16 A16.... 

 Gaia: Aurrekoaren antzekoa. Usoaren eta jaunaren arteko elkarrizketa. Bidarte Behenenafarroan 

Amikuzeko familia zen , herrialde ezberdinetan kokatu izan zena. 
2  Donazahar, Donazar ( Donibane Zahar) Saint-Jean-le Vieux-ko etxe noblea Behenafarroan,  
3  Juan Duprat, itsasuntzi egilea Bordelen 1806 inguruan jaioa eta Txilen untzi handi eta txiki asko 

egin zituena 1850 inguruan.   
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5.   ─ Urzuetan ederrena, 

Jinko Jaunak hak egina; 

Mendi gorak iragan gabe pasa zak hemen eguna;  

Iratiko oihanak ez dik emanen ezkur huna. 

 

6.   ─ Ezkurrak ez du parerik 

Hartarikan maite dut nik. 

Bainan zure ezkurra zer den goguan iraganik,  

Botigetan saltzen den draga harman duzula emanik.  

 

7.   ─ Urzo txar mehe perdela, 

Bistatik hail berehala!   

Indar handirik ez ukanez juaiten hiz apal apala; 

Agian ez duk pasatuko bizirik Oxkax hegala. 

 

8.   ─ Oraixtian nintzen eder, 

Kanbiatu nuzu laster. 

Adio, beraz, jaun Bidarte, bi milaka zuri esker; 

Nahi baduzu gaur aphaldu, habilkiago joka bester1. 

 

 

 
Salha jauregia Donazaharren 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 8. bl. : Donazahar, Donazar ( Donibane Zahar) Saint-Jean-le Vieux-

ko etxe noblea Behenafarroan ; 10. bl. : Oxkaxeko lepoa, col d´Osquich (fr.) , Donibane Garazitik 

Maulerako bidean ; 20. bl. : bistati hail, bistatik habil, joan hadi ; 24. bl. : draga harman, droga, pozoina 

arman. 
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37 
 

Mur de BELTZUNZE1 

 

 
 

1. Behin batez joan ninduzun  Izturitzeko plazalat  

Andre eder bat ikusi nuen  dantza-buruan zuhala. 

Atsoño bati galde egin nion:   ─ Nongoa da andre eder hori? 

─ Mur de Beltzuntz, hori duzu  Agerreko alaba. 

 

2. ─Agerreko anderea,  hitz batez adi nezazu,  

Zure alaba Katalinaño  emaztetako indazu. 

─ Ene alaba Katalinaño,  hitz emanikan dagozu  

Haren ondoko pupuñañoa,  Jauna, plazer baduzu. 

 

3. ─ Ai-ei ai-ei penaz eta,  ai-ei-ai- ei ai dolorez,  

Eiherala joan behar eta  Mur de Beltzunzeren beldurrez. 

─ Habil hortik, ergel txarra!  ez dun Beltzuntzen perilik, 

Ihizira joana ziagon  goizean goiztto jeikirik2. 

 

                                                 
1  Iturria : LBNZ, 460; Azkue IV, 178-179.  

 Bertsomoldea: A16 A16 A16 A16....   

 Gaia : Jaun noblearen eta neskatilaren arteko elkarrizketa. 

 Beltzunze,  Belsunce, familia, Makaiako bizkondeak ziren 1154az geroztik. .Charles Philippe 

Henri Louis de Belsunce (1796-1872), Agosti Chahorekin batera, Histoire des Basques (1845) argitaratu 

zuen.  
2    Eskuzkribuaren izkinean: Goizean goiz jeikirik eta - bere orak harturik. 
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4. ─ Katalinaño norat xoaxi ─ xuhaur hola bakarrik?  

─ Eiherala, Murde Belzuntze, ─ nihaur honela bakarrik. 

─ Katalinaño nahi duxuia ─ nik emanikan lagunik?   

─ Lagunak nik ukaitekotz, ─ neure aitamek emanik1. 

 

5. ─ Katalinaño: baldin banaki ─ nor duxun eskolatzailia,  

Paga ere nezakexu, ─ xure eskolasaria. 

─ Ene eskolatzailea da ─ Herriko jaun bikaria, 

Ene aitamez pagatuia da, ─ ene eskolasaria2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beltzunzeren gaztelua Aiherran (BN) 

 

                                                 
1  Bertso lerro erdi hau ere ageria da eskuzkribuan: Nik eztut lagun beharrik 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 6. bl. : indazu, emaidazu ; 8. bl.: pupuñañoa, panpinatxoa, 

neskatilatxoa; nahi duxuia, nahi al duzu?, -xuka forma, haur hizkuntzaz aparte, behenafarrera ekialdeko 

euskalkiaren adierazgarria da.  
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38 
 

ARBOTIKO PRIMA EIJERRA1 
 

 
 

1. Jaun Baruak aspaldin  

Xedera bat hedatü zin.  

Txori eijer bat atzaman düzü seroren konbentin.  

Orai harekin lotzen düzü ian desir beitzin. 

 

2. ─ Jauna, entzun düzü ,  

Felizitatzen zitügü,  

Mus de Laplazaren2 alab'ederra zuk düzüla esposatü.  

Andere hura hirus düzü zuri ezteizügü dolü. 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturriak: Beñat Mardo LBNZ, II, 183. Lakarra, aip. lib., 110. Aita Donostiak 1926 edo 1927an 

Laguinguen Zuber François Pierouri jaso eta RIEV, XVIII 699-701.ean emana. 

 Bertsomoldea: a8 a8 A16 A16.... 

 Gaia: Kanta epitalamikoa. Armand–Jean d´Uhart zaldunaren eta Marie de La Place d´Arbouet-

ekoaren ezkontzan  (XVIII. mende erditsutan) Beñat Mardok kantaturiko poema. (Jaun de Jaurgain, aip. 

art., 408-409) . 

 Arboti-Zohota, Arbouet-Sussaute, BN.  
2  Salvat de la Place, Arbotiko barua eta Nafarroako Parlamentuko kontseilaria. 
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3. Xedera balitz alako 

merkatietietan saltzeko 

Ziberoko  aitunen semek eros litzake oro  

Txori eijer zonbaiten atzemaiteko. 

 

'4. Igaran apirilaren bürian 

Armadaren erdian 

Züntüdan bihotzian armak oro eskian  

Present espiritian manka besuan artian. 

 

5. ─ Jauna, maite banaizü  

Erraiten düzün bezala,  

Kita ezazü, kita ezazü Erregeren zerbitzia  

Eta maita herria ükhen dezadan plazera. 

 

6. ─ Eztiot kita, maitia,     

Erregeren zerbitzia.   

Sortü nüzü uhurezko Erregeren zerbitzuko.   

Maite dit uhuria zügatik xarmagarria1. 

 

 

 

 

 
Arbotiko elizaren kapitela 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: Arboti-Zohota, Arbouet-Sussaute, BN; 2. bl.: xedera bat hedatü zin, 

sare bat hedatu zuen; 19. bl.: kita ezazü , utzi ezazu; 21.bl.: Eztiot kita, ez dezaket utzi. 
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39 

 
PRIMA EIJERRA1 

 

 
 

  1.  ─ Prima eijerra, zütan fidatürik,  

   Hanitx bagira, oro trunpaturik!  

   Enia zirenez erradazüt bai al' ez;  

   Bestela banua desertiala nigarrez hurtzera.  

 

  2.  ─ Desertiala juan nahi bazira,  

   Arren zuaza, oi, bena berhala!  

   Etzitiala jin harzara ni gana, bestela gogua  

   Dolütüren zaizü, amoros gaixua!  

 

  3.  ─ Nitan etsenplü nahi dianak hartü,  

   Ene malürrak parerik ezpeitü ...  

   Xarmagarri bat nik beinian maithatü  

   Fidatü, trunpatu! ...seküla jagoiti ikhusi ezpanü!  

 

  4.  ─ Mintzo zirade arrazu gabetarik,  

   Eztüdala nik zur' amodiorik;  

   Zü beno lehenik banian besterik  

   Maiterik, fidelik, horrez eztereizüt egiten ogenik.  

 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I, 740-741. 

 Bertsomoldea: A11A11 A18 A18.... 

 Gaia: Prima, eta ederra den neskak ezezkoa ematen dio galaiari. 
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40 
 

   ATHIZANEKO IHIZTARIAK1 

 
 

 1 . Guazen bada, guazen lagun, guazen Athizanera, 

  Ürzo xuri bat jelkiten da Athizaneko plazala, 

  Hura nahi nüke arrapi nere sarietara. 

 

 

                                                 
1  Iturria: Chahoren eskuzkribua, ff. 12-14. 

 Bertsomoldea : A15 A15 A15... 

 Aldaera ezberdinak. Bat J. M. Hiribarrenek kopiatua, eta hirugarren bertsoa P. Topet 

Etchahunen, Gaztelondoko etxeko alaba, khantorean aurkitzen da, zeina deitzen den halaber Agnes de 

Garindeinen konplainta, honelaxe dioenak, hain zuzen:  

  Agerre Garindaine, hi othe hintzatekeia  

  hurialat egoxlia, beldur nuk badian  

  sobera jakile mintzatzen badirade  

   oro hire kuntre. 

 Duvoisinen eskuzkribuak (BNF, FCB, 153) honakoxea dio : Romance fait à ... d´un projet de 

mariage entre l´heritière d´Irissarria de Mendionde et Dainciart de Menditte. La demoiselle fut enlevée et 

épousé par le medecin Larre. Alegia, Mendiondoko Irisarria etxeko primaMenditteko Daintziart 

gaztearekin ezkontzeko zen unean Larre medikuak bereganatu eta esposatu egin zuela. Eskuzkribu 

honetan bertso bat gainmarraturik dago zeinak honela esaten duen:  

  ─ Arantzeño bat nahi nikezu zure lurrean landatu. 

  ─ Neure lurrean arantzerik landaturen ez duzu, 

  Zoazi zure herrirat eta arantze lurrak han ´tutzu. 

 Bada beste aldaera bat ere KM-eko Aitzol ondarean Elizondon Bitori Etxeberriak kantatua:  

1. Goazen lagun, goazen lagun / Goazen Atizanera / urzo xuri bat agertzen omen da / Atizaneko plazara: / 

uraxe nai nuke bildu / nere saretxotara / nere beso otara. 2. Txori banitz, ainar banitz / joan nindaika 

airean / ursotxo ura nik arpa al baneza / airean edo lurrean / naiz bertzela sart nindaike / aren ursotegira / 

ursotegi eztira. 3. Andik emen eldu nauzu / zaldiz jina bidean: / ursotxo ura ez baita egaztu / ni eiztaria 

ikustean / nitaz ezti krour krourtuta / gero bera saretu / ni sarea biltzea. 4. Lumatxo bat kendu gabe / sartu 

nuen kolkoan / botz aldean eztiki eramanik / zaldi zauli on aren trostan / eldu ginan nere errira / ta 

sortetxe beroan / sartu nuen kaiolan. Ikus komentarioak: P. Urquizu 2005: 58-61. 
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 2. ─ Ürzo xuria badiz' aspaldi zur' unduan nizala,  

 Gai egünak phensaketan galdürik ene gogoa,  

 Zu ukheiten ezpaizitüt ni enaite kunsola. 

 

3 .  Belatxa bezain arhin banintz juaiteko airian,  

 Ürzoño hura arrapa niro zelian edo lurrian,  

 Edo bestela sar ninteke haren ürzotegian. 

 

4.  Baratzian zuinen eijer jilofreia gorria, 

 Ürzoño harek erran zereitan bigabost aldiz egia,  

 Ilhünareki zerratzen zela haren ürzothegia. 

 

5 .  Arthizaneko plazan bada ihizlari handirik, 

  Ürzoño haren umen tizü bat edo biga undotik, 

  Bena orano etzirozü hari erorten lumarik.  

 

6.   Xarmagarria zeren naizü hain krudelki tratatzen1?  

 Egundano ezteitadazu amuriorik markatu, 

 Ala zure uduri ederraz nahi naizu trunpatu?2 

 

 

 

 

 

 
 

 
Joseph Augustin Chaho (Atharratze 1810-Baiona 1858) 

                                                 
1  Errimak tratatu ezkatuko luke, baina kexua orainari dagokionez horrela du moldatu koplariak..  
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: Athizane, Attizane, Mendiondoko hauzoa; 3. bl. : arrapi, 

arrapatu, bahitu ;  8. bl. : arrapa niro arrapa nezake ; 15. bl. : orano etzirozu erorten lumarik, oraindik 

birjina dela. Luma erori, birjinitatea galdu.  
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41 
 

MAITIA, NUN ZIRA1 
 

 
 

1. Maitia, nun zira? 

Nik etzütüt ikhusten 

Ez berririk jakiten, 

Nurat galdü zira? 

Ala khanbiatü da zure deseina? 

Hitz eman zenereitan 

Ez behin, bai berritan, 

Enia zinela. 

 

 2. ─ Ohikua nüzü; 

Enüzü khanbiatü. 

Bihotzian beinin hartü, 

Eta zü maithatü. 

Aita jeloskor batek dizü kausatü, 

Zure ikhustetik, 

Gehiago mintzatzetik 

Hark nizü pribatü. 

 

                                                 
1  Iturria: Sallaberry, aip. lib. 4-9;  KKK, 101-102. 

 Bertsomoldea:   a6  b7 b7  a6  a12  c7 c7 a6...  

 Bortxaz moja sarraraziaren gaia. Ikus Komentarioak Urquizu 2005:56-58.  Jaurgainen arabera  

Hauze-Undureingo prima Juanaz (1701-) mintzo da, zeina , Lahuntzeko Michel de Reyau Parlamentuko 

abokatuaz maitemindurik zegoen, 25 urte betetzean Michelekin ezkonduko zelarik1727ko otsailaren 3an.  
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3. ─ Aita jeloskorra! 

Zük alhaba igorri, 

Arauz ene ihesi, 

Komentü hartara! 

Ar'eta ez ahal da  

sarthüren serora 

Fede bedera dügü, 

Alkharri eman tügü, 

Gaiza segürra da. 

 

4. ─  Zamariz iganik, 

Jin zazkit ikhustera, 

Ene kontsolatzera, 

Aitaren ixilik; 

Hogei eta laur urthe bazitit betherik 

Urthe baten bürian 

Nik eztiket ordian 

Aitaren axolik. 

 

5. Alhaba diener, 

Erranen dit orori, 

So´gidazieeni, 

Beha en´erraner; 

Gaztetto direlarik untsa diziplina: 

Handitü direnian 

Berant date ordian, 

Nik badakit untsa1. 
 

 
Jean Domimique Julen Sallaberry (Mauleon 1837-1903) 

Notari eta Kantabiltzailea 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 26. bl.: jin zazkit, etorri zatzaizkit; 35. bl.: so´gidaziet, so egidazue, 

beha nazazue; 36. bl.: beha en´erraner, begiratu, kontuan hartu nire esanak.  
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42 
 

MAITIAK BILHOA HOLLI1 

 

 
 

 

1.  Maitiak bilhoa holli  

  Eta koloriak gorri, 

Eskuko larria xuri, zilhar fina uduri, 

Eta bera xarmagarri best' ororen gaineti. 

 

2.   Etxetto bat badizut nik  

  Jauregi baten parerik, 

Hartan barnen egonen zira zilhar kaideran jarririk,  

Ihurk ezpeiteizu erranen nahi eztuzun elherik. 

 

3.  Nik badutut mila ardi  

  Bortian artzaineki, 

Kataluinan ehun mando zilhar diharureki, 

─ Hurak oro ukhenik ere, eniz jinen zureki. 

 

 

 

                                                 
1   Iturria : Charles Bordes,  Douze Chansons Amoureuses du Pays Basque Français. Rouart, 

Lerolle & cie. Paris, 1890, 5. ER., aip. lib.,  422-426. 

 Bertsomoldea:  a8 a8 b15  b15… 

 Gaia : elkarrizketa gizon-andereen artean, eta honen ezetza haren eskakizunei, aberats izan arren.  
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4.  Maitenaren etxekoak  

  Khexu umen ziradeie, 

 Alhaba ene emaztetako sobera umen zaizie, 

 Ez emazte bai amore: sufritu behar duke. 

 

5.  Senhartako emozie  

  Frantziako errege; 

Frantzian ezpada ere, Espainakoa bedere, 

Bada errege, enperadore, phuntzela ja eztuke1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antton Valverde, hamabi amodio kanta 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl. : biloa holli, ile horia ; 7. bl. : kaidera, esaulkia ; 11. bl. : 

diharureki, diruarekin ; 20. bl. : phuntzela, dontzeila, birjina. 
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43 
 

LEHEN FLORIA1 

 

 
 

1 ─ Eijerra zira, maitia,  

Erraiten deizüt egia 

Nurk eraman othe deizü zure lehen floria?. 

 

2. ─ Eztizü egin izotzik, 

Ez eta ere kharrunik, 

Ene lehen floriari kalte egin dienik. 

 

3. ─ Mendian eder iratze,  

Behi ederrak aretxe, 

Zü bezalako pollitetarik desir nüke bi seme. 

 

4. ─ Horren maite banaizü,  

Obrak erakats itzatzü, 

Elizala eraman eta han espusa nezazü. 

 

5.  ─ Aphezak dira Espainan2,  

Bereterrak Erruman, 

Hurak hanti jin artino, gitian txosta khanberan. 

 

6. ─ Aita dizüt hil-berri,  

Amak eztizü urth'erdi; 

Zurekilan libertitzeko dolüa dizüt barnegi. 

 

 

                                                 
1   Iturria. Chaho, Ariel,  9 mars 1845.  

 Bertsomoldea:  a8 a8 A16 … 

 Ikus komentarioak: Urquizu 2005: 104-105.   
2  Antza denez Iraultza Frantsesaren garaikoa da kanta. Konstituzio Zibila zinatu ez zuten apaizak 

Muga pasa eta Espaina aldera erbesteratu baitziren.  
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7. ─ Oihaneko otsua,  

Dolü dereiat, gaxua, 

Antxuekin lo' egin eta zeren barurik beihua. 

 

8. ─ Enün ez ni otsua,  

Gutiago gaxua, 

Antxuekin lo'ginik ere kuntent gabez beinua" 

 

9. ─ Bortü goretan lanhape,  

Hur-bazterretan ahate, 

Zü bezalako falsietarik eztizüt nahi deusere1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agosti Chahoren kantutegiko irudia 

 

                                                 
1  Chaho f. 17 beste aldaera:  

  Borthu goretan lanhape 

   Hur onduetan ahate  

  Halako inpertinentetarik tralara...  

  Eztit nahi deusere. 

 

 HIZKUNTZA OHARRAK: 15. bl.: hurak hanti jin artino gitian txosta khanberan, haiek handik 

etorri arte gaitezen liberti gelan; 21. bl.: antxu, ardi. 
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44 
 

  ZETA HARIA1 

 

 
 

1  ― Ama batek beraz ahal zaitu sorthu,  

  Ederra zirela itxura baduzu, 

   Ezta zeluetan izarrik agertu,  

   Edertasun hori duenik hartu, 

   Ez eta bordean elhurrik phausatu,  

   Garbitarzun hori duenik pasatu. 

 

2.  ― Jauna, mintzo zira profet bat bezala,  

  Iduritzen zitazut duzula eskola,  

   Bainan enezazula beraz hola flata,    

Juan beharra beniz orai serora,  

Komentu batetara andere sartzera,  

Gero kausi dezadan zeluko bidea. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I,  622-625. 

 Bertsomoldea: A12 A12 A12 A12 A12 A12 … 

 Gaia: Komentutik ihesi zeta hariari esker.  
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3.  ― Komentietan batere ez da haietan,  

  Bizitzen denik bere plazeretan, 

   Oi, ez har buruan juaiteko bertan,  

   Hobe´zu egonik libertatean    

   Nik phena banuke ikhus bazintzat  

   Hurtzen nigarrez leihuetan. 

 

  4.  ― Libertatia zer den banaki nik, 

   Aita krudel baten esklabo niz,  

   Khanbera batian zerratia bethi,  

   Eniz komunikatzen ihurekin,  

   Malerus, trixtia, zertara sorthu niz,  

   Eniza sekula jelkhiren hebenti. 

 

5.  ― Kuraje, anderia, eskoladuna niz, 

  Gaia enplegiko dit zure gati, 

  Mintzatzen bazira egiaz zu eni, 

  Zure libratziaz kargu harturen dit,  

  Txerkhaturen dit moiena segretki,  

  Eraits ahal zitian khanbera hortarik. 

 

  6.  ― Promesa baduzu faltsu ezpaduzu, 

  Ene libratzeko aphaltik so zaude zu, 

  Ni aldiz gora nazu jaistera beldur nuzu,  

  Bizia behar benuke galdu, 

  Bortz gerren estajian luho galeria,    

  Goizetan hartzen dit goratik aidia. 

 

 7.  ― Anderia, badut xori eskolatu, 

Ene aditzera bethi prest duzu, 

Harekin nahi duzut letera bat phausatu, 

Ene phenak hartan komunikatu, 

Gero behera duzu nik erran bezala prestu, 

Eta egun batez khanbera kitatu. 

 

8. ― Jauna, inutil da deuse erraitia, 

Aitak jakin balizat ninzate galdia, 

Zuk bazunu ere borondathia, 

Nik ez nezake egin ahal deguratia, 

Ene esklabajia da izigarria, 

Khanbera batian bethi zerratia. 

 

9. ― Badit zeta hari Habanatik jinik, 

Ez da handi baina fina da biziki,  

Txoriaren mukuan igorriren dauzut zuri,  

Loth eraziren duzu leiho burduinari  

Gero jauziren zira hartan beheiti, 

Ni han izanen niz zure zerbutxari. 
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10. Jinkuak ilhundu, gauherdi da heldu,  

Txoriño hura ene khanberan sarthu,  

Bere mandatua eni errandatu, 

Eta nik bertan hura desmetitu, 

Nahiz ez zuen aspaldi zuela errandatu,  

Ordua nian bezala khanbera kitatu. 

 

11. Lurria nintzanian phausiarekilan, 

Ni plazerekila heldu nintzan, 

─ Arren kita dezagun fite erresuma,  

Ihurk jakin gabe gure sujeta, 

Kotxera, emakozu zamariari lasterra,  

Bihar jinen gira zure phakatzera. 

 

12. ― Txoria, abil jin hizan bidetik, 

Khorda soltezak leiho burduinatik, 

Eztue handi baina, fina due biziki, 

Batere eztiagu behar galtzera utzi, 

Andere bat libratu die hamar miliuneki, 

Hartakoz behar diagu atxeki gureki. 

 

13. Aita phentsaketan ondoko egunetan,  

Ustez alhaba zuen zelu gunetan, 

Birjina zelakoz zerratua khanberan,  

Ustez Jinkuak zakon eraman, 

Belhariko zuelarik othoitzian, 

Bera eraman lizan hil eta bertan. 

 

14. Alhaba hegietan espusatu bertan, 

Diharu franko beitzuten eskuetan,  

Largatzen zintura hasi zeonian, 

Aitari igorri letera bertan, 

Zerbutxatzen zeonez haurraren eguzaitan,  

Bere haurraren presentatzeko elizan. 

 

15. Aitak zuenian letera zabaltu, 

Bere alhabaren fina han ezagutu, 

Uste birjina eta kuku gerthatu, 

Izaten ahal zenez mirakulu, 

Eztinagu behar ihun deklaratu,  

Bertsuak behar tinagu gihaurek huntu. 

 

16. Gauza arraruak gorde kofretan, 

Bena ez ezar andererik khanberetan,  

Nik ezarri dut baina zaut dolutu, 

Biak bizi ginen lekhu berean, 

Ni nihau etxian kofre baratu, 

Uste zelian eta bizi da lurrian. 
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17.  Ni heltzen niz exenplu hartzeko,  

Gero ere badate baliman halako, 

Ez fida gaztian finaziandako, 

Eta abilago zaharra baino, 

Alhaba diener ez zaie faltatuko,  

Haiek ukhenen die bai phena franko1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 9. bl.: enezaula...flata, ez nazazula lausenga; 16. bl.: Hobe´zu, hobe 

duzu; 30. bl.: eraits ahal zitian, kendu ahal zaitezen; 32. bl.: aphaltik, behezko; 44. bl.: jakin balizat 

ninzate galdia, jakingo balu galdua nintzateke; 83. bl.: eguzaita, aitajaun; 67. bl.: alaba diener, alaba 

dutenei.  
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45 
 

NORA ZOAZTE1 

 

 
 

 

1. ─ Norat zoazte hor gaindi, ardi nahasiak?"  

 ─ Espainiara goazi, doi -doia biziak.  

 Jauna, ahantz bekitzu guk egin gaizkiak,  

 Gosez hil ez gaitezen, mendian, guziak.  

 

  2.  Emazteak ikharan senharra bilhatzen;  

   Gizonak emaztea orori galdetzen!  

 ─ Zer egin zare, ama? non da ene aita?  

 Horra urragarri den hau gaixoen pleinta.  

 

3.  ─ Etxelarren heldu'ta, oi, gure lastima!  

 Lurrean sartu zuken nork bere arima;  

 Nihork ez du leihorik, ez norat anima;  

 Zenbat baigira bizi, hainbertze bitima!.  

 

4. ─ Koko beltzak ez gaitu segur urrikarri,  

 Xispaz eskaintzen dio Frantses gizonari;  

 Euskaldunak bakarrik demagu janari;  

 On eginaz, Jauna, zu emozu zari!.  

 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I, 173-174. GH, 1924, 171-172.  

 Bertsomoldea: A13 A13A13A13…  

 Gaia: Sarako ihesliarren kanta bezala ere ezaguna, non kontatzen den Iraultza Frantsesean 

gertatutakoa.  
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5.  ─ Gure galgarri haizen Martin Dulunia1,   

 Bizirik jan darokuk bulhar-haragia;  

 Athor eta ikusak gure agonia,  

 Hire baithan Jaunak sar dezan argia.  

 

6.  ─ Zeruetako Jauna, barkha! barkha guri!  

 Eta guri bezala egizu orori,  

 Barkhatu diozute zure etsaieri,  

 Halaber nahi dugu guk egin gureri.  

 

 7.  Bainan bihur gaitzatzu gure Elizara,  

  Ikus dezagun orok, ikus gure Sara!  

  Begiz ikus detzagun, batzuk haurrideak,  

  Zenbaitek burhasoak ta orok etxeak! " .  

 

   8.  Ez bazaitzu komeni mirakulu hori,  

    Indar emozu, othoi, gure bihotzari,  

    Zure nahi saindura dadien sumeti,  

 Zure manamenduak iduk detzan bethi2.  

 

 
Apaiz ez zinatzaileen kontra  

(Cl. Horvath, 1791) 

 

                                                 
1  Martin Dulunia. Hona zer dioen Iñaki Goikomendik gertakizunaz (Gure Almanaka, 1946). Gaitz 

izigarri horien iturburua bilatu behar da Jainko-legearen alderat Saratarrek erakusten zuten 

leialtasunean. Ez zuten giristino suhar horiek behinere onartu Duronea deitu apez arnegatua: trufazko 

kantuez bai ederki estali… 

 Duronea Uztaritzeko buruzagiaren anaia baitzen, mendekuak ez zuen luzatu behar…  
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 9. bl.: Etxelarren heldu-ta, Etxalarrera heldu eta;  
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46 
 

SAN BARTHOLOM'ARRATSIAN1 

 

 
1 San Bartholom'arratsian, Milafrankako bidian, 

Hiru lagunek eman tugu kantu berriak bidian, 

Mugerren zer gerthatu den, agorrilaren erdian. 

 

2. ─ Jaun barbera erradazu, othoi, zuk plazer baduzu, 

Sendagailurik baldin bauzu, orai beharretan nauzu, 

Eritasun handi batez, hurran akabatu nuzu. 

 

3. ─ Emanadazu besuia, mira dezadan folsuia... 

Sukarrik batere ez duzu, fresko daukazu larruia, 

Nondikan sofritzen duzun, erranedazu egia!. 

 

4. ─ Erran nezake egia... harrituren da munduia! 

Aspaldi badu mintzo zela, plaza hortako jendia, 

Oilasko luma gorriak non othe duien kafia?...... 

 

5. Oilasko luma gorria, emazu othoi guardia, 

Ez dela haizu hunkitzia oilanda xitan zarria, 

Uste gabe jin baitake etxeko buruzagia!2 

                                                 
1   Iturria: LBNZ, I, 774. Azkuek  Larraineko  J. Algorriren ahotik jasoa. IV, 148. 

 Bertsomoldea: . A16 A16 A16...    

 Gaia: Ezkontzaz kanpoko amodioen salaketa. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 3. bl.: Mugerre, Lapurdiko herrixka.  Mugerri ditu: iparrekialdean 

Urketa, iparmendebaldean Baiona, ekialdean Beraskoize, mendebaldean Hiriburu eta Milafranga, 

hegoekialdean Hazparne eta hegoan Jatsu; 7. bl.:  Emanadazu besuia, mira dezadan folsuia, emaidazu 

besoa iker dezadan pultsoa; 13-14. bl.: oilasko (gizona), oilanda (anderea) metaforikoki. 
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47 
 

ALEJOTXO1 

 

 
 

 

1. Alejotxo, jantzi ttuzu pantaloi berriak.  

Zer esango ote dizu Altsasuko erriak?  

 

2.  Altsatsuko neskatxok euren kutrilokin  

Enamoratu dira frantzes mutilokin. 

 

3.  Frantzes mutilok duaz zubi berrin bera,  

Baita neskatxatxok ere akonpainatzera. 

 

4. Mutilok aurrera ta neskatxok atzera. 

 ─ Adios, Alejotxo, etorriko al zera? 

 

5. Etxera juan eta Katalinek amari: 

 ─ Alejotxoren minez iltzera nua ni. 

 

6. ─ Ixilik egon akit, nere alabia; 

Etorriko jakun, bai, Alejotxo guria. 

 

7. Andik etortzen baden il dala berria,  

Ipiniko jitxanau argia eta ogia2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: ER, 525.. 

 Bertsomoldea:  A14A14... 

 Gaia: Frantsesak trena Altsasura egitera eta neskak laguntzera etorri zeneko garaikoa.  
2  HIZKUNTZA OHARRAK:  3. bl.: kutrilo, ´remiendo en el sobaco´gazt.; 14. bl.: ipiniko 

jitxanau, jarriko dizkionagu. 
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48 
 

SABELEKO MINA11 

 

 
 

─ Aita, ekharrazu niri barbera, 

Ene sabelian zerbait badela. 

Othoi, errakozu barber gaztiari,    

Sabeletik nizala, oi, ni hanitz eri, 

5.  Ekhar diezadan zerbait edari. 

─ Agur, beraz, agur, barber gaztea,  

Ene alabak dizu zure galdea, 

Sabela zaiola zerbaitek trabatu, 

Berak egin deraut niri mandatu, 

10.  Erremediorekin laster egizu. 

─ Agur, beraz, agur, andere ederra, 

Aita izan zeraut bera mandatari, 

Sabeletik zinela, oi, zu hainitz eri, 

15.  [...]2 

                                                 
1  Iturria: Chaho, MS, (Nafarroakoa). ODS / AB, f. 91. Aita Donostiak hiru bertsio bildu zituen, 52, 

53 eta 54. zenbakiak. 

 Bertsomoldea:  A12A12A12 A12 A12...    

 Gaia: Neskak aitari medikua eskatzen dio, erditzear baitago. 
2  Aita Donostiak bertso hau honela osatua du: 

─ Agur, agur, damatxo gaztia, 

Tristerik egon gabe, kontsola zaitia, 

Obia izango da klaro erraitia, 

Maitia, zu zarela denbora betia, 

Ez zara sendatuko libratu artia. 
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Botigan ez dut sendo edari hunik, 

Zure eritarzuna sendo dezakenik, 

Bardin balio dizu klarki mintzaturik, 

Ezpalinbaduzu denbora betherik, 

20.  Etzaitezke sendo libratu gaberik. 

Ama horrek diro bere alabari: 

─ Guzien laidogarri aski hut nik, ai nik, 

Lan horrek hi beithan behar zina gerthatu, 

Nire ezpiritia horrek din trublatu, 

25.  Haurra txotxaz bezala hi haute inganatu1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aita Donostia (Donostia 1886-Lekaroz 1956),   

Alkozeko Antonio Ziaurrizen ahotik doinua jasotzen 

 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: barbera, medikua; 8. bl.: Sabela zaiola zerbaitek trabatu, 

Nere alabatxo horrek du nobedaria, Aita Donostiaren bertsioan; 24. bl.: trublatu, nahasi.  
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49 
 

 

URTSUA1 

 

 

 
 

1.  Urtsuak zazpi leio,  

  Zazpiak lerro lerro,  

Lantainako alaba Urtsuan defuntu dago. 

 

2.  Urtsuan defuntua,   

 Santa Anan kausitua, 

Adios erran gabe etxetik partitua. 

 

3.  Zazpi errota berri,  

 Zortzi jauregi xuri,  

Orien guzien gatik  nik ez Urtsura nari. 

 

4.  ─ Goiti zazu burua,  

 Ene arreba Juana. 

─ Eztezaket goratu,  anai Batista jauna. 

 

5.  ─ Izorra omen zara, 

 Ene arreba Juana. 

 ─ Zertan ezautzen nauzu, nere anaia jauna? 

 

 

                                                 
1 Iturria: Azkue IV, 148-149; CPV, nº 908, 1057-1058. 

 Bertsomoldea: a7 a7 A14... 

 Gaia: Andre haurdunaren hilketa. Gartzaingo Tomasa Urrutiaren ahotik jasoa. Badirudi Azkuek 

jasotako ixtorioak hilketa baten berri ematen duela. Alegia, Lantaineko neska noblea Urtsuako 

primuarekin ezkondu zelarik, eta senarrak haurdun zegoela ohartutakoan Santanako kaperatxora 

errezatzera eraman zuela eta han bertan hil egin zuela. Ondoren zaldi baten gainera igoaz Frantziara ihes 

egin zuela. Tristan II-a Urtsua eta Genteingo jauna 1550ean Joana Armendaritz eta Meharingoarekin 

ezkondu zen 1550ean. 
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6.  Zaldia zelarekin  

  Zuretzat jarria da.  

─ Nik iten dudan aurra zure besokoa izanen da1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urtsuako dorrea 

 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 3. bl.: Lantaina, Gentein (?)-go jaunak Urdinarbeko etxe noble 

batekoak ziren Zuberoan. Hauetariko bat, Guilaume-Arnaud de Sainte-Marie zalduna 1423 a baino lehen 

Margarita, Ursuako andrea eta jabe zenarekin ezkondu zen. Halaber, Tristan IIa, Ursua eta Genteingo 

jauna, 1550ean Jeanne d´Armendaritz-Méharingoarekin ezkondu zen eta honekin lau alaba izan zituen: 

Maria, Ana, Leonor eta Graziosa; 9. bl.: nari, nahi.  
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50 
 

AGOTA1 
 

 
 

 

1. — Argi azkorrian jinik ene arresekila, 

bethi beha entzün nahiz nunbaitik zure botza; 

ardiak nun ützi tüzü? zerentako errada 

nigarrez ikhusten deizüt zure begi ederra? 

 

2. — Ene aitaren ixilik jin nüzü zure gana, 

bihotza erdiratürik, zihauri erraitera, 

khanbiatü deitadala ardien alhagia, 

sekülakoz defendatü zureki mintzatzia? 

 

3. — Gor niza, ala entzün düt? erran deitadazia? 

sekülakoz jin zaiztala adio erraitera? 

Etziradia orhitzen gük hitz eman dügüla 

lürrian bizi gireno alkharren maithatzia? 

 

4. — Atzo nurbait izan düzü ene ait' ametara, 

gük alkhar maite dügüla haien abertitzera; 

hürrüntaaztez alkhar ganik fite ditin lehia 

eta eztitian jünta kasta agotarekila. 

 

 

                                                 
1.  Iturria: J.D.J. Sallaberry, aip. lib., 172. 9. bertsoa hemen: F.Michel, Histoire des Races Maudites, 

A. Franck, Paris 1847, T.II, 152. 

 Bertsomoldea : A15 A15 B15 B15 

 Gaia : Agota (arraza madarikatuko) mutil baten eta neska baten arteko elkarrizketa. Neskaren 

aita harremanen kontra ageri da, baina agotak dio aberats balitz elitzateela oztoporik izanen. Arizkungo 

(Nafarroako Baztan aldean) egungo Bozate auzoan bizi zirenak omen agotak.  
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5. — Agotak badiadila badizüt entzütia; 

zük erraiten deitadazüt ni ere banizala: 

Egündano ükhen banü demendren leinhüria 

enündüzün ausartüren begila so'gitera. 

 

6. — Jentetan den ederrena ümen düzü Agota: 

Bilho holli, larrü xuri eta begi ñabarra.  

Nik ikhusi artzaiñetan zü zira ederrena: 

Eder izateko aments Agot izan behar da? 

 

7. —So'izü nuntik ezagützen dien zuiñ den Agota: 

Lehen sua egiten zaio hari beharriala; 

bata handiago dizü eta aldiz bestia 

biribil et'orotarik bilhoz üngüratia. 

 

8. — Hori hala balinbada haietarik etzira, 

ezi zure beharriak alkar üdüri dira. 

Agot denak xipiago badü beharri bata, 

aitari erranen diot biak bardin tüzüla. 

 

9.  Agot denak buria aphal eta dizu begia,  

lurrian sarthurik, gaizki eginak bezala,  

izan banintz ni aberats zu ziradin bezala,  

aitak etzeizun erranen ni Agot bat nintzala1. 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK:  1. bl.: Argi-azkorrian jinik ene arresekila, Goiz argian etorri naiz 

nire artaldearekin; 7. bl.: ardien alhagia, ardien bazkalekua; 15. bl.: hurruntaaztez, hurrunarazteko; 19. 

bl.: demendren leinhüria, seinalerik ttipiena; 22. bl.: begi ñabarra, begi urdin; 30. bl.: alkhar üdüru dira, 

elkarren antza dute.  
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51 

 
OI  PELLO, PELLO!1 

 
 

1.  ─ Oi, Pello, Pello, logale nauk eta jinen niza oherat? 

 ─  Irun ezan eta, gero, gero, gero, irun ezan eta gero, gero, bai. 

 

2. ─ Oi, Pello, Pello, irun diat eta jinen niza oherat? 

 ─ Astalka zan eta, gero, gero, gero, astalka zan eta gero, gero, bai. 

 

3.  ─ Oi, Pello, Pello, astalkatu diat eta jinen niza oherat? 

 ─ Harilka zan eta, gero, gero, gero, harilka zan eta gero, gero, bai. 

 

4.  ─ Oi, Pello, Pello, harilkatu diat eta jinen niza oherat? 

 ─ Irazki zan eta, gero, gero, gero, irazki zan eta gero, gero, bai. 

 

5.  ─ Oi, Pello, Pello, irazki diat eta jinen niza oherat? 

 ─ Jos ezan eta, gero, gero, gero, jos ezan eta gero, gero, bai. 

 

6.  ─ Oi, Pello, Pello, josi diat eta, jinen niza oherat? 

 ─ Argia dun eta, bihar, bihar, bihar, argia dun eta jinen hiz bihar2. 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Iturria: Azkue, CPV 875; BN. Martin Landerretxen tikitan Busunaritzen ikasia. 

 Bertsomoldea:  A18 A18 

 Gaia: Lan kanta. Andereak galdetzen dio Pellori ea ohera daitekeen eta honek lanean jarraitzeko 

eraantzuten dio. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: jinen niza, joango al naiz?; 2.bl.: irun, hilar (gazt.); 4. bl.: 

astalkatu, enmadejar (gazt.); 8. bl.: irazki, devanar (gazt.).  
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52 

 
HAIKA MUTIL1  

 

 

 

 
 1.  ─ Haika, muthil, jeiki hadi,  

  argia den mira hadi!.  

  ─ Bai nausia, argia da  

  Gur´oilarra kanpoan da  

 

 2.  ─ Haika, muthil, jeiki hadi,  

  Uria den mira hadi!  

  ─ Bai nausia, uria da  

  Gure ora bustia da.  

 

 3. ─ Haika, muthil, jeiki hadi,  

  Surik baden mira hadi!  

  ─ Bai nausia, sua bada  

  Gur´ gatua beroa da. 

 

 4.  ─ Haika, muthil, jeiki hadi, 

  Hortxet zer den mira hasi! 

  ─ Bai nausia, haizea da  

  Gur´ leihoa ideki da. 

 

                                                 
1  Iturria: J. Riezu, Flor..., 313-315.; L. 

 Bertsomoldea: a8 a8 b8 b8  

 Gaia: Etxeko nausiak goizean lhen aginduak ematen dizkio mutilari.  
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 5.  ─ Haika, muthil, jeiki hadi, 

  Kanpoan zer den mira hasi! 

  ─ Bai nausia, elurra da  

  lurra xuriz estali da. 

 

6. ─ Haika, muthil, jeiki hadi, 

  Urean zer den mira hadi! 

  ─ Bai, nausia, ardia da;  

  Aspaldian ithoa da.  

 

7. ─ Haika, muthil, jeiki hadi, 

  Zer oinon den mira hadi! 

  ─ Bai, nausia, egia da;  

  muthiltto hau unhatu da1. 

 

 

 

 

 

 
Haika Muthil…  

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: haika, altxa, jeiki hadi; 6. bl.: uria, euria; 8. bl.: gure ora, 

gure zakurra; 12. bl.: Gur ´gatua beroa da, gure katua beroa da (Zakurra ( eta ez ardia, Riezuren arabera) 

eta katua kontrajarriz), ala hur gathulua, ur katilua beroa da?; 14. bl.: zer oinon den, zer oraindino 

(gehiago) den.  
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53 
 

AMOROS BAZTERTUA1 

 

 
1.  Pazkoetan den alegerena Pazkoa maiatzekoa, 

   Pazkoa maiatzekoa zan da  jaiki nintzanean goizean. 

 Jaiki nintzanean goizean eta  paseatzeko kalean,  

 Paseatzeko kalean eta  egunean da gabean. 

 

 2.  Egunean da gabean eta  izarra argi donean, 

 Izarra argi donean eta  laztantxuaren aurrean. 

 Gure laztantxua kalean dabil  aideak konbidatutzen,  

 Egun bat edo geiago  atolondoan sartutzen,  

 

3. Beste arenbeste edo geiago  eskaleretan igotzen. 

  Gure laztanaren eztaietan  guk jan genduen usoa,  

 Beste guztiak konplitu eta  laztanandako egoa. 

 Ark niri gainu, nik ari gainu  alkar genduen penatzen, 

 

 

                                                 
1   Iturria : Azkue IV, 192-194. Urdiango Maria Ondarraren ahotik jasoa. Musika: CPV, 1027. 

 Bertsomoldea :  A18A18 A18A18... 

  Gaia: Bi amorosen arteko penak. 



 202 

 

4. Alkar genduen penatzen eta  arima ere lainatzen 

 Sekularean gerta eztailarik  Meza berria ematen,  

  Meza berria ematen eta  Epistolaren kantatzen,  

 Epistolaren kantatzen eta  urre kalizea goratzen1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurrekzion Maria Azkue (Lekeitio 1864-Bilbo 1951) 

Herriz-herri kantu bilketako ibilaldi batean 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 5. bl.:  donean, dagoenean;  8. bl.: atalondo, atari ondo; 12. bl.: 

gainu, keinu, ´guiño´gazt. ; 13. bl.: lainatzen, dainatzen mintzen; 14. bl.: gerta eztailarik, gertatu ez 

dadila. 
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54 
 

ALDAZTORREA1 

 

 
 

 

 

[Erraina] Aldaztorrean nengoanean irra goruetan 

  Etorri jatan erroi zarra grauetan, grauetan. 

  ─  Erroi zarra, zer dakarzu albiste? 

[Belea] ─  Ala markea galdu dala dinoe. 

5  [Erraina] ─  Galdu naz, bada, alaba ditxa bagea. 

  Antxe nebazan ogeta bat lengusu ta nebea. 

  Arek baino bearrago aita neurea, 

  Arek guztiak baino azkarriago jaubea. 

 

[Amaginarreba] ─ Zer dinona, puerka lotsa bagea?  

10  Azkanengo esan dona jaubea? 

Esan baebanan lenengotatik jaubea,  

Izango ebanan Aldaztorrean partea.  

 

[Erraina] ─ Nik neurea dot goian dagoan kaxea, 

  Tapez taperaino diruz betea. 

15    Imineagaz neban urre gorria,  

  Anegeagaz neban urre zuria.  

                                                 
1  Iturria: R. M. Azkue, Cancionero popular vasco., Bilbao, 1923. 2. ed. 1968, T. II, 932 

 Bertsomolde irregularra. 

 Azkuek bildutako Euskal Kanten artean  bada bat Gillerma Akarregi lekeitiarraren ahotik  jasoa 

ALDAZTORREA deitzen dena.  

 Gaia. Kanta honetan kontatzen da nola markeak, alegia, barkuak hogeita bi marinel (ogetabat 

lengusu ta nebea) galdu zituen itsasoan. Balada tradizionalen artean kokatzen ohi dute adituek eta 

hasierako laukoan ageri zaigu erroi zaharra, hots belea, zein Mendebaldeko iruditegian, jakina den bezala,  

tragediaren, fatu gaitzaren sinboloa den. Aspaldi-aspalditik gainera, zeren jadanik Mahabharata Indiako 

liburuan heriotzaren mezulariak beleekin konparatzen dira. Lekeitioko dorretxe hau ezaguna zen 

aspaldidanik, eta agian kontutan hartuta kantaren estiloa ( Aldaztorreak ateak dituz letuez / ango plater-

pitxerrak zidarrez,  Sandailia kantan bezala, Sandailiak ateak ditu zirarrez / nola zirarrez da ala 

zendalez…) XV. mendetik datorke.  
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  Mila dukat neban isil poltsea, 

  A bere bazan alaba on baten dotea !  

  Aldaztorreak ateak dituz letuez,  

  Ango plater-pitxerrak zidarrez.  

20    ─ Joan ala egon eingot, ama neurea?  

[Amaginarreba] ─ Joan! joan, neure alaba maitea!  

[Erraina] ─ Aurtxo txikinak deust ostiko,  

  Jaun zerukoak aldau semea sortuko.  

[Amaginarreba]─ Nai dan semea, nai dan alaba,  

25    Aldaztorrean partea izango dona1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lekeitioko moilea ( Pedro Perez de Castro, Paisages de España, Madrid 1857.) 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: Irra, hots onomatopeikoa, irra goruetan ´hilando´; 2. bl.: 

etorri zatan erroi zarra, etorri zitzaidan bele zaharra; 4. bl.: markea galdu dala dinoe, barkua,  itsasontzia 

galdu dela, diote; 11. bl.: esan baebanan, esan izan bazenu; 15. bl.: izango dona, izango dun.  
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55 
 

ANA JUANIXE1 

 

 
I 

 

Egun batian ni banenguan ─ kostela kostel gainian,   

Ni banenguan kostel saltzian ─ ezpabe gari saltzian. 

Iru damatxu etorri ziran ─ bata bestien atzian  

Irugarrenak pregunta eustan ─ gariak zegan zirian. 

5 ─ Bestientzako dirutan eta ─ zuretzat laztan trukian.   

─ Ez nagizula lotsatu arren ─ onelan plaza betian  

Onelan plaza betian eta ─ ainbeste jente artian. 

Orrelan bere esan bazeustan ─ leku sekretu batian  

Gariak eta zeu ta neu bere ─ an konponduko ginian.   

10 Ama neuria labarako da ─ goiz edo arratsaldian    

Paseito bat emoidakezu ─ ama laban dan artian.   

Ama labatik etorri eta ─ mutil usaina etxian. 

─ Ana Juanixe, Ana Juanixe, ─ zein da dauana etxian? 

─ Katalinatxu auzokua da, ─ beroi laban dan artian. 

15 ─ Eztona ori Katalinatxu ─ bizarra dau okotzian. 

Itxagon daizu, mutil, itxagon ─ argia piztu artian  

Argia piztu artian eta ─ ikusi zeu nor zarian. 

─ Ama, berorrek ez dauela nai ─ neure osasunik etxian  

Biyotz ilunak egiten jataz ─ argia datorrenian. 

20 ─ Urten daik, mutil, urten daik, ─ mutil alako bentanarian  

Ama neuriak urten dagian ─ kanpora sospetxerian.  

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Manuel Lekuonak Ondarrun jasoa. M. Lekuona, aip. lib., 1965, 155-160. Aldaera: CPV, 

nº 99.  

 Bertsomoldea: A18A18...  

 Gaia: Senargaiaren itzulera. 
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II 

 

Egun batian ni banenguan ─ Londresko ziudadian,  

Maitiarentzat joiak erosten ─ tableru baten gainian 

Dama bateri galdetu neutsan ─ joia ok zegan zirian. 

25 Bestientzako dirutan eta ─ zeuretzat buru trukian. 

Eskerrik asko, dama galanta  ez dot armarik aldian.   

Neure arma onik itxi nituan ─ Motriko erri onian 

Motriko erri onian eta ─ Ana Juanixen etxian. 

 

III 

 

Txalopatxu bat, txalopatxu bi ─ Santa Klararen parian. 

30 Neure anaia antxe datorke ─ batian edo bestian. 

─ Neure anaia, zer barri diraz ─ Motriku erri onian? 

─ Barriak onak diradez baina ─ jazo da kalte sobria. 

─ Oh, neure anaia, ez edo da il ─ biyoren aita maitia? 

─ Biyoren aita ez da il, baina ─ jazo da kalte sobria. 

35 ─ Oh traidoria, ez edo da il ─ biyoren ama maitia? 

─ Biyoren ama ez da il, baina ─ jazo da kalte sobria. 

Ana Juanixe ezkontzen zala ─ inuen atzo kalian    

Ana Juanixe ezkontzen zala ─ aita ta amaren lotsian.   

─ Ezin izan lei ori egiya, ─ neuk dot armia aldian,  

40 Armia eta Gurutza bere ─ neuk ditudaz bularrian,  

Ta neure armak tiretuko dau ─ bizi diraden artian.  

[....] 

IV 

 

Kapitan jauna, arria bela ─ txalopa nabegantian  

Ainbat arinen sartu gaitezan ─ Mutriku erri onian, 

Mutriku erri onian eta ─ Ana Juanixen etxian. 

45 Ogeitamairu dama lindatxu ─ Motrikun moila gainian 

Ana Juanixe antxe dalarik ─ arexen danen artian. 

Batak agur ta bestiak adios, ─ Juanixe negar batian. 

─ Ana Juanixe, zer pasatu da ─ Motriko erri onian? 

─ Zaldun gaztia, neuk bere ez dakit ─ zeu nundikua zarian. 

50 ─ Neuk badakit, ba, Ana Juanixe ─ zeu nundikua zarian  

Zeu nundikua zarian eta ─ noren alaba zarian. 

Damatxu baten arma gurutzak ─ daruadaz bularrian,  

Ana Juanixe ondo dakizu ─ niok norenak dirian.  

[...] 

Ana Juanixe ez eixu esan ─ berbarik banidadian,     

55 Despedidako gabian bere ─ neure besuan zinian,  

Zeuk niri laztan, neuk zuri laztan ─ an despedidu ginian. 

[...] 

Joia asko bere banakartzuzan ─ zuretzat izan ustian. 

Beste damatxuk gozako dituz ─ zeuk ezin al dozunian1. 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 10. bl.: labarako, laberako; 11. bl.: emoidakezu, eman dezakegu;  

Motriko (27. bl.), Motriku (31,45. bl.) eta Mutriku (44. bl.) hiru aldaerak ematen dira. 
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Alfonso X. a  jakitunaren Kantikaren ilustrazioa 

 

Prebosta: Plaza publikian izanen da xefaut bat eraikirik 

Eta neskatila hori hartarik urkaturik. 

(Jundane Jakobe Handiaren pastorala) 

 

 

 

 

 

 

 

URKABERAKO BALADAK 

 

 Prestatu dugun antologia honetan gai berezi baten inguruan multzorik 

ugarienetakoa osatzen du honek, eta bakoitzari bere sortze data eta egilearen izena edota 

kantariarena bilatzen eta adierazten saiatu gara. Beren berezitasun, adierazgarritasun, 

xehetasun eta inguruneak argitzen saiatuko gara hitzaurreko zazpigarren kapituluan.  
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56 

 
APHEZ BELTXA 1 

 

 

1. Igandemezak erraitean,  

Harrixuriko gainian,  

Eskopeta kargatu nuen neuretzat zorigaitzian,  

Ba eta ere deskargatu aphez beltxaren gainian. 

 

2. Haltzak ez du maiten ezkurrik2,  

  Ez gaztanberak hezurrik;  

Ez nian uste bazela Jainkosemetan gezurrik. (bis) 

 

3. Aphez beltxaren arreba3,  

  Serora beginabarra! 

 Ni galaraziren nun, bainan ez zain pizturen anaia. (bis) 

 

4. Ehun behi nik baditut,  

  Oi beren zezenarekin, 

Guziak eman bainitzazke bizia ukaitiarekin (bis) 

 

 5.   ─ Ene seme, Erramuntto, Erramu goizian sortia, 

   Damurik aditu behar duk: « Ait´urkatiaren semia», 

Ait´urkatiaren semia, bainan ez ait'ohoinaren semia! 

 

                                                 
1  Iturria: GURE HERRIA, 1923, 189-190.  

 Bertsomoldea: a8 a8  A16... . 

 Gaia: Ik. Urquizu, “Viejas baladas...”, RLLCGV, 2005, 93-98. 
2  Balirudike kutsaturik dagoela bertso hau Bereterretxeren khantoreko hasierarekin. 
3  Antza Erramuntto maitemindurik zegoen aphez beltxaren arrebarekin, eta hau kontra zenez 

tirokatzen duela aphez beltxa.  
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6.   ─ Aita, zoazi bai etxerat,  

  Ene arropak harturik, 

 Ene haurrer emazkotzute beren neurrian josirik. (bis) 

 

7.  ─ Ez, ez, ez nuk ez joanen,  

  Hire arropak harturik, 

 Nik Baionan utziren diat arropak baino hoberik. (bis) 

  

8.  Borthegaray Ortzaitzeko,  

  Borthairu Ezpeletako! 

 Hi Bordalen, ni hor Baionan, ah! zer gizonak galduko! (bis) 

 

9.  Antzarak doatzi karrankaz  

  Donibaneko karrikan; 

 Borthegaray hori badoa semiaren minez marraskan. (bis) 

 

10.  Urthiak zonbat egun 'tu?  

  Hemezortzitan hogoi 'tu... 

 Borthegaray gazteño horrek hainbertze pertsu eman 'tu1. (bis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Bidarraiko zubi erromanoa 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 2. bl.: Harrixuri, Lapurdi eta Baxanafarroaren artean  dagoen 

mendia .; 25. bl.: Antzarak doatzi karrankaz, Oiartzungo esaera da norbait hiltzen denean: Antzarak 

ferratzera joan da. 
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57 

 
BERDABIO1 

 

 
 

1.  Goizuetan bada gizon bat ─ deitzen diote Trabuko, 

Itzak ederrak biotza paltso ─ sekula etzaio paltako,  

Egin dituan diligentziak berari zaizko damuko. 

 

2.  Ongi, ongi, oroitu adi ─ zer egin uen Elaman,  

Difuntu orrek izatu balu ─ jarraikilerik Lesakan  

Orain baino len egongo intzan ─ ni orain nagoen atakan. 

 

3.  Nere andreak ekarri zuen ─ Aranaztikan dotea,  

Obe zukean ikusi ez balu ─ Berdabioko atea 

Orain ez zuen idukiko ─ dadukan pesalonbrea. 

 

4.  Nere buruaz ez naiz oroitzen ─ zeren ez naizen bakarra,  

Azitzekoak or uzten ditut ─ bi seme ta iru alaba,  

Jaun zerukoak adi dezala ─ oien amaren negarra2. 

 

                                                 
1   Iturria: Azkue, nº 407; 509-510. Aldakiak Donostia, nº 253, T. VI, 365367; Juan Mari Lekuona, 

Oiartzungo Kantutegia bertako herri memoriatik. Mugarri, Oiartzun, 1999, 248-249.  

 Bertsomoldea: A18 A18 A18... 

 Patziku Perurenaren arabera, gertaera 1740. urte inguruan izan zen eta diru faltsifikatzailea 

presondegitik atera omen zen zigorra bete ondoren, bertsioren batek suposarazi nahi duenaren aurka.  
2  HIZKUNTZA OHARRAK: 1. bl.: Trabuko, Gaitzizena, mone ta faltsuegilearen salataria eta 

hiltzailea; 4. bl.: Elama, Goizuetako baserri baten izena; 8. bl.: Berdabio, Goizuetako baserria. 
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58 
 

BORDAXURI1 

 

 
1.  Mila zortzi ehun'ta hamabortz garrena  

Ni Ahazparnen preso hartu nindutena;  

Plumagaineko premu orok dakitena,  

Galeretan higatu beharko naizena. 

 

2. Kantatzera nihazu alegera gabe, 

Ez baitut probetxurik trixtaturik ere;  

Nehun deusik ebatsi, gizonik hil gabe, 

Sekulakotz galerak enetako dire. 

 

3. Ala zorigaitzeko premu izaitea! 

  Harrek eman baiteraut bethikotz kaltea; 

  Aitari galdeginik sortzeko partea, 

  Galeretan eman nau, hauxe duk dotea! 

 

4. Ene aita da gizon kontsideratua, 

  Semia galeretan du segurtatua; 

  Nun nahi othoitzean belaunikatua, 

  Saindu iduri debru madarikatua! 

 

5. Ene lehen kusia, Kadet Bordaxuri, 

  Fagore bat banuke galdatzeko zuri; 

  Ongi adreza zaite ene arrebari, 

  Ene saltzeko zonbat ukan duen sari? 

 

                                                 
1   Iturria: GURE HERRIA 1922-20.H, 187-88; Azkue IV, 152-154. 

 Bertsomoldea: A13 A13 A13 A13... 

 Lehen bertsoak dioskunez kanta 1815ean moldatu zuen Martin Larraldek (Hazparne 1782- 

Rochefort 1829). Ikus: www.bordaxuri-epaiketa.com 
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6. Aita aitzinean'ta arreba ondoko, 

  Osaba burjes hori diru fornitzeko; 

  Ez ordian enetzat bi sei liberako, 

  Galeretan bederen leher egiteko! 

 

7. Elizan sartzen dire debozionerekin,  

Iduriz badohazila saindu guziekin; 

Beren liburu eta arrosarioekin, 

Debruak presta onik einen du heiekin. 

 

8. Zortzigarren bertsua aneiaren dako;  

Kontseilu bat banikek hiri emaiteko;  

Ontsa goberna hadi, etzauk dolutuko, 

Ni baitan etsenplua errex duk hartzeko. 

 

9. Zuri mintzo nitzaizu, oi,aita zilarra!   

Ardura dudalarik begian nigarra; 

Zure eta ene arraza Bordaxuritarra,  

Galeretan naizeno ni bainaiz bakarra. 

 

10. Kantu hauek eman ditut Paubeko hirian,  

Burdinez kargaturik, oi! presondegian;  

Bai eta kopiatu denbora berian, 

Orok kanta ditzaten Hazparne herrian. 

 

11. Hok eman izan ditut, ez xangrinatzeko;  

Ahide, adixkidek, kuraie hartzeko, 

Eta partikulazki, aita, zuretako, 

Kantu hok aditzean, semiaz orhoitzeko. 

 

 
Clement pintorea. Presoak  Rocheforten 1840ean,  

non Bordaxuri hil zen 1829an 
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59 
 

BELATEKO LAPURRAK1 

 

 
 

 

1. Gauza bat deklaratzen bear det orain asi; 

Denbora asko eztuela zer degun ikusi. 

Ni enkargatu nauena,  orain ez da bizi; 

lagunekin batian  zuten galerazi; 

Orien bekatuak  ala zuten merezi. 

 

2. Bi urte bete ditu  esan zidatela  

Batek partikularki  lazki beldur zela;  

Aditzen baldin banuen  galdu zituztela,  

Bertso bida berriak  paratu netzala;  

Orai abiatzen naiz  oroitzen naizela. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Donostia, T VII, 489ss; 1943ko abenduaren 12an Amaiurren Antonio Elizalde 

txistulariarendandik jasoa. Dorronsoro 1001.  

 Bertsomoldea: A13 A13 A13 A13 A13... 

 Gaia. Beste aldaera batek Lanzco ladronen bersoac  du izenburu, goinafarreraz idatzia dago eta 

ez gipuzkeraz, hala Gauza bat declaratcera nic bear dut asi. Garaiko Iruñako seminarista baten 

memorietan irakur daiteke: El día 4 de diciembre de 1818 fueron ajusticiados en horca tres hermanos y un 

cuñado, todos cuatro del lugar de Lanz”. Erromantzea ere garaiko Lanzko bikarioak idatzi omen zuen ( 

J.M. Iribarren, Batiburrillo Navarro. Segunda parte de “Retablo de curiosidades”, Zaragoza, 1943, 249). 
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3. Egun seinalatua  zen Santa Barbara, 

Presentian ginenak  oroitzen al gera; 

San Jose Gloriosoak  gaitzala anpara, 

Allegatu gabentanik  tranze orretara. 

Egun artan, zituzten  urkabian para. 

  

4. Anaietan zarrena  juan zen aurrera; 

Garbos pasa zituen  zenbait eskalera; 

Allegatu zanian  gero urkabera, 

Konseju onak ematen  oiuz zegon bera. 

Ai! ura egun artako  gizonen galera. 

 

5. Tunika bat buruan  soinian trajia 

Prebeniturik zegon  aien enkajia. 

Eskaleretan goiti  iduri pajia, 

Iltzera goaki eta  ura kurajia! 

Makurren xuxentzeko  A! zer parajia! 

 

6. Ordukoz ura ila  gero bigarrenari,.   

Kuerda lepotik sartzen  zitzaizkolarik ari.   

Tunika bat burutik zitzaion erori,  

Begira gelditu zen  bere anaiari,  

A! zer konsuelua  biotz altxagarri! 

 

7. Bida ilak zituzten  gero, irugarrena. 

Ark manifestatzen zuen  lastimarik geiena. 

Lenagoa gaizki eginaz  gero zuen pena; 

Etzuela guardatu  Jaunaren ordena, 

Zuzen ibiliko da  munduan zurduena. 

 

8.  Laugarrena juan zen  guzien atzian,  

  Jesus esaten zuen  kuerda paratzian;  

  Salve bat errezatzeko  artaz oroitzian;  

  Ala agintzen zuen  ark eriotzian. 

  Pena asko zedukala  bere biotzean. 

 

9. Aien etxuak ziran  ongi probatuak; 

Krueldade aundiyan  ziren kastigatuak; 

Lauetatik iru  deskuartizatuak, 

Izugarriak ziran  aien bekatuak, 

Amar lekutan daude  puskak paratuak. 

 

10. Eken pensamentua  beti maldadian, 

Ez dirade ibili  Kristauen legian; 

III eta arrobatuz  zoazilarik bidian, 

Nola egunaz eta  igual gabian, 

Orai pagatu tuzte  azken egunian. 
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11. Ainbertze beldurrekin  jendiak Belaten, 

Uste dut pasajeruak  gusto artzen duten. 

Bertzeren ontasunak  ari ziren jaten, 

Pesalunbria baizik  etzuten ematen; 

Pepek deskantsu ona  paratu du aurten. 

 

12. Zenbait arroario  eta eriotze,  

Mundu ontan klaroki  aitortu dituzte; 

Ainbertze gaixtakeri  zirelarik gazte;  

Geiago eginen  zuten utzi balituzte,  

Azkenian ederki  pagatu dituzte. 

 

13. Gaizki egin bazuten  aiek mundu onetan, 

Padezitu zituzten  azken egunetan; 

Baldin por si acaso  badaude biarretan, 

Beren zorren pagatzen  purgatorioetan, 

Errezatu dezagun eken faboretan. 

 

14. A! zer konsuelua  gure asoena  

Umiengatik artzen  orrenbertze pena! 

Asi eta ondoko  pagamendu ona. 

Azkenekoz erortzen  gaizki dabilena; 

Ori da mundu ontan  pensatu bear dena. 

 

15. Gizonak mundu ontan  pensatu bear luke 

Nondik etor daiteken  orrenbertze neke. 

Jangoikoari oiuka  miserikordia eske, 

Bainan etzioten utzi nai adina epe. 

Padrino ona zuten   azkeneko Pepe. 

 

16. Asko gurasoeri  nai diet adierazi 

Beren umiak nola. bear dituzten azi. 

Ingenio gaiztoak  alez galerazi, 

Jangoikoaren legia  ongi arrerazi, 

Nai, duena egitera beinere ez utzi. 

 

17. Konseju onak eman umeari gaztetan, 

Dotrina erakutsi  goiz edo arratsetan. 

Kastigu sobera gabebear den modutan, 

Estimatu dezaten  dabiltzan lekuetan, 

Asko galtzen baitira  gurasoen faltan. 

 

18. Amar manamenduak  agintzen duena 

Jangoikua amatu  da prinzipalena. 

Juramenturik gabe  gero bigarrena. 

Obligaziua delarik  entzun meza bana. 

Errespetua iduki  aita eta amaingana. 
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19. Bortzgarrenekoa  nior ez iltzia. 

Lujuriak utzi eta  ain guti ebastia. 

Falso testimoniorik  inori ez goratzia.   

Ez deseatu bertzen  senar edo emaztia.   

Ori da manamenduak  ongi guardatzia. 

 

 20. Kalabozo batian   kantuen paratzen, 

Gosiak il urrena  otzak akabatzen. 

Ezta enbusteria  ala ari nitzen. 

Anima defuntuak  naute anparatzen. 

Pasa baino errexago  dirade kontatzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iruñako kartzela zaharra 
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60 
 

JOSE LARREINA1 

 

 
1. Mila zortzireun eta ogeitabostian  

Au amairugarrena urriko ilian  

Martin Itxeberriko Altzibarrenian,  

Atiak jo nituen ongi ilunian,  

Baita ireki ere borondate onian. 

 

2. Ixtimatu ninduten konde bat bezela,  

Silan exeri eta apaldu nezala, 

Konformatu ziraden familiyan ala 

Nagusiya ta biyak etzinen ginala... 

Berari sartu niyon petxutik puinala. 

 

3. Oitikan saltatu zan eriyo igesi;  

Nigandik alakorik ez zuen merezi.   

Alabak zuenian aita ala ikusi  

Apaizaren eskaka bertatik zan asi; 

Aizkora trixte batez niyon burua autsi. 

                                                 
1  Iturria: Manuel Lekuona, 1935,  Literatura oral euskerica. Beñat idaztiak. Donostia, 155-159. 

Juan Mari Lekuona, aip. lib., 167 zb. 

 Bertsomoldea: A13 A13 A13 A13 A13... 

 Gaia: Jose Larreinaren hilketak. Kanta ezaguna da ere Amalau eriyotzena bezala. “De tonos 

trágicos puede verse el ejemplo siguiente del género autobiográfico”, dio Lekuonak.. Gertaerak 1825-

1826koak dira bertsoetan ageri diren bezala. 
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4. Ogeita iru urteko neskatxa gaztia... 

Etzen bada lastima ala tratatzia? 

Aizkora trixte batez muinak saltatzia;  

Ez da milagro izain ni laixter galtzia;  

Aisa merezi nuen bertan urkatzia. 

 

5. Ikusi zitunian senarra ta alaba,  

Katalina gaxuak, ai, ura negarra!  

Ez bazuan jarri nai bestiak bezala  

Dirua non zeguan esan beriala.  

Ongi banekiyela dirurik etzala. 

 

6. Santo Kristo, zurekin konfesa nadiyan  

Zer obra egin nuen nik Katalauniyan.   

Leridan pasa eta urbilen1 erriyan  

Bost lagun bizi ziran beren familiyan;  

Giziyok il nituen gabaren erdiyan. 

 

7. Gorputzeko ikara, animako lotsa  

Zeren egin ditudan amalau eriyotza. 

Aditu ezkeroztik diruaren otsa,  

Bidean aterata botatzeko poltsa,  

Aterako niola bestela biotza. 

 

8. Dirua eman ta gero kentzia biziya,  

Ori egiten nuen gauza itsusiya,  

Jaunak bere eskutik nenguen utziya;  

Orain errezatzen dut al dudan guziya  

Arren alkantzatzeko Beraren graziya. 

 

9. Ogeitabost urte da nere edadia,  

Nagusi on batentzat ai zer mirabia!, 

Ez naiz pekatuaren mantxarik gabia:  

Beti okerrerako abilidadia,  

Penetan pasatzeko eternidadia. 

 

10. Jainkoaren aurrerako nik daukadan lotsa,  

Zeren egin ditudan ainbat eriyotza;  

Azkeneko sententziya izain da zorrotza;  

Lau laurden egin eta kentzeko biyotza  

Ai! ura urkaberako aiziaren otza! 

 

11 Jose det izen ta Larreina lombria:  

Mendaron jayua naiz, bertako semia;  

Deskalabratua naiz munduan lajia.    

Amak egin dezala beste bat obia,  

 Ain da izugarriya nere maldadia. 

                                                 
1  Manuel Lekuonak (aip. lib., 193) honela itzultzen du gaztelaniaz “Pasado Lérida y en la ciudad 

de Urbil vivían cinco personas…¨, nola Lleidan ez dagoen Urbil izeneko herririk, egokiago dela uste dugu 

minuskulaz ematean eta “Pasado Lérida y en el pueblo más cercano…”.  
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12. Lenguan izandu zait anaya gaztia; 

Lastima egiten  zuen nere ikustia. 

Ai zer nola ote diran aitaama tristiak!   

Nitzaz eskarmentatu balitez bestiak...  

Ni ere izutzen nau biziya kentziak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Manuel Lekuona (Oiartzun 1894-1987) 
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61 
 

BERTSO BERRIAK LAPUR FAMATUARENAK1 

 

 
1. Orai kanta berri bat nai nuke ni<k> jarri, 

 Munduko kriaturen eskarmentagarri, 

 Trantze estu onetan guztiz nago larri, 

 Nere pesadisuak esan gabe garbi. 

 

2. Ya nere kristauak, aditu kontuak, 

 Nere deskalabrua zelan munduan 

 Amairu eriotza urtebete barruan, 

 Neskatxa bat motibo nola egin ditudan. 

 

3. Ogei ta bost urte dauzkat oraindik, 

 Oraindaño izan naiz beti nekazari, 

 Eninduen alparrik gurasuak asi, 

 Eztiet azkenian eman pena gutxi. 

 

4. Ai, au nere suerte ikaragarria, 

 Jaunak bere eskutik nendukan utzia, 

 Neskatx bat izan dan guztia,  

 Amairu pertsonari kentzeko bizia. 

 

5. Neri itzak eman da bestiarekin ezkondu, 

 Orretxek ematen dit biotzian damu, 

 Utsa zan sikiera motibua izan balu, 

 Beragatik biar degu orain biok galdu. 

 

                                                 
1  Iturria: Eibarren, Saturnino de Diegoren inprimategian ateratako bertso-paperaren arabera. 

 Bertsomoldea: A15 A15 A15 A15...  
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6. Bengantza orrekin gau triste batian, 

 Puinal eta trabuko arturik aidian, 

 Ondo loturik nenguan etsaien kaltian  

 Derrepente sartu nintzan beraren etxian. 

 

7. Afaltzen ai zidaren senar emaztiak, 

 Ezkonbarriak eta ziraden gaztiak, 

 Etziaten ematen penarik iltzia, 

 Suerte onaren begira zeuden tristiak. 

 

8. Bost puinalara lenengo eman nion berari, 

 Ez Jesus eta ez Amen juan zan mundutik, 

 Senar tristia zeguan andriari begira, 

 Baina ezin kendu zedukan erida.  

 

9. Berari tira nion petxuaren erdira, 

 Orra zer pasatu zan esan det egia; 

 Senar eta emazte sukaldian biak, 

 An gelditu ziraden derrepente ilak. 

 

10. Ez izan bazidaren sano eta finak, 

 Orra zer suertia gaizki dabilenak, 

 Asio au eginda irten nuan etxetik, 

 Justizia altoka asi nuan atzetik. 

 

11. Jiratu ta tiratu nie<n> berriz gogotik, 

 Lau gizon tiro batez an ziran erori. 

 Orra sei eriotza gau batian egin, 

 Animak nola ziran nai nuke nik jakin. 

 

12. Kristau aren biotza ikaragarria, 

 Gizonari ematen alako larria, 

 Utzi zazala bertan diru ta zaldia, 

 Egin nai ezpazuan munduko aldia. 

 

13. Zaldiaren gainian gizon armatua, 

 Abiatu nintzanian lapur famatua, 

 Atzetikan banuan nork arrapatua, 

 Baina bilatzen nuan nun ezkutatua. 

 

14. Partira an zebilen gau ta egunian, 

 Enemigua franko banuan inguruan, 

 Ia deskansurikan ez nendukan inon, 

 Ala ere zazpi soldadu neronek il nitun. 

 

15. Urte bete osuan beti lapur egin, 

 Batzuetan kaminoz bestietan mendin; 

 Ainbeste eriotza gainera egin, 

 Ez dakit zer gertatu biar dan nerekin. 
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16. Aitak bialdu ziran neri notizia, 

 Zekiena bezela asuntu guzia, 

 Erabakia zala nere sententzia  

 Arrapatu ezkero kentzeko bizia. 

 

17. Abiso au ertuta urrengo egunian 

 Partirak arrapatu ninduen mendian, 

 Zaldia il zidaten ala biarrian, 

 Zortzi soldadu tira ziraden batian. 

 

18. Bi balazo nituen beso ta buruan, 

 Odola bezijuan iturri moduan, 

 Ala ere trabukua disparatu nuan, 

 Bi soldadu gainera heritu nituan. 

 

19. Lenengo neurri elduak bi bakarrik ziran, 

 Baleroso izan arren humildatu nitzan; 

 Bagajiak artu ninduen loturik zaldian, 

 Zortzi doldadu ziran nere guardian. 

 

20. Lotsa asko nitzala egunen erdian, 

 Juan biar izan nuan guztien erdian, 

 Ailegatu nintzanian neroren errira, 

 Bazan jendia franko neroni begira. 

 

21. Ia nere orduko lotsa ta larria, 

 Zergatik egin neban sako pikardia;  

 Bela sartu ninduen kapila batian 

 Santo Kristo bat para ziraten aurrian. 

 

22. Esamina egiteko nere apartian, 

 Ia zenbat oker neban animen kaltian, 

 Pekatariok Ama Birjina Maria 

 Jaungoikuen aurrian bitarteko aundia. 

 

23.  Jaungoikuen ofentsak ditut guztiz damu, 

 Arren miserikordia nitzaz izan zazu, 

 Luzifer lagunakin zeruan asia da, 

 Pekatuagatikan dago infernuan. 

 

24. Ni geiago egin da bizi naiz munduan, 

 Ez dakit neretzat ere zer sententzi dagoan, 

 Amaika ordu santuak ia dira aurki, 

 Il biar det eta guztiz nago larri. 

 

25. Kontua emateko gure Jesus onari, 

 Adios mundutarrak eta nere aita eta ama, 

 Senidiakin batian adiskide danak, 

 Akabatzen dirade munduko lanak. 
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26. Arren, laguna deidela gure Jesus onak, 

 Ogei ta bost urtekin banua mundutik, 

 Orra baten okerrak asko ekarri nitzaz, 

 Mundu guzia eskarmentau bedi. 

 

 

 

 

 
Saturno de Diegoren inprimategian. d.g.  
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62 
 

LAPUR FAMATUA1 

   

 
 1. Bertso berri batzuk  bear ditut jarri 

  Neure lagun guztien  eskrementugarri. 

  

2. Trantze estu onetan  guztiz nago larri 

  Neure pasadizua  esan gabe garbi. 

 

 3. Ai neure kristinaua,  aditu kontuen 

  Neure deskalabrua  nola dan munduen. 

  

 4. Amairu eriotza  urte beten barruen 

 Neskatxa bat motibo  nola egin nituen. 

   

 5. Benganza batarekin  gau triste batian 

  Puinal eta trabukoa  arturik aldian. 

   

 6. Ondo lotuta nenguan  etsaian atian 

 Derrepente sartu nintzan  beraden etxian. 

 

7. Afaiten an ziraden  senar emaztiak  

 Ezkonberriak eta  ziraden gaztiak. 

 

8.  Etzioten ematen  penarik ilteak  

 Suerte onari begira  egozan tristiak. 

 

9. Bost puinalada lelengo  emon nion berari  

  Ez Jesus eta ez amen  juan zan munduti. 

 

10. Senarra triste zeguan  andreari begira 

  Baina ezi' otsen kendu  zeukaten erida. 

   

                                                 
1   Iturria: MEB, 103-111; 166. Beste aldaera : Jose de Larrinaga (J. Lakarra et al., aip. lib., II, 224-

227.) 

 Bertsomoldea: A15 A15 ... 

 Gaia: Hamahiru heriotzena. 
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11. Berari tirau nion  petxuaren erdira 

  Orra  zer pasatu zan  esan det egia. 

   

12. Senar eta emazte  sukaldian biak 

  An geratu ziraden  derrepente ilak. 

 

 13. Ez izan ein balire  sano ta abilak 

  Etziran geratuko  derrepente ilak. 

 

 14. Neuri itzak emanda  beste batekin ezkondu 

  Orrexek ematen dit  biotzean damu. 

 

 15. Utsa zan sikiera  motiboa izan balu 

  Orain beragaitino  biok biotz galdu 

 

 16.  Azino au eginde  urte'naben etxeti, 

 Justizia altoka  banoan atzeti. 

 

 17. Jiratu te tiratu nik  barriz gogoti, 

  Lau gizon tiro bataz  an ziraden jausi. 

 

 18. Kristauaren biotza  ikeragarria, 

  Jaunak bere eskuti  nendukan utzia. 

 

 19. Amairu personari  kentzeko bizia, 

  Neskatxa bat motibo  izan guztia. 

 

 20.  Zaldiaren gainian  gizon armatua, 

  Abiatu nintzanian  lapur famatua. 

 

21 Utzi nai bazuan bertan  diru ta zaldia  

 Bestela egingo diola  munduko aldia. 

 

22.  Urte bete osoan  beti lapur egin, 

 Batzutan kaminoz da  bestietan mendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 

 

63 
 

LAUR URTHEKO HAUR BATEN MARTIRIOA1 
 

 
 

1. Sujet eder bat deklaratzen dut gure artian gerthatu dena,  

 Aditziak berak emaiten baitaut bihotzian pena,  

 Guziek konpreni dezaten laur urtheko haur batena,  

 Gisa hortan martir hiltzeko gaixuak non zuien obena?  

 

                                                 
1  Iturria: Cantu berri batzu laur ourtheco haur baten martirioaren gainian emanac, / haur 

prodigoaren cantuyen airian. Arrasta emana Marneco, départamenduco tribunalac Reims hirian 

condenatzen baititouzte hiltzeco penarac (sic) Yacques Vernier, eta haren emastia Catalin Vailant, biac 

adin berecoac 25 ourthe vertusen sorthouyac d´Epernayeco cantona menduyan, bere laur ourteco har bat 

assassinaturic, oxailaren hamarreco audientzia. Bayonan, Lamaigneren imprimerian, Pont Mayou 

carrican, 43 numeroan, 1851. . BNF,  YO-24.  

 Bertsomoldea: A18 A18A18 A18... 

 Doinua: Azkue nº 436. Urteen poderioan gertatu aldaerez (B) ohartzeko ikus: Oxtixeneko 

Elkartea, 2006, Sara, Senpere Azkaingo Atzoko kantuak. Senpere, 118-120.    
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2.  Haur haren aita gerthatu da gaitz batez atakatuia  

 Konsertatu ere izan du bere doktor medikuia,  

 Jende urinez fretatzeko eman dako kontseiluia, 

 Bertzela ez zela izanen gaitz hartarik sendatuia.  

 

3.  Sendatu nahiz bere gaitzetik pentsaketa da baratu,  

 Gisa hartako erremediua nun behar zuien bilhatu,  

 Etxera denian andriari laster dio proposatu,  

 Haurraren hiltzia nahi duienez harekin deliberatu.  

 

4.  Adi zazuie orai guziek andriaren arraphostuia,  

 Bere jaunaren galdegintzaz nola zen afruntatuia,  

 Jende urinez fretatzeko eman badauk kontseiluia,  

 Haurra hilik ere nahi diat izan hadin sendatuia.  

 

5.  Nahiz adinez gazte zen haurra konpreniturik afera,  

 Presatuki laster egin du aitaratxiren etxera,  

 Etxian zer aditu duien jaun hari deklaratzera,  

 Aita-amak ekarriak zirela gau hartan haren hiltzera  

 

6. Aitaratxik ez du sinhetsi bere fede fermuian,  

 Krima hori eginen duienik ez ahal duk munduian!  

 Jan eta edan zak haurra othoi habil deskantsuian  

 Gisa hortako pentsamendurik hartu gabe buruian.  

 

7.  Haur gaixuak malur izan du etxian arribatzeko,  

 Andriak senarra manatzen du lephotik itotzeko,  

 Kuraierik aski ez zauien biktima hari lotzeko,  

 Ama burregoa aski zen lan harren egiteko.  

 

8.  Haur gaixua hil zutenian gerrenian ezarri,  

 Ama su egiten hari zen eta aita itzultzen jarri,  

 Mundu guziak ikus dezan ez deia pena eingarri,  

 Zenbat sofriarazi dakoten aingeru gaixo hari?  

 

9.  Haur gaixua han ari zuten su gainianerretzen,  

 Nehork ikhusten zituiela ez baitzuten phentsatzen,  

 Aingeruek abertiturik aitaratxi arribatu zen,  

 Sartu orduko abiatu haurra nun zuten galdetzen.  

 

10.  Aira trixterik zagoen bainan amak kuraie handian  

  Errephostuia emaiten dako lo zagola ohian,  

 Zerbait iduriturik bila abiatu zen orduian  

 Haurra errerik khausitu du gerrenian ohe azpian.  

 

11.  Buraso krudel batzuiendako hura zuten flakezia,  

 Aithortzera bortxatuiak bere krima guzia,   

 Behar bezela abisatu zen herriko justizia,  

 Lephuak mozteko izan dute azkeneko setentzia.  
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12.  Jende onak, emozuie phondu huni goardia,  

 Zeren eta gerthatzen baita bihotz erdiragarria,  

 Nork behar du hola tratatu bakhotxak bere umia?  

 Haur bakharra izan ta hura gerrenian erria.  

 

13.  Nungo burhasok behar du izan hura zen bezein traidore?  

  Edo bertzela bihotzian ez du beldurrik batere,  

 Haurren hiltzen ari direnak burreguak deitzen dirade,  

 Nork beria ezik nork nahi luke ikhusi atze bat ere.  

 

14.  Adamen seme-alabak gira mundu huntako guziak,  

  Amodio perfet batez elgarri barkha gaizkiak,  

 Hori bera du manatzen jaun hunaren justiziak,  

 Egundaino gauza hunikan ez baitu egin maleziak.  

  

15.  Etsaiak indar emaiten du gaizkiaren egiteko,  

  Bainan bothererik ez du haren erreparatzeko, 

 Jaunak permetitu du hori guri etsenplu emaiteko,  

 Makhur gabiltzan guziak gure baithan sartzeko.  

 

16.  Hamaseigarren pertsu huntan guzieri despegida,  

 Deserkunde hobiagorik ez baitiot desira,  

 Paper horiek galdu gabe ongi gordetzen badira,  

 Gure mendeko etsenplutzat berak askiko dira1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  ALDAERAK: 5. bl.: … izan da gaitz batez atakatua (B) ; 6. bl.: … Kontsultatu…mirikua (B); 

21. bl.: Aitautxik (B), aitajaun. ; 33. bl. : Gerrenian (B); 42. bl.: Obligatuak beren krima handia(B); 52. 

bl.: Bertzena ere (B); 55. bl.: Jinkoaren (B); 62. bl.: Desirgunde hobiagorik ez daiteke desira (B); 63. bl.: 

Altxatzen (B).  
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Laur urtheko haur baten martirioa, Baiona 1851. 
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64 
 

IRIXIBAUREN HILKETA1 

 

 
 

 

 

1. Eni zeitanak behatzen dü entzünen 

Irixibauko semia nula hil den; 

Etxandi Garindañek beitü eho Maulen 

Merkhatütik etxerakuan biden gainen. 

 

2. Luistto hori zen merkhatin desein hunin,  

Bere etsaiareki nahin baken egin;  

Aihaltü ziren algarreki Xaxienin 

Eta etxerat abiatü destenorin. 

 

3. Hiriti jalkhi zirenin hasi ziren 

Ihur etxakin zer gatik aharratzen, 

Bena Luisttoren botza bertan ixiltü zen  

Hamahiru nabela kholpü, beitzin ükhen. 

 

4. Hilari entzün zeren hau erraiten :  

─ Intsolenta, zer süjetez, naik ehaiten.  

Arrapostia : ─ ehait eho bai ehoren,  

Haboro ene kuntre ehiz mintzatüren. 

 

                                                 
1   Iturria : Jean Haritschelhar, aip. lib., 638-649. 

 Bertsomoldea: A12 A12A12 A12... 

 Gaia : Pierre Topet « Etchahun »-ek 1854ean egin khantorean kontatzen digu nola Irixibauko 

semea hil den. 
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5. Gaia oro igaran zin ertzik eskin 

Lehen igarailetarik sekurs nahin; 

Bena hura hara zeneko zen hil phüntin,  

Hari bortxaz erran ziozün nurk eho zin. 

 

6. Hel zakhitzat, paseiari goiz jeikia,  

Eta ikhus ene khorpitz blesatia;  

Bestek egin beteitadie ehaitia, 

  Zük othoi, egin izadazüt seinatzia. 

 

7. Irixibauko semia, kausa zer zen?   

Nulaz hain etsai krüdela zure bazen?   

Gizunak behar dizü ükhen hanitx ogen  

Hainbesteretan lanthatzeko nabelaren. 

 

8. Etxandi Garindañe nin khexü bethi, 

Haren amoria enin ni askazi, 

Nik hari erran ezkuntiak litzan ützi, 

Hitz horregatik eho nizü hain krüdelki. 

 

9. Posible deia, Etxandi, hi hain handi,  

Hik othian egin dian krima hori?   

Bizia deronak idoki personari 

Beria ere zor diala, orhit hadi. 

 

10. Zazpi haurren aita baten kolore zen,  

Emaztia zialarik bizi etxen, 

Amore gatik ari zadin gizun hiltzen;  

Satan etzen hareki gaxki libertitzen. 

 

11. Etxandiren anderia, orhit hadi  

Nur gatik egin izan den hiltze hori,  

Hire gatik hil izan dela hire kosi,  

Arima nahi zeinalakoz salberazi. 

 

12. Orai jüstizietan, krima handik  

Kreditak dütienek pharkatürik  

Eta praube jüstuak aldiz pünitürik,  

Pilatüs üdüri beitira oraiko jüjik. 

 

13. Berset horien egilia jüjen gati  

Presuntegian egon da injüstoki,  

Eta galdü bost etxalte haiegati1;  

Zunbat jüsto den jüstizia phentsa horti!2 

 

 

 

                                                 
1  Pierre Topet Etchahun bere buruaz ari zaigu, analogia eginez. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK : 24. bl. : seinatzia, (< soigner, fr.), zaintzea; 28. bl.: Hainbesteretan 

lanthatzeko nabelaren,  hainbestetan labaina sartzeko.  
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65 
 

LA TOMBELLE BAROINAREN ASASINAMENDUA1 

 

 

 
 

 

1.  Deklaratzen hasten niz berri triste baten, 

Orok entzunen dute sujeta nola zen, 

Tolosako onduan jauregi eder bat zen, 

  Jauna ganberan zen, 

Aizkora handi batez bi kriminelek hiltzen: 

  Bata muthila zen. (bis) 

                                                 
1  Iturria : Titulu osoa honakoa da: Complainte sur l´Assassinat de M. le baron de la Tombelle. 

Éxécution de Mitron, âge de 28 ans et de Lasserre, âgé de 42 ans. Imprimerie Nouvelle, 7 Place des 

écoles, à Pau. BNF, Microfiche YO-2. Egilea : Jean Etchepare Donapaleukoa, 1874. 

 Bertsomoldea: A13 A13 A13 a6 A13 a6 ... 

 Bada complainte bat ere frantsesez Augustin Sarrieu-k idatzia hamaika bertsotan, lehenik 

ixtorioa hitz lauz eman ondoren (1874); eta eleberritxo bat Armand Praviel-ek idatzia: “La mort 

mistérieuse du baron de La Tombelle” (La Revue Belge, Bruxelles, 1936, 289-323.)  
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2.  Baroina bere ganberan martir hila hotza! 

Kriminel malerusek hun zuten bihotza, 

Kabala baten gisa buria zuen arraildia, 

  Jaiki da gorphutza, 

Bigarren ukhaldian khendu dakotxatza, 

  Ukhaiteko moltza. 

 

3.  Holakorik ez da izan Frantziako lurrian 

Jainkuaren botheria han zen agerian, 

Buria oso gelditu da gorphutza erre denian, 

  Aingeruak guardian, 

Hola nola agertzen den sujet gaizto denian, 

  Galdu behar denian. 

 

4.  Haren gorputz martira memento berian 

Lehenikan hil dute, gero erre jauregian, 

Oihuka hasi dira su dutela etxian, 

  Eta jaunaren ohian. 

Hiriko populia han bildu denian kolpia ordian 

  Agertu burian. 

 

5.  Mirakulu handia zen bien akordatzia, 

Fite konposatzen da gaiztoaren tratia, 

Ebatsirikan ere haren diru guzia 

  Utzi bere bizia, 

Jujatu izan duzte gilotinatzera!!! 

  Horra heien grazia. 

 

6.  Jauna bere etxian erre izan dute, 

Holako kriminel arima nun dute? 

Tolosako hirian jujatu izan duzte, 

  Gilotina bite, 

Gero goza dezaten ontsa egin badute 

  Hementik juan bite. 

 

7.  Berak lurrian galdu dira, zeria menturan, 

Egin duten krima handiaz, bethikotz arranguran, 

Gero zer izanen den nehok ez diro erran, 

  Hementik landa han; 

Arima juan da koleran, gorphutzak ez diro jasan 

  Karga handia han. 

 

8.  Krima handi hori gerthatu da Tolosan, 

Holako akzioniak ez dira ardura izan, 

Zerua bere argian lurra bere justizian 

  Hori ez diro jasan! 

Hemen hiltzera kondena, ifernia balantzan 

  Erraiten duten gisan. 
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9.  Bigarren justizia Zeru-Gorenian 

Arimak hartuko da azken orenian, 

Besuak zabaldurik oihuka zaudenian 

  Hiltzerat abian 

Miserikordiarik ez duten tenorian 

  Nigarrez ordian. 

 

10. Izpiritu gaiztuak gizonen barnetik 

Penak emaiten ditu plazerren ondotik, 

Mundu huntako bizia bertzia ahatzirik, 

  Diru tzar baten gatik! 

Alferren eta gormanten jokolariengatik 

  Satan heldu da Ifernutik. 

 

11.  Kantu hok eman ditut ez libertitzeko, 

Inbide gaizto duten jenden abertitzeko, 

Mundurat jiten gira denbora gutindako, 

  Ez jakin zenbatendako, 

Ontsa goberna gaiten mundutik juaiteko 

  Gero khondu emaiteko1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Jean Etchepare. Halaber frantsesez ere badu hitz lauz ixtorioa eta complainte bat aidia honakoa 

duelarik: Vin et eau. Propriété exclusive de Jean Etchepare, ancien boulanger, reproduction interdit. 

  HIZKUNTZA OHARRAK : 37. bl. : zeria menturan, zerua agian; 61. bl. : libertcico (sic) 

orijinalean, libertitzeko ;  
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Jean Etchepare, Pabe, 1874. BNF, YO-2 
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66 
 

MARSEILAN IZAN DEN ASASINAMENDU BATEN GAINIAN 

KANTU BERRIAK1 

 

 
1.  Kantatzerat niazu berri triste baten, 

Orok entzunen dute sujeta nola zen, 

Holako krimarikan ez dugu ikhusten, 

Zerua eta lurra batzuek harritzen. 

 

2.  Frantzian izan dira laido itsusiak, 

Krimaren arabera dira jujatiak, 

Berak agertu ditu oh! esperentzia, 

Pietate gabeko amaren umiak. 

 

3.  Marseila deitzen duten hiri ederrian, 

Andere gazte bat zen ezkontzaz abian, 

Amodioa zuen barna bihotzian, 

Amak ez ametitzen jaun haren hartzian. 

 

4.  Amari galdein dute ezkontzeko botza, 

Maleruski eman du errepostu hotza, 

Fite ezarri dute martier hil holtza, 

Ganibetian trebe baitzuten bihotza. 

                                                 
1  Iturria : Dax, Impr. Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A, 2, 3), f. 2r.   

 Bertsomoldea: A13 A13 A13A13 ...  

 Gaia : Nola Leon Vitalis (1852-1877), Lyongo Sébastopol plazan gilotinatuaizan zen  1877ko 

uztailaren 5ean. 
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5.  Ama bere alabaz asasinaturik, 

Ez duelakotz eman permisionerik, 

Alaba hazi balu larderiaturik, 

Ez zaion gerthaturen segur holakorik. 

 

6.  Senhar emazte gaiak ziren alegera, 

Prestatu zirenian amaren hiltzera, 

Libratuko zirela gero ezkontzera, 

Ordian zabaldu zen gaixtuen bandera. 

 

7.  Heiagora marraskaz ama maite hura, 

Othoi ene alaba, emadan denbora, 

Kontrizionia bederen ez dinat sobera, 

Ez baitu permetitu haren egitera. 

 

8.  Hil eta onduan gero laurdengatu dute 

Itsas bazter batian ihortzi baitute, 

Guarda gomendant batek hatzeman du fite, 

Jandarmeriak laster arrestatu duzte. 

 

9.  Ama haren gorphutza lau pharte egina, 

Lehen ganit kolpia bihotzian barna, 

Zonbat krudela zuen, oh! azken orena! 

Jainko jauna har zazu zuk haren arima. 

 

10.  Marseilako andere ezkondu nahia, 

Horra nun den Vitalis gilotinatia, 

Amari egiteko zer akzionia, 

Martier hil onduan zuk laurdengatia!  

 

11.  Marseilako hirian gerthatu sujeta, 

Krima handiagorik ez daiteke gertha, 

Heriotzek lazgarri krudelena baita, 

Ezkondu nahi zuten, oh! ama hil eta. 

 

12.  Horra bi kriminelak eta heien obrak, 

Harritu tu itsas bai eta leihorrak, 

Ez zituzten hobiak ondoko denborak 

Jauna gilotinatu alabak galerak. 

 

13.  Maria Boyer zira segur malorosa, 

Galdu duzu arima, zure erresusa, 

Zeruko Jainkoari egiozu adresa, 

Horra barkamendutan zitzan mortifika. 

 

4.  Bi belhaun buluziez herrestan bidian, 

Oihan eta desertu guzien artian, 

Ibili behar zira tristia mundian, 

Nahi baduzu pharterik zeruko lorian. 
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15.  Kantu hok eman ditut guziek kantatzeko, 

Eta partikulazki neska gaztendako, 

Sujeta baita ongi exenplu hartzeko, 

Aita-Amak ohora luzaz bizitzeko1. 

 

 
Jean Etchepare, 1882, BNF, RES ATLAS Z 52 

 

                                                 
1  Honela bukatzen da: Jean ETCHEPARE. Dax, Imp. Nouvelle, 1882. F. 2v. Affaire Leon Vitalis 

& Marie Boyer. Complainte, Air: Maudite neige, tomeras-tu toujours?.  

 Bada frantsesez ere delako konplainta titulu honekin :  Complainte de Vitalis Maria-Boyer, 

assassinat et parricide. Une femme coupée en morceaux… par deux bons gens d´armes. Marseile. Imp. 

Bernascon 1877.  BNF, YE - 7183 (22). 
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67 
 

BOTIKARIO MUTHILAREN ASASINATZEA1 

 

 
 

1.  Eguna argitzen da iguzki aldetik, 

Nola egiten duen jaunak guregatik, 

Sujet hori jin baitzait orra Parisetik, 

Krima itsusienak baitira ondotik. 

 

2.  Entzutia bera ere ikharagarri da, 

Aski da egoitin obrari begira, 

Gizonak nola nahi jalgitzen badira, 

Lanjeros denarentzat abisak badira. 

 

3.  Huna beraz sujeta Parisen agertu, 

Urupa guzietan baitira harritu, 

Gizona galtzeraino dute inganatu, 

Bi aneiek hil eta andriak argitu. 

 

4.  Botikario batian Aubert zen muthila, 

Madamarekilan zen jaun hori akorta, 

Senharrak jakin zuen haien bian segreta, 

Ordian egin dute hiruek konplota. 

 

                                                 
1  Iturria: BNF, Fol. WZ-700. Titulu osoa hauxe da: Bigarren suyeta. Pariseren eta Versailen 

artian Botik<a>io muthil bat assassinaturic.Sinaturik: Manech Etchepare. Doinua: Azkue, nº 376, nº 

377. 

 Bertsomoldea: A13 A13 A13A13 ... 

 Gaia: Tituluarena. 
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5.  Pariseren onduan hiri bat Versaile, 

Horien bien artian krima egin dute, 

Hiru miserabliak akort ziren fite, 

Gizona hil onduan garrotatu dute. 

 

6.  Karro batian ezarri plomuz kargaturik,  

Bai eta ahua josi phentsatu gaberik, 

Urian hatzeman dute gizona usteldurik, 

Zer martier juan da gaixua mundutik. 

 

7.  Gizona kontsomitu mila inganioz, 

Eta beren buruak bethikoz maloros, 

Azione gaixtua zenbat den lanjeros, 

Ongi gobernatzia ez denez agrados. 

 

8.  Inbide gaixtuan gizona hiltzera, 

Batek igorri dako lantza bihotzera, 

Arima phartitu da Eternitatera, 

Jaunak errezibitu besuen artera. 

 

9.  Hirur kriminel ziren emaztiarekin, 

Uros izanen ziren ez balute jakin, 

Marteilu ukhaldika bertzia lantzarekin, 

Obra manifikua zuten elgarrekin. 

 

10.  Senharra gilotinatu andrie galeretan, 

Oihu egiten zuten bainan alferretan, 

Heiagora marraska bazen karriketan, 

Gaztigu ederra da andre ezkonduetan. 

 

11.  Gizona harritzen du hiltzeko orenak, 

Begien aitzinian ikhusten duenak, 

Oihu eta marraskaz aita eta amak, 

Hamar mila arima nigarrez zaudenak. 

 

12.  Arima phartitzen du jaunaren eskura, 

Miserikordia galdez eternitatera, 

Ez duen sobera andriak galera, 

Tribunalak egin du obren arabera. 
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VERSAILEKO ASISAK PARISEN ETA VERSAILEN ARTIAN 

BOTIKARIO MUTHIL BAT ASASINATURIK.  

 

EXPLIKAZIONIA 

 

 Mundu huntako krima guzien segida emaztia da. Parisen bazen Feneyrou 

botikario bat. Ezkondua zen. Bazuen muthil bat Aubert deitzen zena. Etxeko 

andria akort zen muthilarekilan. Hirur urthe egonik han muthil badua otikario 

bere gain. Senharrak jakiten du emaztiaren eta muthil ohiaren manobra guziak. 

Senharrak erraten dio emaztiari: 

 ─ Informatia nun hire eta Auberten segretu guziez. Behar dun juan 

harenganat eta gomitatu gau batez promenada baten egitera Parisen eta Versailen 

artera. 

 Aubertek errefusatzen du. Emaztiak inganatzen du eta hitz ematen dio 

baietz. 

 Bi aneiak harmaturik bata marteil batez eta bertzia lantza batez juaiten 

dira gau lazgarri hartan gizonaren hiltzera. 

 Aubert badua andriarekin. Sartzen da ganberan. Bi gizonek hiltzen dute 

emaztiak argi eginez. 

 Ahoa josten diote eta plomuz estekaturik karro batian ezartzen eta urerat 

botatzen. 

 Zonbeit egunen burian, langile batek hatzeman du Auberten gorphutza 

arras usteldua. 

 Hirur brigantak izan dira arrestaturik. Versailen asisetan Feneyrou 

kondenatu dute gilotinarat, haren aneia sei urtherendako eta andria sekulako 

galeretarat. 

 Emaztekia, zendako, jainkoak eman zaitu mundurat? Gizonaren galtzeko. 

 Sortzeik, jainkuak gizona egin zuen bekhaturik gabe. Evaren lehen 

bekhatua izan da munduko lehen inbidia. 

 Emaztekia, khasu emazu, zaude zure esposari fidel, nahi bazira mundian 

izan uros, eta nahi baduzu zure familia jainkoaren beldurrian biziazi. 

 Har zazue emazteki guziek sujet huntan exenplu. 
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68 
 

BI HERIOTZE SARAN1 

 

 
1.  Sarako herrian da krima bat gerthatu,  

Mundu guzia baita orotan harritu.  

Gaxtagin triste batekbi gizon hil ditu,  

Emaztea doidoi da bizirik gelditu.  

 

2.  Gauerditan zaiote etsaia ethorri,  

Bazakien jadanik harek hango berri,  

Zer sarraskitan duen etxea ezarri!  

Jende biziarentzat hori da lazgarri.  

 

3.  Senhar emazten batzu, hiru haur heiekin, 

Gizonak ansia bat bazuen berekin,  

Goizetik arrats lana, bethi lurrarekin,  

Bakean bizi ziren oro elgarrekin.  

 

4.  Loak harturik zagon senharra ohean,  

Emazteak betbetan erran dakonean:  

― Jeiki zaite; behazu, zer den beherean,  

Anaia oihuz dago, zu nahi zaitu han.  

 

5.  Jeikitzen da gizona lo hordi batean,  

Zer grina duen sendi harek bihotzean!  

Anaiak zer othe du heiagoraz pean?  

Ez dio huts eginen bizian, hiltzean.  

                                                 
1  Iturria: Paskot LARROULET, “Bi heriotze Saran”, Eskualduna, 1913, 1346.zk. 3. 

 Bertsomoldea: A13 A13 A13A13 ... 

 Ixtorio hau 1894a baino lehenago gertatu zen, urte horretan hil baitzen Paskot. 
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6.  Herio lazgarria haren beha zagon,  

Azken kolpea eman han behar baitzion.  

Hortaratuz ez baita espakurik nehon  

Bi biak hilik zaizko erraz gora egon.  

 

7.  Odola zaioten alde orotarik,  

Arraildurak buruan, hanitz lekhutarik.  

Hainbertze sisti sasta, behar gabetarik,  

Gutiagokin dago gizona galdurik.  

 

8.  Emazte gaixoa da azkenik hurbiltzen,  

Nunbeit zerbeit badela zaio iruditzen,  

Suko ikhatz gorria eskuan du hartzen,  

Jakin nahiz etsaia zerika ditaken.  

 

9.  Bezperan ikhusia izan behar zela,  

Hortaz segurtatzen da, kara baitu hala,  

Begi zorrotz batean, iduri kabala,  

Betbetan lotzen zaio abre bat bezala.  

 

10.  Hil edo bizi zaio andre bihurtzen,  

Gerruntzetarik baitu finki atxikitzen,  

Bainan salbaia harek hanbat du funditzen  

Nun odoletan baita lurrerat erortzen.  

 

11. Jaunaren justiziak ez zuen luzatu,  

Hiltzalea baitute gartzelan zerratu,  

Krirna hori behar da odolez pagatu,  

Biziaren ga1tzea horrek merezi du.  
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69 
 

CARNOT-EN HILTZEA1 

 

 
 

1. Frantziak ditu aspaldi huntan maluretan handienak, 

  Nola es behar horrek trixtatu arimetan hoberenak, 

  Noiz eta ere haurrik maitenak eman baitiozki dohainak, 

  Alde guziez galdu izan t bai eta gazterik dinak, 

  Gaixo maiteak zer eginen du? Bethi ditu dolu minak. 

 

2. Mila zortzi ehun eta lau hogoi hamalauean, 

  Pesta ederrak Jondoni Joanis Lyon-en hiri guzian, 

  Bozkario handitan ziren eder gailuen erdian, 

  Nork behar zuen beraz penatu eta handik ixtantean 

  Dolu berria behar zutela pesta hartarik Frantzian. 

 

                                                 
1  Iturria: Cadet OXANDABARATZ, California-ko Eskual-Herria. Los Ángeles, 1894-X-13. 

 Bertsomoldea: A17A17 A17 A17A17 ... 

 Gaia: Nola Santos Caserio, anarkista italianoak Frantziako presidenta Carnot hil zuen Lyonen eta 

ondoriozko kriminalaren gilotinatzea. 
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3. Oren erdi bat lehenago ai! Ganbera eder hartan 

  President orok maithatuhura alegrantzia handitan, 

  Adoratua persuna handiz, Frantziaren ohoretan, 

  Eta urrun ziren guziak segurki mila lekhuetan, 

  Lekhu berean behar zutela ikusi azken hatsetan ! 

 

4. SANTOS CASERIO asasinoa hurbildu zen karrosari, 

  Zeren zituen berekin johan debru guziak gidari, 

  Puinala sarthu gizon on hari eta hurbil bihotzari, 

  Memento hartan zer gerthatu zen pensatzia da lazgarri, 

  CARNOT maitea ordu beretik herioarekin garri ! 

 

5. Gauherditik zenbeit minuta doi doia ziren pasatu, 

  Tenure hartan jainko handiak Carnot bere ganat deithu, 

  Bisai noble hura kolorez laster orduan sanjatu, 

  Zeren gorphutzetik arima izan baitzen separatu, 

  Gizon handien jakintasuna, deusik etzen baliatu ! 

 

6. Espos-lagun andre maitea bere bi seme onekin 

  Laster partitu Parisetik eta zer bihotz minekin, 

  Nahiz oraino etzakiten garbitasun osoarekin ! 

  Beldur handiak bazituzten bai gaixuak arrazoinekin, 

  Aita on hura izanen zeka hiltzeko kolpearekin ! 

 

7. Ama eta bi semeak ganbera hartan sartzean 

  Aita maite haren arima Jainkoaren aintzinean, 

  Gorphutza zen hotza ohean, odola beltza barnean, 

  Asasinoa haren puinalak xehatu oro bidean, 

  Nola etziren hilak erori harriturik han bertan ? 

 

8. Andere handi berthutos […] 

  Estokan du gaixuak bihotza, etzaio heldu ihintzik, 

  Bainan galdatzen kuraie handiz berak uzteko bakharrik, 

  Ahuspez ziren orduan jarri hil maitea besarkaturik, 

  Gizon justu haren arimak eskerrak eman zerutik. 

 

9. Mundu huntan ez da gizonik egiazki jakiteko, 

  Xangrin haren handitasuna lumarekin emaiteko, 

  Andre maiteak bothere hartaz kolpe hura gordetzeko, 

  Zeren haren bizi guzia xehatu zen sekulako, 

  Bihotz handiak dira bakharrik ixilpean sofritzeko. 

 

10. Berri trixte malurus hura laster munduan hedatu, 

  Eta ez izan Erresumarik non ez duten pena hartu, 

  Andra gaixoak froga handiak miliunka izan ditu, 

  Gobernuak bere aldetik gisa berian izan tu, 

  CARNOT zena ! ixtorioak hortako behar altxatu. 

 

Fresnilon, 1894ko agorrilean.  
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Le Progrès Illustré (Lyon, 1894-VII-1) 
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70 

MADALEN LARRALDE1  

 
 

1.  Azken mendean Frantzian bazen asko dolore, 

Eztitugu utzi behar zonbeit aiphatu gabe, 

Gaxtaginak egin ziren erresumaren jabe, 

Jainkoaren beldurrikan ez baitzuten batere. 

 

2.  Orduan lotsaturik egotu zen mundua, 

Ikhusirik galdu zela arrunt sendimendua, 

Kasatu ere baitzuten erlisione saindua, 

Jainkoaren orde zute adoratzen debrua. 

 

3.  Hainitz aphez Frantziatik terroreak kasatu, 

Bertze zenbait aldiz ziren laburzki sumetitu, 

Elizak zerratu eta hontasunak beretu, 

Ebastea harrendako ez ahal zen bekhatu. 

 

4.  Lotsatuak jarri ziren orduan bazterretan, 

Espainiarat jendea gaiten zen igandetan, 

Madalen ere gerthatzen asko aldiz heietan, 

Khartsuena, garbiena hura zuten denetan. 

 

                                                 
1  Iturria: AAKG, 391. 

 Bertsomoldea: A15 A15 A15 A15  

 Anton Abbadiak antolatu zituen Lore Jokoetan (1851-1897), Gaia behartua ezarri zuen Donibane 

Garazin 1894ean, 1895ean Beran, eta 1896an Maulen, konposizio ugari aurkeztu zirelarik koplari gudu 

hauetara, gure edizioan 22 poema ezberdin aurki daitezkeelarik.  
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5.  Alegrantzian bazohan, goiz goizean etxetik, 

Lehenago pasatzen zen bere laster bidetik, 

Gizon bat jalgi zitzaion thupustan oihanetik, 

Ez baitzen han akabatu egin zuen deus gutik. 

 

6.  Lehen hitza erran zion: ─ Nun zabiltza neskatxa? 

Etxetik heldu zarea edo norat zohaza? 

Erreposta eman nahi, nehondik ezin mintza 

Izitua hautua baratu zaion hatsa. 

 

7.  ─ Zertako juaiten zira hola Espainiara? 

Ala han kobesaturik orai ethortzen zara? 

Berriz ere jin zitzaion zainetako ikhara, 

─ Zuk erran duzuna, jauna, egiazki hala da". 

 

8.  Hura nola mintzatu zen han zen aintzindaria, 

Bethidanik ageri da gizon bihotz eria: 

─ Niri baizik ez zazula, othoi, erran egia, 

Nahi baduzu luzatu, haurra, zure bizia. 

 

9.  ─ Egiaren erraitera batere ez naiz lotsa, 

Bizia galdurik ere arima badut ontsa, 

Hola irabaziko dut martir koro airosa, 

Eternitate guziko zeruetan egoitza. 

 

10.  Orduan ereman zuten preso Donibanera, 

Soldadoek presentatu gazteluko athera, 

Pinet krudela ethorri haur haren jujatzera, 

Kondenatu izan zuen lephoaren moztera. 

 

11.  Madalenek ikhusirik jiten azken orena, 

Goraki khantatu zuen, Salve, Mater Regina, 

Erran nahi baitu horrek: Agur, oi erregina, 

Zure baithan utziko dut garbi dudan arima. 

 

12.  Betbetan jautsi zitzaion tresna izigarria! 

Aise trenkatu baitzion haren lepho guria! 

Populua suspiretan ikharan zen jarria, 

Harendako errezatuz: Pater, Ave Maria... 

 

13.  Han zen, han zen akabatu Madalena Larralde, 

Jainkoak bidali zion bere arimaz galde, 

Bera nahi baitzen izan biktima haren jabe, 

Ez baitzaukan deskantsurik aingeru hura gabe. 

 

14.  Oi, zer etsenplu ederra munduan guzientzat, 

Bai eta oroz gainetik bekhatorosentzat, 

Khantu hok eman ditugu orhoitzapen horrentzat, 

Ordainez othoitz egizu Madelana guretzat. 
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71 

 
JUAN MARTIN ABORRETA1 

 

 
 

1. Bertso bida nioazu kantatzera berriak  

Agitz erdiragarriak, 

Zeinbat aldiz gustatu zaizkit besta eta feriak, 

Bai eta ere ostatuetan gizon jokolariak! 

 

2. Juan Martin de Aborreta da Erroko semea,  

   Aitaren seme maitea,  

Gizonak eztezala desira nik izan dudan suertea 

Galdurikan utzi ditut lau aurrekin andrea, 

Nekea da erremediatzea! 

 

3. Iruñatik ateratzean zagoak girgiluz beterik, 

   Eta biotza tristerik,  

Erreal ta erdi eta lau kuarto ez naukan beste dirurik 

Etzait izandu despeditzen ez eta nere jenderik, 

Eztute obligaziorik. 

 

4. Iruñatik Zaragozara, andikan Valentziara2, 

Jornada luzetxoa da, 

  Oin-eskuak zauriturik iritzi ginen arara, 

  Anda, lapurrak gibeletikan sabrearekin bereala 

   Sufritzea ere lana da. 

                                                 
1  Iturria: Elizondoko Paz Salabururen ahotik jasoa. Azkue IV, 155-156. Azkue, nº 394-aren 

musika aldaera.  
2  1820ko kantaren (VI) aldaera ote, bertan Valentzia ere aipatzen denez?. 
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72 
 

IL DA CANOVAS1 

 

 
 

 1. Il da Cánovas, fuera Cánovas, pikaro gaizki eziya, 

  Galdu zituen gari-zelaiak, gailendu zaio sasiya, 

  Galdu zituen ipar garbiyak, gailendu trumoi nasiya, 

  Galdu zituen fueruak eta Jaungoikuaren graziya, 

  Galdu zituen bizi-lekuak, galdu du bere biziya. 

                                                 
1   Iturria: Antonio Zavala., Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126. Tolosa 1976, 62. Dorronsoro, aip. 

lib., nº 1496. 

 Bertsomoldea: A18 A18 A18 A18 A18...  

 Antonio Cánovas del Castillo (Malaga 1828- Mondragoe 1897). Santa Agedako balnearioan 

Michele Angiolillo anarkistak hil zuen, Bartzelonan 1896an Corpus-eko prozesioan izandako atentatuaren 

ondoko errepresio izugarrian anarkisten hilketak  mendekatzeko. Ikus: Hitzaurrea, 72-73 orr. 
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 2. Iru erloju, iruna kate, iru mailakin bakoitza, 

  Buruan iru korona eta petxuan iru orratza, 

  Amoriyua iru dobletan tximixta bezin zorrotza, 

  Iru tirokin utzi zizuten zuri senarra ilotza, 

  Iru ezpatak zulatzen dute, señora, zure biotza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Angiolillo Canovasen hiltzailearen garrotezko hilketa Bergaran 
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73 
 

AIZAZU, SUANTXA1 

 

 
 

 

1.  ─Aizazu Suantxa, zer modu daukazu? 

 ─ Pobre, bainan alegre, zer esain degu? 

  ─ Soka bat ekatzu,  

  lotu behar zaitugu, 

  Baina ez izutu...  

 agintzen digutena ein beharko dugu 

 

 2.  ─ Jaunak, ezazute zer dan motibua, 

  Ni preso ermateko sokaz lotua. 

   ─ Guk degu kargua  

   zu eramatekua 

   Behar dan lekua,  

  han aginduko dute gainerakua. 

 

 3.  ─ Joan behar degu, goazen geren biajian,  

  Bainan luzatu gabe geituk etxian. 

   ─ Norbaitek tranpian  

   galdu nau mendian;  

   Bainan bitartian  

  ez da libertaderik gure artian. 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Juan Mari Lekuona, Oiartzungo kantutegia. Bertako herri memoriatik. Mugarri, Oiartzun 

1999, 75. 

 Bertsomoldea: A12A12 a6 a6 a6 A12 
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 4.   Hau da komeria, nere Jaungoikua!  

  Arratoi bat da hemen ni hainekua.  

   Horren alkantzua,  

   ahuntza ainekua,  

   ez du índar gaixtua  

  ogi osuarekin noiznahi dijua.  

 

5.  Hamabi urtetan  ─ ai zenbat gauetan! ─  

 negarrez egondu naiz kartzela honetan:  

   grilluak hanketan,  

   zorriak mantetan,  

   jan ona bestetan.  

  Ezer gutxi ziok zortzi sosetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Mari Lekuona, 1999 
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74 
 

JOXE TEJERIA 1 

 

 
1. Joxe Tejeria da, au nere grazia, 

Gipuzkoako Aian  jaio ta azia,  

Aita tiroz il nuan,  orra desgrazia,  

Publikatzera nua asunto guzia. 

 

2. Deabrubak animua  eman biotzera, 

Tiroz atrebituba  nere aita iltzera, 

Donostiara  gero zerbait ekartzera, 

Egin nuen okerra  desemulatzera. 

 

3. Gizonak altxa zuten  aita bizirikan 

Ho! Semiak galdu nau!  berak esanikan,  

Gurasubak etzuban esan gezurrikan,  

Gorputza il da anima  juan mundutikan. 

 

4. Paperian jarria  alde aurretikan, 

Aitari zenbat eman  seinalaturikan 

Eske ari zan beti aldamenetikan, 

Gure enredo danak  sortubak ortikan. 

 

 

                                                 
1  Iturria: BERTSO BERRIAC AZPEITIAKO HURKAMENDIAREN GAINIAN JARRIAK Juan 

Maria Zubizarreta, Durango, 1900. F. Elosuren inprimategian. Beste aldaerak: Patziku Perurena, Leitzako 

errege-erreginak (ahoiz belarrirako urre altxorretan)..Euskaltzaindia-Bilbao Bizkaia Kutxa 1996, 326. 

Airea, Donostia  nº 643. 

 Bertsomoldea: A13A13 A13 A13 ... 

 Gaia: Joxe Tejeriaren krimena eta bere urkatzea Azpeitian. 
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5. Aitak eskatzen ziran  legez eta bidez,  

Egiten niona da  agindu ta eman ez,  

Buru dana betia  pentsamentu txarrez,  

Tirua eman nion  dirubaren ordez. 

 

6. Soldadu armadunak  lotu kurioso, 

Baita eraman ere  Azpeitira preso, 

Deklarazio txarrak egina ni oso, 

Libratutzeko bear  gezurra preziso. 

 

7. Aurrena egon nintzan  uka fuertian, 

Salatzallia pranko  bazan bitartian,  

Gero aitortu nuen egunen batian 

Gezur guziak ziran  neretzat kaltian. 

 

8. Azpeitiatik juan  Donosti aldera, 

Gipuzkoako buru  dan tribunalera, 

Akusatuba nintzan Judasen legera, 

Gezurrak balio ez  neretzat galera. 

 

9. Andriak eta biyok  emandako itzak 

Konprenditzeko ere  oso dira gaitzak, 

Oiek guziak ziran  gezurrezko saltsak, 

Aitari ezarriaz  etzituben mantxak. 

 

10. Gaizki egin nuela  ondo damutzen zat, 

Au. eskarmenturako  beste guzientzat, 

Munduban ez da izan  oraindikan beintzat 

Ume bat txarragorik gurasobarentzat. 

 

11. Donostian artuba  nintzan albistia 

Posible etzala neri  bizirik uztia. 

Ai! ura orduko  lastima tristia! 

Etzan alegratuko  nere emaztia! 

 

12. Donostiatik ginan  Azpeitira etorri, 

Bost guardiarekin  kotxian ekarri, 

Kartzelan sartu eta  an nenguan larri, 

Sententzia tristia  zuten irakurri. 

 

13.  Zuzen da garbi egin  dute justizia, 

Badakit nuela nik  ondo merezia, 

Ilbeltzaren amaseirako  nere sententzia, 

Goizeko zortziretan  kentzeko bizia. 

 

14. Gaiztua izan banaiz  orra sujetatu, 

Sententzia orrek ziran  biotza erdiratu, 

Aita Aizpururekin  gogoz konfesatu, 

Egindako okerrak  danak akusatu. 
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15.  Pauso bat zein eman  nuan ezergatik, 

Bi lagun banituben  beso banatatik, 

Urkamendira juan  ginan kartzelatik, 

Borrerua begira  zeguan atzetik. 

 

16. Urkamendian nintzan  eseri ta jarri, 

Nere entrañak zeuden  estu eta larri, 

Bizia eman bear  oso lotsagarri, 

Au beste guzientzat  eskarmentagarri. 

 

17. Barkaziua nuan  azkena eskatu, 

Zergatik egin nuen  lenago pekatu, 

Orrengatik bear det  orain nik urkatu 

Jaungoikuari arren  nitzaz erregutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1889an eraiki zuten Azpeitiko kartzela,  

goiko frontoian irakur zitekeelarik: Juzgado y cárceles 1889. 
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Valverderen inprimategian moldatu bertso-papera. Irun, 1900 
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75 
 

BEHOLAKO HILKETA1 

 

 1. Heriotzea gauza ilhuna hari beha gaudelarik, 

Are beltzago uste gabean gutaz jabetzen delarik.   

Nundikan sinhets baditakela herrian aski abrerik,  

Odol hotzean ezagun baten hiltzeko tiroz errerik. 

 

2. Ezin asmatu gerthagarria horra nun dugun ikusi! 

Jainko jaunaren lege zuzena euskaldun batek du hautsi!  

Behola hortan ahalge gaitza baita behingotzat jautsi, 

Urrungo dela hiltzale tzarra, oi nahi nuke sinetsi. 

 

3. Senperetikan Zuraiderako  bidean duzu Behola, 

Guarda emazte baten bihotza  urraturik han dagola!  

Gauaz senharra juana zitzaion  zainetan azkar odola!  

Goizean goizik ekharri dute  azken xorta zariola! 

 

4. Ama batekin urrilkatzeko  huna bi haur negarretan, 

Lau urtez aita ibilia zen  gerla izigarri hartan, 

Lau urthez bainan etzen gelditu etsaien aztaparretan… 

Herritar baten tiro erhoak aitaz gabetu betbetan! 

 

                                                 
1  Iturria: Jules Moulier“Oxobi” Euskal Kantaria, Bayonne, Lasserre, 1922, 123-124. Patri Urkizu 

et alt., Senpereko kanta xaharrak, aip. lib. , 73-74.  

 Bertsomoldea: A18A18 A18 A18 ... 

  Gaia : Senpere eta Zuraide artean dagoen Beholako guardaren hilketa. 
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5. Gauak ardura otsailean hotz  aurten hegoa maiz hari,  

Adanak lore, mertxikak ere  aintzinka primaderari...1,  

Gizon bat beltzik, oihanez oihan,  laster doa ihesari, 

Igande goizak izarño batek  begi bat zuen ageri. 

 

6. Mugetan gaindi dabiltzaneri oraino bertze lau lerro. 

Ez diten izan Beholan guarda hil duena bezain erho! 

Lurreko bizi hunen ondotik bizi betikoa gero. 

Gizonak isil egonik ere Jainkoak badazki oro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Moulier “Oxobi”  (Bidarrai 1888-1958) 

 

                                                 
1  Ikus denboraren poderioz nola aldatzen diren testuak:   

 Gauak ardura otsailean hotz, aurten negua  maiz ari,  

 Mertxikak  lore andanak ere aintzinka primaderari…  

   Patri Urkizu et alt., Senpereko kanta xaharrak, aip. lib. , 73-74. 

 Kakotxen eta belarriaren erabilera zuzenaren garrantzia! 
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76 
 

PEDRO KARLOS MENDI1 

 

 
 

1.  Urteak zonbat egun tu?  

  Sorak kainbat zinta tu: 

Erdiak ditu  Probidoreanak, beste erdiak Urttik emanak. 

 

2.  Ama, edazu atorra2,  

  Benturaz sekulakoa,  

Bizi denak orit izanen du Bazkoako oilaritea. 

 

3.  Pedro Karlos Mendi, aur gazte,  

  Ogei ta bi urte,  

Irugarrena bete gabe Iruñara preso daramate. 

 

4.  Iruñako kartzela  

  Nafarroan den andiena, 

Ezkarotzeko irur mutil gaztek ongi gozatu dutena. 

 

5.  Gozatu bai gozatu,  

  Seira ilabete pasatu, 

Eta berrogeira otxin pagatu  

 

6.  Bornas eta Algarra,  

  Atxiri eta Sandua 

Aiek laurek darabilate Ezkarotzeko erria 

 

7.  Orraxea ezpelez,  

  Ortzak ditik exurrez, 

Frandrontzeneko nausi makurrak irakitzen du gezurrez1. 

                                                 
1  Iturria: Ezkarotzeko  Javiera Gorriren ahotik jasoa. Azkue, IV, 196-197; nº 417,  518-520. 

 Bertsomoldea: a8  a8 A16 ... 

 Gaia: Nola daramaten preso Iruñara Pedro Karlos Mendi. 
2  Bereterretxeren khantorearen oihartzuna.  



 261 

77 
 

BALDUMEKO OIHANGO KRIMA2 

 

 

 
 

1 Adixkide faltsu, traidore infamia,  

Hi hizala kausa bethikoz nuk galdia,  

Galeren zoletan burdinaz kargatia, 

Huna arren zer den bestetan fidatzia, 

Zuhur denak eduk bereki segretia,  

Eta untsa giltza bere phentsamentia. 

 

 2  Krima bat egin dit, oi! ezin ukhatia, 

 Ezpiritu gaixtoaz benintzan phusatia, 

  Malerus izan da oi! ene zorthia, 

  Aspaldi danikan banian malezia, 

  Zor baten intresa beniari doblatia, 

  Heriotze batez orori dit phakatia. 

 

                                                                                                                                               
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 15. bl.: otxin, bost liberako moneta zaharra; 21. bl.: Frandrotzeneko, 

de Juan Dorze, Azkueren arabera.  
2   Iturria: MS Eppherre-Etchever , LBNZ I,  473-475; Donostia, VI, 357-359.  

 Bertsomoldea: A13A13 A13A13 A13 A13 ... 

  Gaia: Vendômen gertatu hilketa baten kontaketa. 
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 3  Krima egin beno lehen nintzan largatu, 

  Ustez adixkide bat niala baitatu, 

  Behar nundiala eta ni laguntu. 

  Hitzeman zereitan bai et 'ere juratu, 

  Segeretu huna ere bai garantitu, 

  Traidore bezala bezain zerbutxatu 

 

 4  Baldumeko mendian da oihan handia, 

  Gaiaren mineko pasaje lazgarria, 

  Han haitatu nian ene postajia. 

  Heltu zeitadanian ene ixterbegia, 

  Ezarri niozun puinala bulharrila, 

  Balaz kargaturik arena estomakila. 

 

 5  Oihuka hasi zen othoitzez Jinkuari, 

Azken oren hortan egin lizeion argi, 

Nurk ehaiten zian nahi ziala ikhusi,  

Nihaurk erran neion: Hire gana jin nuk ni,  

Zor baten phakatzeko ideia hunareki, 

Akzione beituk aspaldin hik eneki. 

 

 6  Ohart hadi, ohart, gaztian egin lanaz,  

Makhila khalduka hautsi heiztan ezurrak,  

Bai eta jauzerazi buruko huna, 

Ni nuk ni sujeta,  gaur jinik hire gana,  

Heriotze batez zorraren phakatzera, 

Hori hartze beituk orai hik enekila. 

 

7 Baliatu hintzen ene haurtazunari hi,  

Bestek ogena eta eni hintzan mendeki,  

Orduko kolpiak sendi tiat nik bethi,  

Phakutako bizia nahi deiat idoki,  

Boronthatez kito gutukek algarreki,  

Ordian hedailo benundian hik utzi. 

 

8 Ni nahi nuk izan hi beno unestago,  

Badukek denbora Jinkuaren othoizteko,  

Belhariko hadi hil gabe orano, 

Hik eheitan eman minuta bat hortako,  

Nik phentsatu gabe, bania kolpu franko,  

Errok Jinkuari nik haidala erho. 

 

9 Othoiztu zianian aski gure Jinkua,  

Degoilatu neion erdiz-erdi lephua, 

Ordian fini zen haren eskerniua, 

Eta ni barato orai galdurik lua,  

Erregiaren... haren eskupekua, 

Nuiz othe dateke ene aldi huna. 
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10 Kundenaturik niz beben hamar urtheren 

  Eta burdina kargak dutut kharreaturen, 

  Zorren phakatziak hori beteit kausatzen, 

  Sendimentu gabe agitu ezpeinintzen, 

  So egizie, arren, zorthia nula nien 

  Nurk bere zuzena ez dienez aisa galtzen. 

 

 11 Akabatzen baniz peritzez galeretan, 

  Phena bat badiket sekulakotz zainetan, 

  Zer phentsatzen dudan erranen beitut bertan, 

  Etsai bat hil eta bestia aldiz bizi,  

  Eta ezin mendeka maradikatu hari, 

  Haren erhaitera hebeti ezin jelkhi.  

 

12 Jinkuak zor baleit hebeti jelkhitia, 

Txerkha hindiot ene ixterbegia, 

Orain egiteko ene eginbidia 

Kasu eman ezak ene arrakuntria, 

Erran behar dukek: Adio, mundia!1 

 

13 Azken breset huntan ene lagunentako,  

Zerbutxatuko niz zien etsenplutako,  

Bena ez imita sujeta holako,  

Begir'ezazie libertatia oso, 

Ez zitaiela jar ni bezala esklabo, 

Nihaur aski beniz hola galtzeko2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Estrofa hau bertsolerro baten faltan dago. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK:  19. bl.: Baldume, Constantinen arabera, Baldume frantsesezko 

Vendôme litzateke; 42. bl.: hedailo, etzanik, etzanda; .46. bl.:  eheitan eman, ez hidan eman; 51. bl.: 68. 

bl.: hindiot,  < hindirot, hintzaket; eskerniu, escarnio (gazt.), burla;  
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78 
 

IMOZKO APEZGAIA1 

 

 
 

1. Egirik bada, egi da naski, urka-bearraren itza:  

  Aundiena da Jainkoarena, arren urrena apez-itza.  

  Bi ôn tartean, ez da gezurti ni lakoen eriotza.  

  Entzu itzazute zenbait egi-itz adieraz âl banetza,  

 

 2. Jainkoak deitu nindun bidetik aldegin nuen, damurik,  

  Aren legea irakasteko ez nuen izan gogorik.  

  Orain, ordea, emen nagozu jendei aurpegi emanik,  

  Urkamendiko eser-lekua sermoi-alki biurturik.  

 

 3. Senar-emazte bi semerekin il nituen gau batean;  

  Inork ikusi ez nindula-ta geldi naiz erdi-pakean.  

  Barneko oiua ezin isilduz nenbilen urtebetean,  

  Gauezko loa egiten nula pekatu aren gainean,  

 

 4. Eliz batean sartu naiz eta aditu dut bear ainbat;  

  Oiu sarkorrak entzunik ere biotza zekena daukat,  

                                                 
1  Iturria: Nikola ORMAETXEA “Orixe”, Euskaldunak. Itxaropena, Zarautz 1950, 163-167. 

 Bertsomoldea: A18A18 A18A18  ... 

 Gaia: Lanzeko lapurrena eta amairu eriotzen baladak aipatu ondoren oharrean honelaxe dio 

Orixek: Urkabe-bertsorik, osorik eta gisakorik, ez dut arkitu emen sartzeko. Neronek antolatu dut oiturari 

nagokiola.  
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  Apaiza ari zan, pekatu egin ta gorde oi dunarentzat:  

  Neretzat jator itzegin arren, nik ez itz aiek neretzat.  

 

5.  Jainkoa (apeza) Kain oiuka ta Dabidi igarle Natan:  

  Barnean piztu nai zuen arra neronek itotzen nuan.  

  Aiek gogor, ni ez biguinago, aldegin nizun andikan,  

  Piztu nai zuen ar arengan dik iges egin ote-nezan.  

 

 6. Alako batez, geroenean, atzitu nau justiziak;  

  Ezin biguindu zuten biotz au presondegiko kateak.  

  Eriotzera galdu ninduten; orduan ziran nekeak!  

  Il-bildur onek mendera ditu ni lako ezigabeak.  

 

7.  Nere buruaz, noizbait bear ta, lotsatzen nintzan asia:  

  Eriotzaren mugatik ara bada leize izugarria,  

  An erortzea jakina neukan ez banun damu bizia:  

  Apeza laister eskatu nizun ta, argaz, zeruko grazía.  

 

 8. Gizon santu ark astindu nindun burutikan beatzera;  

  Barren au lasa-naiez, aipatu zidan Jaun errukibera.  

  Bildur-lotsatik eraiki nindun Jaungoikoa maitatzera,  

  Jaunak bakarrik eskuan daukan maite-damuan urtzera.  

 

 9. Pekatu ordez eskaintzen diot eskatu ere eriotza;  

  Urkabez baino damuz iltzeko berri zadala biotza,  

  Ez dut ez etsai nik, urkabea altxako didan arotza;  

  Ez, estutuko naun sokaduna; ez dut ikara lur otza.  

 

10. Lepa-sokaz bat egiten dula bioz-damua ler bedi:  

  Gaiztakeri ôk an urtu bitez, zerura zuzen jun nadi.  

  Baina ordurako, zentzua galduz, ontan iraun ez banegi,  

  Ordukoz orain damu dut, Jauna, damu biotz-biotzeti.  

 

11. Zuk, nere eskuz ildako oriek, barka idazute zerutik .  

 Jaunaren altzo maitagarrian ez daiteke gorrotorik.  

 Barka idazute, nere etxekoak, utzi zaitutet bezturik:  

 Damuaz, orde, nola harkatzen ikasi Jainkoagandik.  

 

12. Neri begira zauten guzi ôk, ikasi zer dan gaiztoa:  

 Emen nauzute nere egiteaz urkabe ontan igoa.  

 Luzaro bage, biurrez estu didatenean lepoa,  

 Buka zazute, neronek ezin bukatu dutan Kredoa.  

 

13. Berriz ta berriz azkeneraino barkatu, Jesus aundia!  

 Idazu gaur gaur paradisuan lapur onaren zoria.  

 Zure laguntza-bidez idazu damu erdiragarria:  

 Ikusiko dut Jainkoren Jainko itzaltzen ez dan argia.  
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79 
 

ESTUDIANTE KONDENATUA1 

 

 
 

 1. Estudiante naz ondino gaztie 

 Amazortzi urte bere  kunplidu barik nik. 

 

 2. Iru peseta zala  kartazko jokoa 

   Bertan ilde itxi neban   estudiante majoa. 

  

 3. Au da kalabazuko  ilun eta triste... 

   Emen sartu nintzela  dira sei-iru urte. 

  

 4. Pozik paseko nekez  beste orrenbeste 

   Libretako esperantza   baldin baninduke. 

  

 5.  Iru anaie gara  Jangoikoak emanik, 

   Bata zan apaiza ta  beste bi fraile bi. 

 

  6.  Atzo etorri jatan  arreba monjia 

   Errukia zen bezala  neu olan ikustia. 

 

  7.  Orain edaten dot nik  basutik ardaua, 

   Seguru izengo dala  gure Jainko jaunaz akordu ordue. 

   

 8.  Kanpaiaren otsa da  agoniakoa, 

   Seguru izango da  urkamendikoa. 

   

 9.  Au da urkamendiko  aizearen otza ! 

   Jaunaren aurrerako  nik daukadan lotsa. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: MEB, 102, 166. 80 urteko Patxi Bilbaoren ahotik Karmen Bernaolak 1983ko urtarrilean 

jasoa. 

 Bertsomoldea: A13A13  ... 

 Gaia: Nola estudiante batek bestea hiltzen duen jokoan eta ondorioz urkaberara doan. 
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80 
 

ALABAREN HERIOTZA1 

 

 
 

 1. Birjina Karmengue,  Jangoikoaren Ama, 

  Pekatari guztien  ausilio dana, 

  Konfiantza osuaz  nator ni zugana 

  Emen amaituko  da asi ´ogun lana. 

 

 2.  Señora bat bizi zan  beren familiagaz, 

Biotz gogorreko ama,  nire eretxian.   

Eukan señora orrek  alabatxu bat be,  

Jangoikuak emonda  fortunarik gabe. 

 

3.  Alabien bokaziua  eukan mojatzako,  

Amak naiago zuen  berriz ezkontzeko.   

Nobiue topaute  zeukan alabentzat,  

Don Isidoro Fernandez  zala aberatsa. 

 

 4. Leku onekue zala,  eukela kondukta, 

  Ondo biziko ziriela  biak ezkonduta. 

  ─ Naiozu au edo beste?  Sokiegaz lotuta, 

  Beko bodegan il zuen  kutxilue sartuta. 

 

 5. Sokorruka didarrez  alaba tristie, 

   Egiteko mesede  bizirik istie. 

  Biotz gogorreko ama,  leoian kastie, 

  Beren eskuetan ilteko  alaba tristie. 

 

 

                                                 
1  Iturria: MEB, 99-101; 165. 90 urteko Maria Juana Uriguen aulestiarraren ahotik Elixabet 

Txurruka eta Nives Goitiandiak 1984eko udaberrian jasoa. 

 Bertsomoldea: A13A13A13A13  ... 

 Gaia: Bilaroko herrian gertatutako desgrazia, amak alaba hiltzea, eta aitari kulpa ematea. 
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 6. Aite bator etxera  biaje batetik, 

  Alabiaren preguntia  ein zuen bertatik: 

Ia nora juen zan  alabia etxetik,  

Amak etzekiela  nun zan aren berri. 

 

7. Bazkaltzen asi ziran  aitarekin ama,  

Amari mudau jakon  senblantie dana. 

Beren senarrak dirautso: ― Zer dozu Fernanda? 

  ─ Etxat ezer pasetan, neronen senarra. 

 

8. Jagi maitikan eta  juen zan bodegara: 

 Bestidu eder bategaz  alaba ederra. 

 Lau kandela biztute aurrien dabela, 

 Aite suspensatu zan  ikusirik ala. 

 

 9. Ama doie kalera,  asten da diadarrez, 

 Aitak il ziola-ta,  falsian negarrez. 

  Amaren informia  guztie aldrabes, 

  Aite kulpe bagia  an zeuen bildurrez. 

 

 10.  Aita kulpe bagerik  sartu eben preso,  

Griloz ondo kargaute,  ainkak eta beso.   

Orduaren begira  noiz ordure kaso,  

Falso testimonio  urkamendirako. 

 

11. Ez eukela Fernandok  orregaz kulperik, 

Inuzenzian bizia  kentzeko berari, 

Inuzenzian bizia  kentzeko berari, 

eta urketuteko  andria bertatik. 

 

12.  Desgrazia bat pasau da Bilaroko errian 

Ez da pasau olakorik Espainia guztian1. 

 

 

 

 

&&&&& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK:  4. bl.: ´ogun lana, dugun lana; 7. bl.: eukan señora horrek, zeukan 

andre horrek; 15. bl.: naiozu, nahiago duzu; 18. bl.: bizirik istie, bizirik uztea; 21. bl.: Aite bator, Aita 

badator; 26. bl.: mudau jakon, mudatu zitzaion.  
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VILLE DU HAVRE-ren hondoratzea (1873-XI-16) 

 

 

 

 

 

ITSASOKO  BALADAK  

 

Arrantzaleen bizitza darama titulu gisara Antonio Zavalak 1978an plazaratu 

liburuxkak. Itsasoak eta gizonak elkarrekin darabilkiten borroka latza zuen gaitzat, eta 

bertan zioenez bildutako bertsoak Gipuzkoakoak ziren soilik, Bizkaikoak eta Bidasoaz 

beste aldekoak hurrengo baterako uzten zituen. Beste aldi hura iritsi ez denez, biltzen 

saiatu ginen batipat Iparraldeko koplariek onduak, itsasoko penen eta maluren, hala 

marinelen nola emigrazio bidaietan hondoratzen zirenen oroitgarri. Hogei biltzra iritsi 

ginen eta denak nahi dituenak irakurri Euskaltzaindiko EUSKERA aldizkarian (2010-3, 

1253-1326) aurki ditzake. Hemen bost besterik ez ditugu hautatu.   
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81 

 
ENE MUTHILIK TTIPIENA1 

 

 

 
1.  ― Ene muthilik ttipiena,  

Ene muthilik maitena,  

Habil harat, habil hunat,  

Mastañoaren puntalat,  

Mastañoaren puntalat eta  

Ageri denez leihorra. 

 

2.  ― Ene nagusi maitea, 

Heldu naiz ongi tristerik,  

Ez dut ikhusten leihorrik,  

Ez eta ere belarik, 

Norbait jan behar baduzie,  

Hil nezazie lehenik. 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: LBNZ, I, 287.  

 Bertsomoldea : a8 a8 a8 a8 a8 a8 ... 

 Gaskoinezko bersioa hemen: Bladé, Sur la mer, T. III, 395.  Portugesez   A Nau Caterineta, 

bezala ezagutzen da .  

Sobe, sobe marujinho, aquele mastro real, 

 Vê se vês terras de Espanha as praias de Portugal.  

 Ingelesez Wiliam Makepeace Thackeray idazleak bermoldatu zuen Little Bile tituluarekin eta 

frantsesez  La courte paille  bezala ezagutzen da (Davenson, 327). Badira beste bertsio eskandinabiar eta 

islandar zaharragoak.   
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3. ― Ene nagusi maitea,  

Heldu naiz alegerarik:  

Ikusi ditut leihorra,  

Angeletareko hiriak;  

Zure arreba Mariena  

Galerian josten ari da1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marina Cotrimen akuarela 

 

                                                 
1  Bada beste bertsio bat Ondarroan jasoa, honela dioena:  

  Palogaineko, palogaineko  

  palogaineko puntara. 

  An dago Karmen lutoz beterik  

  almuedazala bordatzen.  

 Almuedazala / Almozala, gaztelania zaharreko hitza da, arabetik datorrena eta tapiza esan nahi 

duena. 
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BEÑAT LABADI1 

 

 
 

1. Sekula santan oroitzeko dut gaizumako igandea,  

Santu guziak estaltzen ziran egun oroimengarria, 

Lazaro-eguna señalamente iluna eta tristea; 

Orduantxen artu genduen gure malurren astea.  

¡Oi, ai, orainartean eztut deklaratu; 

Bainan umore on batean bear ginduzke kantatu (bis). 

 

                                                 
1   Iturria: Hondarribiako arrantzale baten ahotik jasoa. Azkue, CPV, 435, 547 or. Aste santuan 

gertatu itsasoko tragedia. Ik. P. Urkizu, “Itsasoko tragediak euskal kanta zaharretan”, Euskera 2010-3, 

Bilbao 2012, 1253-1326. 

 Bertsomoldea: A18 A18 A18 A18  B13 B13… 

 Gaia: Ekaitz batean nola itsasoan salbatzen diren bi gizon kuraia elkarri emanez. 
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2. Goizeko lauak eta erdietan ginen kostarat erori,  

Oiuka abiatu ginen gero bornuko txanparterari;  

Mastak errotik pikatu eta urera ziran erori,  

Ongi tristeki so eiten ginion gure untzien plantari.  

¡Oi, ai,  orainartean eztut deklaratu,   

Bainan umore on  batean bear ginduzke kantatu. 

 

3. Gure bornuko bi gizon gaztek kuraia emanik elkarri,  

Bat zen bornuko txanparter eta bertzea Beñat Labadi, 

Larru gorrian bilutsi eta eman ziraren igeri,  

beren arimak ofreiturik zeruko jinko jaunari1.  

  ¡Oi, ai..., etab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nikolas Lekuona (Ordizia 1913-Fruniz 1937) 

 

 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 8. bl.: bornuko txanparterari, ´al carpintero de a bordo´ bezala 

itzultzen du Azkuek. Bestetan aingura bezala itzultzen du: Bornuan ziadukak xalupa.  Xanpartera 

frantseseko charpantier-tik hartua. 
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SAINT-PAULGO GIZAJALEAK1  

 

 
 

 

 

1. Bordeletik joan ginen2 uraren3 gainean 

  Saint-Paul izena zuen untzi ederrean, 

  Heurtin4 kapitaina zen gurekin batean, 

  Calcotan arribatu osasun onean. 

                                                 
1  Iturria: Kantu Berria, 1868. Un horrible repas. Bayonne, Imprimerie, E. Lasserre, Ru Orbe 20. 

BNF, Z Basque nº 905. 

 Bertsomoldea: A13A13A13A13  
2  Hona nola kontatzen dituen euskaraz Bordeleko portutik Calcutta aldera partitu zen SAINT-

PAUL itsasuntzia eta bidean pairatu zituen gaitz eta sufrimendu ikaragarriak. Hiru mastadun frantses 

itsasuntzi honek Ekialdeko itsasoetan zehar nabigatzen zuen. Constant Améro-k dioskunez2 1858. urteko 

uztailean eskifaia hogei gizonezkoek osatzen zuten eta Hong-Kong-go portutik Australiaruntz abiatu zen 

bertako urrezko mehatzak esplotatzeko hirurehun eta hamazazpi txinatar zeramatzala, eta bidean 

deskalabru frango izanik, uharte arkaitsu batean abandonatu zituen txinatarrak oro. Handik denbora batera 

bertatik pasatzerakoan karga hartzera inor bizirik ez zuten aurkitu. Aantza denez papuek irentsiak 

zituzten.  

 Handik bederatzi urtera SAINT-PAUL-en zorigaitzen artean antropofagia kasua dago, zein ez 

den bakarra izan, lurralde eta hizkuntza ezberdinetako baladek adierazten duten bezala. Hala portugesez A 

nau Caterineta deitua, ia kanta nazionala bihurtu dena, frantsesezko bertsioan La courte paille deitua, 

ingelesez William Makepeace Thackerayk argotean bermoldaturiko Little Billee, gaskoinez Dessua la ma 

titulua daramana eta euskaraz Ene muthilik tipiena2, Aita Donostiak hiru bertsioetan jasoa2. 

 Azkuek2 gure itsasuntzi honen tragediari buruz  moldatu zen kanta baten bertso bakarra jaso zuen 

Ziburun, baina guk hamasei bertsotako kanta eta honen hitzaurrea prosaz aurkitu dugunez hemen emango 

ditugu. 

 Historia triste hau ere bere aldetik Journal des Instituteurs des écoles…delakoak jaso zuen 2, 

Dupré jaunak Ministroari zuzendu gutun batekin, non konparatzen duen La Méduse-ren hondoratzearekin, 

eta non Bernier, bigarren kapitainaren txostena ere ematen den. Hona euskaraz Baionan 1868an hitz lauz 

argitaratu zen ixtoria eta ondorengo bertsoak. 

 Bordeletik joan ginen da  Azkuek eman zion titulua. Nº 621. 
3  Orijinalean oker: lurraren gainean. 
4  Heurtin Azkueren bertsioan Erten bilakatu da. 
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2. Gure jaun kapitaina han zaugun eritu 

  Sukar batek baitzuen lanjeroski hartu, 

  Noiz ere baitzen aphur bat sendatu, 

  Marseillako alderat ginen abiatu. 

 

3. Hazilaren hogoia partitu ginena, 

  Astizkena baitzuen egun hark izena, 

  Itsaso zabalean baikinuen lana, 

  Orduan hautsi zaukun untziaren lema. 

 

4. Abendoaren seian kaloba trenkatu 

  Eta untziaz laster bide makur hartu, 

  Ahal nola baitugu geroztik gidatu 

  Aitzeak ez baigaitu hainitzik lagundu. 

 

5. Sekulan orhoitzeko Eguberri eguna 

  Hartan galdu ginuen gure etxe ona, 

  Ihurtziri, tenpesta, aize fanfarona, 

  Bela masta guziak hautsi daukiguna. 

 

6. Laster eman ginuen hurerat xalanta, 

  Eta ordu berean harekin kanota, 

  Uretarat jautsi ginen guziak saltoka, 

  Herioari buruz hartzera borroka. 

 

7. Jan behar zen batailaz ginen okupatu, 

  Hamar kilo bizkotxa baikintuen hartu, 

  Baril tipi batean ura konserbatu, 

  Haiekin zortzi egun ditugu pasatu. 

 

8. Orduan hil zitzaukun libren kapitaina, 

  Ez baitzuen gutitu gure bihotz mina, 

  Othoizten zuelarik, oi Ama Birjina. 

  Haren gomendiorat utzi du krima. 

 

9. Hamasei lagunetzat, oi zer errepaxa, 

  Lau pinta uretan kilo bat bizkotxa, 

  Bakar orrend<…> en ogitik bi matsa, 

  Ez zen hanitz a <ska>r tu gure gorputza. 

 

10. Oro akabatuak ez jakin zer egin, 

  Zorte egin ginuen zoin behar ginen hil, 

  Hartarat erori zen Julien Girardin 

  Bera presentatu zen bihotz onarekin. 

 

11. Odola baikinion orok hurrupatu, 

  Bai eta haragia parte gontsomitu 

  Oro jan gabetarik leihorra agertu, 

  Bathanboka lurrean dugu enterratu. 
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12. Eskerrak bihurtzen Birjina Maria, 

  Itsasoko izarra gure gidaria, 

  Gutaz othoiztu duzu seme jaun handia, 

  Ardietsi daukutzu miserikordia. 

 

13. Goraki laudatzen dut zeru lurren Jauna, 

  Zeren gidatu nauen leihorra huna, 

  Zu gabe deus ez gira orok dakiguna, 

  Ori izan dezaket ene ama ona. 

 

14. Galdatzera juan nintzan eniko etxera 

  Ene ama maitia nun bizi othe da, 

  Besoak zabaldurik jalkitzen zen bidera 

  Berriz ez haut utziko itsasoz juaitera. 

 

15.  Zaharren abisuez ez dena behatzen 

  Mundu huntan guti da uros atheratzen, 

  Exenplua ni baithan duzue ikhusten, 

  Egier ez behatuz nola galtzer naizen. 

 

16. Errespeta ditzagun aita eta ama, 

  Haurrendago baitute amodioa ona, 

  Herrian xerkaturik bizitzeko lana, 

  Ahala bezenbat lagun zahartzetik barna. 

 

 

 
Kalkutatik irten eta Madagaskarrera zen Saint-Paul arribatu 
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VILLE DU HAVRE-REN HONDORATZEA1 

 

 
 

 1.  Untzi bat galdu  zauku itsaso handian,  

  Berrehun bat pasajers juan da barnian2, 

  Heiagora3, marraska bazen han ordian, 

  Jaunari gomendatuz azken orenian. 

 

2.  Frantzesa zen untzia Montobidoetan, 

 Komersan zabilana zonbeit urthe huntan, 

 Errekontru gaistua izan da heietan, 

 Erremarka bazuten hirur egun hartan. 

 

                                                 
1  Iturria: 1876. M Fiche BNF, YO-2.  COMPLAINTE sur l´épouvantable naufrage de la “Ville du 

Havre”, Le navire français percé par le navire anglais… 226 passayers ithoric… Bertsomoldea: 

A13A13A13A13 

 Jean Etchepare donapaleutar koplariak1 krimenei buruzko baladez aparte bi kantu ezberdin 

moldatu zituen naturak eragin zorigaitzen gainean, hau da, bat 1873an gertatu VILLE DU HAVRE-ren 

hondoratzea kontatzen diguna, lainoek eta ekaitzak eragina, non 226 pasajers ithorik bukatu zituzten 

beren egunak, eta bestea 1875eko inondazioneak, uholde izugarriak aipatzen dituena.  

 VILLE - DU - HAVRE  Itsasuntzia Ingalaterran eraiki zen eta Compagnie Général 

Transatlantique deituak eginarazitako azken pakebote gurpilduna zen. Le Havre-tik New-Yorkerako itsas 

bidaia egiten hasi zen 1866an NAPOLEON III-a izenez, baina 1871-72an berregin zuten hamazazpi 

metroz luzatuz, helizez hornituz, eta bi masta ordez hiru eraikiz. Eta beste izenez bataiatu zuten, hots, 

VILLE - DU - HAVRE gisara, zerbitzuari 1873ko martxoaren 3an heldu ziolarik berriro. Urte hontako 

(1873) ekainaren 6an, CURAÇAO hiru mastadun itsasuntziarekin topo egin eta hondoratu egin zuen 

Hudsongo badian. Azaroaren 16an utzi zuen Le Havre 313 pasaiariekin  eta gau beltzean LOCH EARN 

hiru mastadun angelesarekin talka egin eta hondora joan zen hamabi minuturen buruan1. 61 pasaiari eta 

ekipaiako 26 bakarrik salbatu ziren, zein TREMOUNTAIN itsasuntziak bildu zituen, azkenean Bristolgo 

portura arribatu zirelarik. Bere aldetik LOCH EARN hurrengo urtean azaroaren 18an hondoratu zen1.  

 Aita Donostiak1 Saran bi bertsio jaso zituen (1007 eta 1008 zenbakiak), baina Jean Etcheparek 

moldatu hamabi bertsoko  1876ko bertsiotik 1913ra soilik bi bertsoko kanta iritsi zen, bi bertsiotan, 

lehena eta seigarrena. Bata, Maria Agerre Lehetchipikoaren ahotik jaso ahal izan zuen 1912ko urriaren 

30ean eta bestea, bertako neskamearenetik 1913ko urtarrilaren 15ean. 
2   D 1007, baziren barnian; D 1008, juan tzen barnian.  
3   D 1007, 1008: Heien gora. 
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3.  Montobidoetarik lau egun orduko, 

 Abisa ukhan faltaz etziren galtzeko, 

 Odei bat jelgi zaie bistaren galtzeko, 

 Urak iretsi ditu argitu deneko. 

 

4. Gerlako untzi handi angles batendako, 

 Malurra ukhan dute elgarren joiteko, 

 Azken oren tristia, haren emandako, 

 Othoitz egin dezagun gure arimendako. 

 

5. Hirurehun pasajers, gehienak galdu, 

 Lauetan hogoieta bederatzi salbu, 

 Noiz eta direnian leihorrerat heldu, 

 Ama birjinak ditu bere haurrak bildu. 

 

6. Untziko kapitaina oihuka hasi zen, 

 Jenden kontserbatzeko baxetak non ziren1? 

 Hiruretarik biga hautsiak baitziren, 

 Ororen salbateko bat baizikan etzen2. 

 

7. Nigarrez juan dira othoitz egitera, 

 Ama zu heldu zira arimen bidera, 

 Harriturik jarri da itsasoa bera 

 Nolakoa izanen dea jainkuaren kolera. 

 

8. Ameriketan zer da? Urhia metaka, 

 Irabaziak altxa khondiak egin eta 

 Beren ustez juanak fortunaren xerkha, 

 Anhitzak han dabiltza eske borthaz bortha ! 

 

9. Sorthu orduko haurrak, oro Amerika, 

 Fin hunaren egiteko xedia gal eta 

 Aberasten balira zuzenaren kontra, 

 Anhitzak heldu dira bertzenaz har eta. 

 

10. Frantziako haurretan badut konfidantza, 

 Ameriketara alde ez gitela mintza. 

 Hemen trabaila giten manera hon gisa, 

 Zuzenian behar da gozatu intresa. 

 

 11.  Bakotxak bere lurra ez du behar utzi, 

  Bertzela izanen da etsaia nagusi, 

  Diela zenbeit urte baitugu ikhusi, 

  Gu Ameriketan, soldado ihesi !! 

 

                                                 
1  D. 1007, Jende hoikien salbatzeko batxerak bon ziren; D 1008, Jende hoien salbatzeko baxetak 

non ziren. 
2   D. 1007; jende oikien dalbatzeko bat baizik han etzen; D. 1008, jende hoien salbatzeko batbaizik 

han etzen. 
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12.    Hementik juaiten dira ontsa direlarik, 

  Aita-ama maitiak etxian utzirik, 

  Menturaz gehiago hetaz ez khasurik 

  Zahartzen direnian ez dute jaberik. 

 

 

 
Jean ETCHEPARE Donapaleukoa. BNF, YO-2 
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DOMECQ MARINELAREN HILTZIA1 

 

 
 

 

l. Ez da marineletan ez ja Donibandarrik,  

 Amodiorik ez dianik itxaso handiari,  

 Txipitik maithatüz hori ez da estonagarri,  

 Nahiz hen zorthia ez den bethi inberagarri,  

 Aitak erakutsirik bidia semiari,  

 Bizi dira Eskualdün hun, fidel itxasuari.  

 

2.  Jinkuak egin bagüntü algarren maithatzeko,  

 Ez zatin kriminelik jente hunen arteko,  

 Eziz eta marinel bat planta hortan hiltzeko,  

 Alhargüntsa gazte baten nigarretan uzteko,  

 Bi urthetako haur bat goizik malürratzeko,  

 Aita eta anaie bat Krimuan probatzeko.  

 

                                                 
1  Iturria: Jakes Larrondo (ed.), Etxahun-Iruri khantan. Pau, IPA, 1977, 94-96. 

 Bertsomoldea: A14 A14 A14A14A14A14 

 Bukatzeko itsasoko gaiei buruzko bildumatxo hau ekarriko dut hona gerra zibilaren garaian 

gertatutako hilketa triste batena.  Pierre Bordazarrek “Etxahun-Iruri”k moldatu zuen. Zortzi bertso ditu eta 

bertso bakoitzak sei bertsolerro. Domecq izeneko Donibane Lohizungo marinel baten desgrazia du 

kantagai. Ageri zaigu artxiboetan Roger Domecq bat, agian hilaren anaia zitekeena, Frantziatik desertore 

bezala eta gero Miranda de Ebroko kontzentrazioko zelaian presoen artean. Zortzi estrofa hauetarik 

Maika Etxekoparrek hiru soilik abesten ditu.  
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3. Itxas portin hartürik arrantzüko untzia,  

 Gaiaz phartitü ziren hiru aita semiak,  

 Zioielarik gaur date arrantzüko egüna,  

 Fortünatzeko beitügü güne izigarri,a  

 Xantzak lagüntzen badü gure projet hartia,  

 Zuinen eder datin sarri etxenko batzarria.  

 

4. Itxasua anple zen ez zen batere aizerik,  

 Handaiako leihora hürrünian ageri,  

 Guratzan hat ez beitate beste arrantzalerik,  

 Untzian barnen hiruak dritxokaz eta erriz,  

 Itxasuak ederrez ez zialakoz parerik.  

  Nihur ez zian gai hartan esperantxa trixterik  

 

5. Hel eta hasi ziren beren ofiziuari,  

 Sariak hedatürik arrain bühürriari,  

 Gorderik hiru mariñel beste Aldekuetarik,  

 Tirokan hasten dirade xüxenka untziari, 

 Seme batek eskü bat bihotzian ezari,  

 Oíhu batez : "Hunkirik niz" diolarik aitari.  

 

6. Tiro batek eginik baten heriotzia,  

 Donibanerat bürüz ützültzen da untzia,  

 Hain alagera juranik planta hortan jitia,  

 Phentsa zer izan behar zin etxeko batzarria,  

 Hogei eta bi urthetan holaxek finitzia,  

 Ez deia hori oithian phena izigarria.  

 

 7. Ama baten besuan haur txipi bat nigarrez,  

 Bere aita zenaren besarkatü beharrez,  

 O inozent malerusa badakikek hatsarrez,  

 Bethi izan behar dela lotsa itxasuarez,  

 Handítü hizatinin ohart hadi aitarez,  

 Eta ez itxasua har irus izan beharrez  

 

8. Hürrüntik ezagün da orruaz itxasua,  

 Phausa hadi bakian, o mariñel gaixua,  

 Bere traidore obretan ez dik lehen krimua,  

 Behar dik nunbait egotxi bere errai gaxtua,  

 Hitarik nahi zian azken sakrifiziua,  

 Kriminelen eskietarik inozent hiltzekua.  
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Pierre Bordazarre “Etxahun Iruri”(1908-1979) 
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BNF, Estampe. 1789 

 

 

 

BALADA  IRRIGARRIAK 

 

 

 

 Jakin badakigu  irri egitea eta ziri sartzea aspaldidanik euskaldunen dohaia eta 

ezaugarria izan dela eta oso zabaldua. Ondorioz batzuetan pairatzaileek iraingileak 

tribunaletara eramaten ohi zituzten eta epaietako paperei esker ezagutzen ditugu hainbat 

bertso. Jenero baztertu eta gutxietsi honek herri xehean oso harrera ona izan du. Hemen 

mostra ttipi bat besterik ez dugu hautatu. 

 

 

 

 

 

86 
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KONTU BARRI BAT SUZEDIDU DA1 

 

 
 

1. Kontu barri bat suzedidu da Errebaleko kalean, 

Errebaleko kalean eta andra gazteen artean. 

Zeloak gora, zeloak beera, zeloak euren artean,  

Ugartek orain aterako dau, saltsea bere gainean.  

 

2. Bikarioa dogoa legez alegrea ta librea,     

Andra guztiok bateren beste darabile maitea.  

Amodioa zoro da beti amoraduen artean, 

Ugartek orain probatzen ditu zeloak zertzuk direan.  

 

3. Barikua soila da legez arik zapatu goizeko  

Ordu bietan presente dago Bikarioaren aurrean.  

Zeloegaitik enojaduta aserra zitezanean,  

Bere boltsearen eskatu jako publiko kale betean.  

 

4. Aek alanik irago arren Ugarte beti kalean,  

Magdalentxori bentanarako bidea galdu artean.  

Falta eztitu adiskideak Ugartek bere aldean,  

Ibarrekoak egin ditue bakeak aen artean.  

 

5. San Kristobalgo señaladuta meriendea formadu,  

San Kristobalez akordatuta Miraballesen juntadu.  

                                                 
1 Iturria: Antxon Narbaiza et al., 1685eko Kopla zaharrak. Ego Ibarra, Zarautz, 1992, 7. 

 Bertsomoldea: A18 A18 A18A18 

 Migel BASTERRETXEA (Eibar, …1685…) da balada satiriko honen egilea, kartzelarekin 

ordaindu zuena. Antxon Narbaiza et al., 1685eko Kopla zaharrak. Ego Ibarra, Zarautz, 1992,  7. 
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Aldatzetikan bikarioa ta Matxarirean Ugarte, 

Ibarrekoak aldean ditu bere laguntzat an bere. 

 

6. Etxean ondo giadu arren ara ordu otzitu,  

Berotu baga meriendea jan ezin leike ziertu.  

Sua da legez gauza bearra aldean dabe ifini,  

Ango abarrak argi dakie erri guztiti.  

 

7. Miraballesko Palazioak obato dakiz kontuak,  

Ostera bere egingo dituz bakotxak bere kantuak1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulssagako jauregia. Ulssagako plazan kantatu ziren koplak 1685ean 

 

 

                                                 
1 HIZKUNTZA OHARRAK:: 1bl: errebale, herritik kanpo, “arrabal” gazt. ; 5. bl: dogoa, doguna, 

duguna.  
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BARKOXEKO GATU-JALEAK1 

 

 
 

 

 

1.    Ihautiria huilantzen, 

  Maltesak orhitzen, 

Ase baten egitera dira abiatzen, 

Salazar harmaturik, ihizera joaiten, 

  Fortuna du egiten. 

 

2.   Paradis-en gathia, 

  Oren tristin sorthia, 

Salazar harmarekin haren hatzemailia, 

Laur lagunekin, gero, dobatan jalia! 

  Ai zer apetitia! 

 

3.   Gathia zen marfundi, 

  Zahar eta itxusi, 

Hamabost urthe huntan jaten zin xixari, 

Barbalot, suskandera, arrathu, berhilki,   

  Ez zena grent-garri?  

 

 

 

 

4.    Gathia ezarri, 

  Arozteian segretki, 

                                                 
1  Iturria: AITZINA 1943, Donibane Lohitzune, 15-16. 

 Bertsomoldea : a7  a7 A13 A13 a7… 

 Doinua: Azkue, CPV, 846 zkia, Salazarreko Domingo Detxarten ahotik jasoa, eta 884 zenbakia 

Constantinengandik. Beñat Mardo, Barkoxeko koplariak moldaturiko khantorea ihauteri garaian. KKK, 

184. Ik. Patri Urkizu, « Barkxeko koblakari-eskola XVIII-XIX. mendeetan », IKER 6, Luis Vilasanteri 

omenaldia, Euskaltzaindia, Bilbo 1992,  521-531. 

 Gaia: Ihauteriak inguratzen ari direlarik maltesak katu zahar bat jaten dute. 
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Hamabost egunez han herakitazi; 

Nola beitzen zaharra, trendetzia gati, 

  Gozatzeko hobeki. 

 

5.    Gathu jalik nur diren, 

  Nik ez dit erraiten. 

Sants bere emaztiareki... balinbada han ez zen! 

Pourtaü1 gatu-jale dela ez dit entzun ukhen... 

  Ez, ez dit sinesten! 

 

6.    Cette chanson imprimée2 

  Le onze février 

Dix sept cent quatre vingt treize à tous j'avertirai: 

Maltesak gathietarik begira-itzatzie: 

  Zonbait koi dirade!3     

 

 

 

 
J.M. Regnier, Histoire de la Soule… 

88 

                                                 
1  Pourtau gatu-jalea ote da Jean-Marie Régnier-ek aipatzen duena, 1794ko uztailaren 31an 

armada iraultzailearen hiritar zerbitzari bezala ? ( J.M. Régnier, Histoire de la Soule, 2, Revolution, 

Ekaina, 200, 121.) 
2  Lehen erreferentzia bertso-paper inprimatu eta kantatu baten dataz, bilantzikoak salbuespen. Hau 

da, 1793ko otsailaren 11 a.   
3  HIZKUNTZA OHARRAK:: 2. bl.: Maltesak, Malta Barkoxeko hauzokoak; 14. bl.: Barbalot, 

suskandera, arrathu, berhilki, Intsekto, sugandila, arratoi, hil berriak; 14. bl.: Ez zena grent-garri, ez al 

zen nazkagarri?;  
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NI DEITZEN NÜK BEÑAT MARDO1 

 

 
  1.  ─ Ni deitzen nük Beñat Mardo, Barkoxe Baxabilako,  

   Othoitzen hait eztizadala khantorerik hunt haboro;  

   Eztakika ni nizala bürüzagi hartako ?  

 

  2.   ─ Kantore huntzale hizalakoz düka hartzen banitate?  

   Aprendizik etzaik ez jinen Gaiñetarik batere;  

   Baxabilako laurentako nihaur enük ahalke.  

 

  3.   ─ Kobla horren emailia, ezta laboraria;  

   Zunbait markis , edo kunte , edo kardinalia !  

   Bürdüñarik dianian zintzarri egilia.  

 

  4.   ─ Zintzarri egile nizala ehadila ez düda :  

   Ar' eta ehait interrunpitü izigarri ardüra  

   Bürdüñaren xerkhara jinik hire magasiala.  

 

  5.  ─ Hitzaz gütük estunatzen, Museñako kuntia,  

   Zerentako hartzen dian Gaiñetarren althia:  

   Ar' eta nik ere eztiat hiretako antsia.  

 

  6.  Kunte, markis, kardinale ezin izan gintake;  

   Hobe diagü bai egonik hartü gabe banitate,  

   Hi tailür hizan bezala ni zintzarri egile. 

 
                                                 
1  Iturria : JDJ. Sallaberry, 383-384. Beñat Mardoren beste pare bat kanta ikus hemen: Agosti 

Chahoren kantutegia, Susa, 2006, 99-102. 

 Bertsomoldea :  A15 A15 A15 

 Gaia : Eztabaida zintzarriegile den Beñat Mardo kantore huntzalearen eta beste koplari sastre 

denaren artean. 



 289 

 

89 
 

MARIA SOLT ETA KASTERO1  

 

 
 

1.   Maria Solt eta Kastero, 

  Bi amoros zahar bero; 

 Hirur hogei hamarna urthetan hartü die amorio! 

 Kastero jelostü gero, Maria Solt ezarri kanpo. 

 

2.   Maria Solt dua nigarrez, 

  Izorra dela beldürrez, 

Barnets-Bordako anderiak kontsolatü dü elhez: 

Emazte zaharrik oküpü agitzen eztela ez. 

 

3.   Maria Soltek arrapostü: 

  ─ Santa Elisabet badüzü; 

Saintü zahar bateganik oküpü agitü düzü; 

Kastero ere bada saintü, hala nizan beldür nüzü. 

 

4.   ─ Kastero eztüzü saintü, 

  Sobera bürhauti düzü;     

Elizalat juan eta taharnan egoiten dütü; 

Kastero dena gatik saintü, Maria Solt antzü zira zü2.  

 

                                                 
1  Iturria : P. Lhande & J. Larrasquet (eds.) , Le poète Pierre Topet dit ETCHAHUN (1786-1862). 

Eskualtzaleen Biltzarra, Baiona 1946, 73.  

 Bertsomoldea :   a8  a8  A16 A16…  

 Gaia : Astolasterretakoa. 
2  HIZKUNTZA OHARRAK : 8. bl. : oküpü agitzen eztela, ez dela gelditzen okupatua (haurdun) ; 

14. bl. : bürhauti, birauak botatzen dituena.  
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90 

 
ELHARTXÚ ETA BIÑAU1 

 

 
 

  1.  Sed libera nos a malo sit nomen Domini; 

Vamos a cantar un canto para divertir; 

Jan dügünaz gerozti xahalki huneti 

Eta edan ardua Juranzunekoti, 

 Chantons mes chers amis, 

 Je suis content pardi, 

 Trinquam d'aquest bun bi 

   Eta dezagün kanta khantore berri. 

                                                 
1  Iturria: P. Lhande & J. Larrasquet, Le poète Pierre Topet dit Etchahun ( 1786-1862) et ses 

œuvres. Eskualzaleen Biltzarra, Bayonne, 1946, 39-46. Doinua, Azkue, T. I, nº 141, 202. or.  

 Bertsomoldea:  A13 A13 A13 A13 a6  a6  a6 A13  

 Gaia: Lehen partean  apostu bat , hogei luis, egiten dute Eihartxe oinez eta Miñau zamariz ea nor 

lehenago iritsi Barkoxetik Pabera. Miñauk apostua galtzen du Eihartxek ezarrarazi baitio zamariari 

perratzailea lagun perrak aldrebes. Bigarrenean Tribunalean Elhartxü haserretu egiten da elkarrekin 

liskarra dute, ileetatik eta perrukatik tiraka, azkenean akordio batera iristen dira berrehun libera 

ordaintzen baitizkio Elhartxük epaileari. Eta azken partean senar-emazteen borroka itsusia ageri zaigu, 

baina fidelitatezko eta bakezko aholkuz bukatzen delari.  
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2.  Jente hunak erranen deiziet mementin 

Zer ikhusi düdan Pauerako bidin: 

Elhartxü et Biñau aski aide gaitzin. 

Nihaurek ikhusi tit Belereko hegin, 

 Hamarna lüs eskin, 

 Jokhatzen beitziadin 

 Zuin lehen jun bidin, 

Elhartx¨huinez, Biñau zamari handin. 

 

3.  Oren baten bürüko, Ganera ziradin, 

Biñauen zamaria einhez ezin bestin; 

Elhartxü aldiz juiten galopaz aintzinin, 

Bagoz eskalanpuak handirik beitzütin. 

 Arueita handi zin, 

 Ganeko pabatin, 

 Sü jauzerazten zin: 

Biñau gaizuak hamar lüs aisa galdü zin. 

 

4.  Gero zütien lanak, Pauera zirenin, 

Hanko Proküradore ta jüjen aitzinin, 

Elhartxü aisa mintzo diharia beitzin 

Biñau ere bai triste, frank'arrazuekin. 

 Ais' obtenitü zin, 

 Elhartxük bai ordin, 

 Tribünal zibilin: 

Prozesa ere Biñau gaizuak galdü zin. 

  

5.  Pauko kuntrolürak, ai ! zer lana egin zin, 

Bilhutaik Elhartxüri lothü zeionin! 

Berak ere pelüka, bertan lürrian zin, 

Bi beharrondutarik Elhartxü ilhagin! 

 Bertan phentsatü zin 

 Zer egin behar zin 

 Elhartxük bai ordin: 

Kuntrola-erazi zin papera mementin. 

 

6.  Etzatekin dolügarri, ai !  kuntrolür jauna, 

Behar ükhena gati kuntrolatü papera: 

Behar izan deozü,  orano audela, 

Zihauek abantzatü berrehün libera, 

 Elhartxük ezpeitzin 

 Beharrüne handin 

 Paperaren ordin: 

Preskebitzeko edo amandaren phüntin. 

 

7.  Bena Elhartxük, nula gizun galant beita, 

Berhala satifatü dizü kuntrolürra; 

Eman ükhen diozü zerbütxü sarila, 

Diharü ederretan berrehün libera, 
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 Abertitü bera, 

 Aurhide bezala, 

 Eztakhion fida: 

Aisa bilho thirakan bürüzagi dela! 

  

8.  Paueko kuntrolürrak etzian phentsatzen 

Ai! Elhartxüren phasta zertzaz eginik zen. 

Khalamü hariz ala larrüzko hedez den: 

Buhame kasta dela gogun igaraiten; 

 Deio hitz emaiten 

 Eta etxekitzen 

 Etzola lothüren; 

Sobera lotsa dela basa-gizunen. 

  

9.  Elhartxü phüntü hetan, inkiet ere zen, 

Hiru lan gaitzi bürüz abiatürik beitzen: 

Emazte gaixto baten galantago-razten, 

Prima khexakor baten emakor-erazten, 

 Auher handi baten 

 Agüdo erazten, 

 Eniz espantatzen: 

Elhartxü phüntü hetan aisa inkiet zen. 

  

10. Elhartxü, behakhigü et'erragük bertan 

Eia zertara hizan hiru lan horietan. 

Bai lanian azkarki bena auherretan. 

Izkribatzen ari hiz huraren gainian, 

 Ützak arren oithian 

 Mihisia plegian 

 Tabala deno lotan, 

Et´ihau bizi nunbait hor bazter batetan. 

 

  

11.  ─ Nik baditit bost küinat galantik halere, 

Segürki beraieki huntarzün beitire. 

Hek eni goraintziak igorten deiztade, 

Phiper eta binagre oliorik batere: 

 Nik haier deüs-ere 

 Ezpeitüt deüs-ere 

 Nihauenik ere: 

Hati nahi nikezü ereinak bil balitzade! 

 

12.  ─ Eztik kuntrolür jaunak,  ez, erran gezürrik 

Basa-gizuna zuin den, harek badakik. 

Iratin et´ Arbotin hik badük lagünik, 

Nüzpaiko paganuer lekhik idokirik: 

 Ez, hire ereinik 

 Eztiagü beharrik 

 Khen-hakhit hebetik, 

    Eta  hantik güti igor jagoiti berririk. 
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13.  Enaiñ ez igorriren, hik ni, Iratirat, 

Ez Holtzarterat, gütig´ Arbotirat; 

Sarri jinen beniz Elhartxünialat, 

Eztütün, ez hik, han manhatüren bestak. 

 Hitz-emaiten deinat: 

 Nik han matütinak 

 Khantatüren tinat. 

Prozesa galdü zian emazten bilkhüak. 

 

14.  Etzina izigarri balia, Jinkua, 

Emazte erho horiek eginik bilkhüa. 

Zaragoila hobenak haienak zirela! 

Aisa re gizunen, büzagi zirela! 

 Kapiten arrasta 

 Gizonen bitaila 

 Aski franko zela! 

Bena aurthenko huntan trunpatüren dira. 

 

15.  ─ Bas'arhantzia lili, arhantziareki 

Haren frütia huntzen gaitzago da bethi. 

Üzten hait mintza hadin amuriareki,  

Pheti behala beita ingoiti üharrieki. 

 Esparantxareki, 

 Denborareki, 

 Jinen zaital' eni 

Emazte bat eginik phasta gaxtueneti. 

 

16.  ─ Egün hun, oi!  Jan Pierra,  zü ene senharra! 

Jinkuak egün hunik hanixko deizüla! 

Gaxki bizi beikira dakizün bezala, 

Orai gitin iseia, gü,  kunbertitzera 

 Adora Jinkua, 

 Irabaz zelia, 

 Lüze da denbora 

Beste gaineko mündin eternitatekua. 

 

17.  ─ Hunki jin ziradila, prima anderia, 

Zük ikhasi ahal-zü orai zeküria: 

Utzezazü Phetiri,  jin bada beharra, 

Gure gobernadore hura franko beita; 

 Egin da bakia, 

 Den bezala legia, 

 Gizuna nausia! 

Emaztek aski die hari behatzia. 
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18. Nik badüt abis hunik emazte lagünen! 

Aisik izan ditian gizun phestien, 

Beldürti eta lotsa bai aldiz kokien, 

Haien gobernatzia eztela emazten, 

 Flakia azkarren, 

 Praubi´ aberatsen, 

 Emaztik gizunen, 

Bortxaz ere direla esküpin izanen !. 

 

19.  ─ Hik badük abis hunik emazte lagünen, 

Nik ere badikiat gizun ezkuntzekuen: 

Eztitin sober' ebil primer khort' egiten, 

Gibeleti manduer bazkaren ezarten; 

 Mando gaxtuaren 

 Üzter ostikuen 

 Süstut ferradünen, 

Bena lotsago izan prima handien. 

 

20.  Ni izan niz hebetxe ogen agerzale. 

Areta banütin nihaurenak ere, 

Ziek, behazaliak, hobeki egizie:  

Josafaten badate heiagor' egile 

 Gü jüj' izan gabe, 

 Jesüs han beitate: 

 Gütiala bere! 

Aski batükegü  nurk guriak ere1. 

 

 
Pierre Lhande & Jean Larrasquet 

Le poète Pierre Topet de Etchahun …(1946) 

                                                 
1  HIZKUNTZA OHARRAK: 1bl.: Sed libera nos ...., Latinez hasitako bertso hau latinaz aparte, 

frantsesez, biarnesez eta euskaraz mintzo da; 12. bl.: tüt, ditut; 13. bl.: Arueita, hotsa, hitz biarnesa; 14. 

bl.: Ganeko pabatin, Ganeko bidean; 24. bl.: harzara, berriro; 35. bl.: audela, Barkoxen erabili beste hitz 

biarnesa, bestalde; 71. bl.: eniz espantatzen, ez naiz harritzen; 85-87 bl.: Utzak arren oithian / Mihisia 

plegian / Tabala deno lotan, Uztazu, arren emaztea lasai bere oihuak lotan dauden bitartean; 88. bl.: 

ereinak, ereiten direnak; 107. bl.: zaragoilak, gizonen galtza motzak; 108. bl.: büzagi, buruzagi; 130. bl.: 

ahal-zü, ahal  duzu; zeküria, zuhurtzia; 151. bl.: süstut, bereziki.   
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ITURINGO AROTZA1 

 

 
 

 

1.  Ituringo arotza, Erramun Joakin,  

 asarre omen zaude zeren degun jakin  

 Santurik ez laiteke fiatu zurekin:  

  San Kristobal urtuta joaliak egin.  

 

2.  Arotzak erran dio bere andreari:  

─ Hurtu behar dinagu; ekarran Santu ori. 

─ Gizona, zertat zoaz? Bekatu da ori,.  

─ Etzionagu erranen sekulan nihori.  

 

 3.  Ituringo garaile Ramuntxo Joakin  

  asarre omen zira zeren dudan jakin.  

  Konfesa zaite ongi erretorarekin:  

  ezdute zer fidatu Santuek zurekin.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria. J. Riezu, Flor,... 1982, 333.  

 Bertsomoldea: A13A13A13 A13  

 Gaia: Ituringo arotza, joale egilea da, eta hauek egitearren santuak urtzen ditu. 
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IRUÑAKO FERIETAN1 

 

 
 

1. Iruñako ferietan  

 iragan San Ferminetan,  

 ehun zaldi arribatu Andaluziatik tropan; 

    merkatu eder bat zautan,  

  zagolarik bi lerrotan.  

 

 2. Bat zen pikart' ta zuria,  

   bota bainion begia.  

 Andaluz batek egin daut bi untz urheren galdia;  

   eskain' orduko erdia,  

   ─ Harzak, hiria duk zaldia ... "  

 

3.  Han nintzan harrapatua,  

 Aginduaz dolutua;  

 urruntzeko izan banu hirur arditen lekua ...  

   gizonez inguratua,  

   iduri preso hartua.  

 

4. Zeruko Jinko Jaun ona,  

  zerek ekharri nu huna!  

 Andaluz bat zazpi urthez presondegian  

   egona laburzki mintzo zautana:  

   ─ Konda niri hitzemana! 

 

                                                 
1  Iturria:  J. Riezu, Flor,... 1982, 248.  

 Bertsomoldea: a8 a8 A16 a8 a8 

 Gaia: Iruñako ferietan  andaluz batek zaldi desastratu bat saltzen dio erosle gizagaxoari. 
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 5.  ─ Jauna, nahi dut paga tu,  

   bainan lehenik miatu.  

 ─ Zaldiaren miatzeko astirik orai ez duzu;  

   lenik soma konda zazu,  

   gero miaturen duzu.  

 

6.  Nik pagatu-ta kondua,  

  eztitzen hasi mundua;  

 krasturutik hartu nuen deIako behor maingua  

   emanik behar dirua,  

   hustu bainuen lekua.  

 

7.  Utzirik bide ederra,  

  hartu dut larre bazterra;  

 zaldia nuen desferra, begi batetik okerra, 

   maiz jotzen zautan kitarra,  

   eztularekin uzkarra!  

 

 8.  Belategiko bentetan  

  pasatu nintzen andetan;  

 nolazpeit arribaturik Urdazuriko errekan,  

   sartu baitzautan phartetan,  

   athera nuen kordetan!  

 

 9.  Nonbeitikan goizaldera,  

  arribatu naiz etchera;  

 anderea jin zerautan argiarekin athera,  

   jarri behorrari beira,  

   ezpaitzen kontent sobera!  

 

10. ─ Horixe da behor teharra  

  eta bertzalde xaharra!  

 Hortan gastatu dautazu familiako beharra;  

   sal nintzazke sos batera  

   zaldia eta senharra!"  

 

11. ─ Zaude ixilik, andria,  

  othoi, emazu bakia;  

 beliak et' arranuak bortutik daude goardia;  

   hil azu beraz argia,  

   hunat ez diten abia! 

 

12. ─ Zaude ixilik zu ere,  

  holakorik erran gabe;  

 belerik ez arranorik hemen ez baira batere,  

   segur eginak baikire  

   estofa on baten jabe! 
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13. Plazan zutenian ikusi,  

  nahi zaudaten erosi:  

 tratuan baikinen hasi, etzuten emaiten aski.  

   Ez dut ez eskutik utzi,  

   ume bat behar daut hazi,  

 

14. Heldu den ume herria,  

  behor edo zamaria,  

 eginen baitut goardia denez ama iduria;  

   balinba aski handia,  

   ai zer primako zaldia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iruñako feria (1929) 
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GAUZA RESERBATUAK1 
 

 
 
 

1  Dozena bat zortziko Marijoan Igoak 

nere bizimodua jakin dezan munduak  

ondo esplikatzea eman dit gogoak  

laguntzen baldin badit gure Jaungoikoak. 

 

2.  Apez bat zerbitu dut amalau urtean, 

jaun eta jabe egiñik aren ondasunean,  

Señora bat bezala jauntzirik soñean,  

pagu ona eman dit orai atzenean. 

 

3.  Onela esan zidan urtea bete gabe:  

─ Zure faltan nago ni osasuna gabe. 

─ Atoz nere oiara pasatzera gaube.   

Pozik agindu nion erreparo gabe. 

 

4.  Sazerdote batean ez dira kabitzen  

burutikan galdua ezpada arkitzen;  

jarritzen ginanean graziak ematen  

gauza reserbatuak zizkidan esaten. 

 

 

                                                 
1  Iturria: Marijoan Igoa, Igela, euskaldun heterodoxoen errebista. Paris 1962, 23-27. 

 Bertsomoldea: A13A13 A13 A13 

 Gaia: Apaiza zerbitzen ari dena festaren ondoren haurdun gelditzen da eta bere penak kontatzen 

ditu.Ulzamako haranean gertatua edo.  
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5.  Joan den abendoan eguerri jaietan, 

nere lagunarekin endemas gaubetan  

gustora egon nintzan loka arrotzetan. 

Orduan jarri nintzan loka arrotzetan. 

 

6.  Bederatzi ilabete urbilen urrian 

justo kunplitu ziran ogei ta bostean,  

oinaze ta dolore aundien artean 

xita bat atera zen ez ustekabean. 

 

7.   Dama gazte batentzat alako otsoa  

aisa errenditu nau pikaro faltsoa,  

seme bat eragin dit bere antzekoa  

duda gabe eztuke lendabizikoa 

 

8.  Ojala baldin banintz munduan bakarrik  

onela bizitu dana disimulaturik.   

Lain egina urriki ezta probetxurik  

ni emen gelditzen naiz dena urraturik. 

 

9.   Doktore medikuek etzioten igarri  

zer pasatzen zitzaion nere sabelari  

ordenatu zioten mila bat edari  

eskerrak sor dizkiot txikirotelari. 
 

10. Bizimodu polita dago neretako, 

apeza ez dezaket artu senartako 

norbaitek nai banindu bere andretako 

makila bizkarrean etzaide faltako. 

 

11.  Adios Erizeko zarrak eta gazteak, 

nik iduki zaituzket nasirik guztiak  

ala agintzen zidan nere nagusiak  

orain agertu dira gure maliziak.   

 

12.  Salve, Regina Mater misericordia, 

anparatu nazazu, Birgina Maria, 

ongi konfesatzeko indazu grazia, 

nere anima tristeak badauka premia. 
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AI, IXABEL, IXABEL
1

 

 

 
 

 

1.   Ai, Isabel, Isabel, Isabel ederra, 

Etzenekien bada apaiza nintzala? 

Apaiza nintzala ta koroia nuala? 

Nitaz probetxurikan etzendukiala? 

 

2.   Labaingo apez gaztiak seme bat omen du, 

Osaba erraiten dio, berak ala nai du. 

Aitak meza eman ta semiak lagundu. 

Labaingo apez gaztiak alaxe egiten du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Aita Donostia, 1554. zkia. T. IX, 2107. 

 Bertsomoldea : A13 A13 A13 A13 

 Ikus aldaera eta komentarioa: Anjel Lertxundi, Konpainia noblean. Alberdania, 2004, 27-28. 

 Gaia: Aurrekoaren parekoa.  



 302 

 

95 
 

ITSUA  ETA  SASTREA1 

 

 
 

 

  1.  Eskualdun bat zen itsu eta bertsulari:  

   Athez athe zabilan, iloba gidari,  

   Soineko eta diru, janhari, edari  

   Nasaiki biltzen zuten, bertsu eman sari.  

 

  2. Zuhur gisa baitzuten sos guti xahutzen,  

    Piko baten azpian eltze bat zaukaten:  

   Hiru ehun libera harat bildu zuten,  

   Bainan gaixtagin batek ebatsi zioten.  

 

  3.  Bere gorde lekutik galdurik eltzea,  

   Bat zagon hatsperenka, nigarrez bertzea.  

   Ilobak erran zion: ─ Osaba maitea,  

   Horra zer den kanpoan gauzen gordatzea!  

 

4. ─ Azkeneko aldian hemen ginelarik,  

 Ikusi gaituztela ez diat dudarik.  

   Bai sastrea heldu zen, pegarra betherik,  

   Behatu zuen guri bainan urrunetik.  

 

                                                 
1  Iturria. LBNZ, II, 594-595. 

 Bertsomoldea: A13A13A13A13 

 Gaia: Pierre Dibarrartek moldatua 1892ko Lore-jokoetarako. Itsuak eta iloba badute eltze bat 

liberaz betea gordea pikondo baten alboan.... 
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5. ─ Iloba, gida nezak sastrearen gana,  

 Adi dezan bertsu bat itsuak emana:  

   Gure eltzea badu harek eremana,  

   Bazakiat nik hura zer gisaz engana.  

 

  6.  Ilobak erran zion aphal beharrira:  

   ─Sastrearen etxerat orai heltzen gira.  

   Irri faltsuan dago leihotik hegira,  

   Ez erran hitz gaixtorik, zuhurra bazira.  

 

7.  ─ Iloba, gida nezak arthoski bidean,  

 Zerbait daiat utziko, azken egunean,  

 Ehun luis baitiat piko baten pean,  

 Bertze ehun emanen, bihar han berean".  

 

1. Sastreak bere baitan: Itsuak etzakik  

 Hartuak ditudala horren sosak, handik,  

 Eltze hau, diruekin, berriz han emanik;  

 Bertze hiru ehunak bilduko tiat nik".  

 

  9.   Sastrearen agintza balios izan zen:  

   Biharamun goizeko, eltzea han zuten!  

   Ilobak erran zion: ─ Hemen dugu, hemen!  

   Oi zoin ongi sastrea enganatua den!  

 

  10.  Moltsan behar diagu dirua ezarri.  

   Lurpean, hola hola, utzak eltze hori,  

   Eta emak barnean bortz edo sei harri,  

   Sastreak aski pisu altxa dezan sarri".  

 

  11.   Itsuak sastreari: ─ Errak, to, egia,  

   Atzo bezala dukan arrai arpegia,  

   Ala trixterik dagon, doluan jarria,  

   Dirua erain eta ... bildurik harria?  

 

  12.  ─ Itsu Harpagon, zikoitz, laido emailea,  

   Habil, eta ez kolpa ene ohorea!  

   Dirudun bahaiz ere, eta ni gabea,  

   Baduk aski zorigaitz hire ilhunbea!  

 

  13.  ─ Ni itsu, ilhunbean, hi sastre erromes ...  

   Dezagun lagun elgar biek ditugunez  

   Nik egiten haut jabe ene ontasunez  

   Okhertu nahi banauk hire begi batez ...  
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Bertso papera. Pierre Dibarrart, Baiona, Laserre 1892. 
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JUANA BIXENTA, NAGUSI JAUNA ETA MORROIA1 

 

 
 

 

1   J. BIXENTA: 

 Nagusi jauna, auxen da lana,  

 amak bigaltzen nau berorrengana. 

 

  N. JAUNA: 

 Ai, bigalduko bazinduke maiz,  

 zu ikusita konsolatzen naiz, 

  sinista zazu, 

 ¡oso zoraturikan nakazu! 

 orren polita nola zera zu? 

 

2.   J. BIXENTA: 

 Amak esan dit etxeko errenta,  

 pagatzeko dirurik ez zuen ta,  

 ia egingo diyon mesere, 

 ilabetian geyenaz ere,  

  itxogotia, 

 bada zierto dala ematia, 

 pasa baño len ilabetia. 

 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Antonio Zavala, Bilintx. Indalecio Bizcarrondo (1831-1876). Bizitza eta bertsoak (Vida y 

poesías). CAM, Donostia, 1978, 241-243. 

 Bertsomoldea : A11 A11 B11 B11 a5 A11 A11  

 Gaia : Juan Bixentak ezezkoa ematen dio nagusiaren proportzio itsusiari. 
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3.   N. JAUNA: 

 Logratutzia, errex alare, 

 naiz ori ta beste zernai gauza're,  

 seguru dala esan amari, 

 zu baldin bazatoz mandatari;  

  dudarik gabe, 

 nere borondatiaren jabe  

 zu zera, Juana Bixenta Olabe. 

 

4.   J. BIXENTA: 

 Beraz bertatik nua etxera,  

 poz aundi bat amari ematera;  

 orain ariyo, nagusi jauna,  

 presaka juan biat amagana.  

  

  N. JAUNA: 

  Ez zuazela; 

 portatu zaite nik nai bezela,  

 gaur etxera juan ez zaitezela. 

 

5 Zuen etxia dago urruti, 

 birian zer gerta izan bildurti,  

 bada iya pasa da eguna,  

 arratsa berriz dator iluna, 

  orain juatia 

 txartzat iruki, nere maitia, 

 gaur emen bertan gera zaitia. 

 

6. Ez juan etxera bire oyetan, 

 gabaz, bakarrik eta ilunbetan;  

 kontura erori zaitia zu, 

 gabaz ilunbian juan biazu  

  peligro aundiz, 

 eta obe dezu eun aldiz, 

 biyar goizian juan egun argiz. 

 

7.  J. BIXENTA: 

 Ezetz etsiya egon liteke, 

 ni emen gelditu ezin niteke, 

 amak espero nau gaberako, 

 eta ark espero naubelako, 

  juan biar det nik; 

 alaba ikusi bagetanik, 

 amak izango ez luke onik. 
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8.  N. JAUNA: 

 Emen zuretzat dira parako 

 jaki txit goxuak afaltarako,  

 erariya berriz Jaungoikua! 

 ilak piztutzeko modukua, 

  ardo ondua, 

 ontzen urtietan egondua,  

 Malagatikan da bigaldua. 

 

9.  N. JAUNA: 

 Jauna, berorrek, bainan alferrik,  

 badaki armatzen lazo ederrik,  

 lazua eiz bage gera dedin, 

 nere etxian nai ditut egin 

  afaldu ta lo, 

 nayago ditut ango bi talo, 

 ta ez emengo mila erregalo. 

  

10.  N. JAUNA: 

 Biyotz nereko dama polita,  

 asmoz muda zaite, auxen tori ta 

 amasei duroko urre fina,  

 sendatu nai zazun nere mina. 

 

  J. BIXENTA: 

  Ez, jauna, ez ez; 

 merezi bezin kopeta beltzez, 

 esango diyot ezetz ta ezetz. 

 

11.  N. JAUNA: 

 Gainera berriz, Juana Bixenta,  

 utziko dizutet etxeko errenta,  

 kito zor dirazuten guziya,  

 kunplitzen banazu kutiziya. 

 

  J. BIXENTA: 

  Lotsa gogorra, 

 Sufritzen dago gaur nere onra, 

 penaz malkuak darizkit orra. 

 

12. Dama gaztiak, ez egon lotan, 

 Begira zaitezte ispilu ontan: 

 gustatuta birtute ederra, 

 andretzat artu bere maizterra 

  du nagusiyak; 

 orla irabaztera graziyak, 

 saya zaitezte beste guziyak. 
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Bertso-papera Gernikako Goitia y Compañía-n moldiztegiratua 
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Orreagako bataila.   Jean Fouquet, Grandes chroniques de France.   

(BNF, MS fr. 6465, f.113, 1450ing. ) 

 

 

 

 

BALADA APOKRIFO, CONTRAFACTA ETA ERUDITOAK 

 

 

 

 Balada apokrifoen historia saltsa-maltsak, mespretsu eta garrantzia aipatu dugu 

Hurbiltze Saioaren 2. kapituluan. XIX. mendekoak eta erromantizismoaren eraginez 

(erdi aro faltsu baten sorkuntzan) eraikiak dira. Contrafacta deitu erromantzeak ere 

errekreazioak dira, sorketa berriak eredu zahar baten arabera moldatuak, baina era 

berrian irakurketa ezberdina emanez antzinakoari. Eta romances eruditos deitu izan zaie 

XVII. mendean Cervantes, Lope eta Góngora bezalako poetek gaztelaniaz idatziei. 

Gurean azken hauek XIX. mendean sortu ziren, eta errima ongi zaindua eta bilatua dute, 

adibidez, Eusebio Azkuek, Ramon Artolak, Klaudio Otaegik eta Esteban Urkiaga 

“Lauaxeta”k sortuek.  
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ANNIBALEN KANTUA1 

 

 
1. Xori kantari ederra,  

non haiz aspaldi kantatzen? 

Hire boza dik denbora  

nik ez dudala aditzen, 

Ez egunik, ez horenik, 

Nik ez diat iragaiten, 

Non ez hitzaitan oroitzen. 

 

2. Gure mendien oinetan 

Afrikan sorthu gizona 

Zohan galdez soldadutan, 

Etzen gure ezaguna. 

Romano ez zuten bilhatzen, 

Gure aiten gidal ona, 

Zutelarik ezagutzen. 

 

3. Gure gazteak oihuka, 

 Annibali hasi ziren: 

 Ethortzen gaituk murruka 

 Bai hire ustearen, 

 Onak bagare hirekin, 

 Guanen kontra munduaren, 

 Romanoen gaixtuekin. 

                                                 
1  Iturria: A. Chaho, « Chant cantabrique et ·Chant d´Annibal », Revue d´Aquitaine, 1857, 9-11. 

Jean-Martin Hiribarrenen eskuzkribua, Pierre Andiazabalen paperen artean, Ed. P. Urkizu, Agosti 

Chaho..., 93-95; Bladé, aip. lib., 459.  

 Bertsomoldea: a8  b8 a8  b8  a8 b8 a8...  

 Agosti Chahok asmatu poema euskaldunek Anibalekin izan zuten kooperazioaz eta Italiara 

Alpeak pasatuz egin zuten bidaiaz.  



 311 

 

4. Ilkhi ginen oren hartan 

 Lo zaudela emazteak 

 Bere haurrak bulharretan, 

 Xakhur etxe zaintzaleak, 

 Etsaian eman zaingotan 

 Guk ixil hetsiz atheak, 

 Harin baikinen zainetan. 

 

5.  Asko egun da geroztik  

 Iragan, gu gabiltzala,  

 Zalhuak izanagatik,  

 Loz urrun bizi garela, 

Aitzindari Afrikatik  

Rhenoa Alpak bezala, 

Gibelat nonbait utzirik. 

 

6. Sarthu gare Italian, 

Ebroko gaiak iduri. 

Bazterrak dire gaindian, 

Urre eta zilhar jari 

Hain aberats den herrian 

Izarra etzait ageri,  

Ez ama ene nahian. 

 

7. Diote ilabethean 

Romako hiri handian  

Sarthuz eskua urrean  

Zarpa dugula aisian,  

Betheko oren onean:  

Nahiago dut mendian  

Maite utzi urrunean,  

Bilhatu ibiliz ganian. 

 

8. Xori kantari ederra, 

Kanta zak, kanta emeki, 

Ondikoz gaizki beharra 

Munduan enaiz bizi naski. 

Utzi dut haran ederra 

Nigarrik ez duket aski 

Utzirik hango izarra1. 

 

                                                 
1  «Les critiques attribuent le chant d'Annibal à quelque poète du XVIIe siècle. À vrai dire pour 

notre part, nous ne connaissons en texte de cette improvisation, que deux couplets; nous avons cité le 

premier, voici le dernier: 

  Tchori khantazale eïgerra, khanta ezac eztiki; 

  Mundu hountan malerousic eztuc sorthu ni baizi, 

  Maiteño bat ukhen eta phartitu nintçan herriti...  

   Nigarrez ari niz bethi.  

 (A. Chaho, Histoire primitive des Euskariens-Basques : langue, poésie, mœurs et caractère de ce 

peuple : introduction à son histoire ancienne et moderne. Bayone, Jaymebon...., 20). 
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ALTABIZKARRAKO KANTUA1 

 

 
Oihu bat aditua izan da 

Eskualdunen mendien artetik, 

Eta etxeko jaunak, bere athearen aintzinean xutik, 

Ideki tu beharriak, eta erran du: ─ Nor da hor?  Zer nahi dautet? 

5  Eta xakurra, bere nausiaren oinetan lo zaguena, 

Altxatu da, eta karrasiz Altabizkarren inguruak bethe ditu. 

Ibañetaren lepoan harrabots bat agertzen da, 

Urbiltzen da, arrokak esker eta eskun jotzen dituelarik; 

Hori da urruntik heldu den armada baten burruma. 

10  Mendien kapetetarik guriek errepuesta eman diote; 

Berek tuten zeinua adiarazi dute, 

Eta etxeko jaunak bere dardak zorrozten tu. 

Heldu dira! heldu dira! zer lantzazko sasia! 

Nola zer nahi kolorezko banderak heien erdian agertzen diren! 

15  Zer ximiztak atheratzen diren hein armetarik! 

Zenbat dira?  Haurra, kondatzak ongi. 

Bat, biga, hirur, laur, bortz, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hameka, hamabi, 

Hamahirur, hamalaur, hamabortz, hamasein, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, 

hogoi. 

20  Hogoi eta milaka oraino. 

Hein kondatzea denboraren galtzea liteke. 

Urbilt ditzagun gure beso zailak, errotik athera ditzagun arroka horiek, 

                                                 
1   Iturria: Lehen aldiz Journal de L´Institut Historique. Paris, 1835, 174-179-n argitaratua.  F. 

Michel, aip. lib.,  236-238 ; A. Chaho, Histoire..., 257-58). 

 Bertsomolde irregularra. 

 Euskaldunen garaipena Rolanden tropen gainean Ibañetako lepoan. Garay de Monglavek 

frantsesez idatzi eta Louis Duhaldek euskarara itzulitako balada.  
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Botha ditzagun mendiaren patarra behera 

Hein buruen gaineraino; 

25 Leher ditzagun, herioaz jo ditzagun. 

Zer nahi zuten gure mendietarik Norteko gizon horiek?   

Zertako jin dira gure bakearen nahastera? 

Jaungoikoak mendiak in dituenean nahi izan du hek gizonek ez pasatzea. 

Bainan arrokak biribilkolika erortzen dira, tropak lehertzen dituzte.   

30  Odola xurrutan badoa, haragi puskak dardaran daude.  

Oh, zenbat hezur karraskatuak!  Zer odolezko itsasoa! 

Eskapa! Eskapa! indar eta zaldi dituzuenak. 

Eskapa hadi, Karlomano errege, hire luma beltzekin eta hire kapa gorriarekin;  

Hire iloba maitea, Errolan zangarra, hantxet hila dago;  

35 Bere zangartasuna beretako ez du izan. 

Eta orai,  Eskualdunak, utz ditzagun arroka horiek; 

Jauts giten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra, 

Badoazi! Badoazi! non da bada lantzezko sasi hura? 

Non dira heien erdian ageri ziren zer nahi kolorezko bandera hek? 

Ez da gehiago ximiztarik ateratzen heien arma odolez bethetarik 

40  Zenbat dira?  Haurra kondatzak ongi, 

Hogoi, hemeretzi, hemezortzi, hamazazpi, hamasei, hamabortz, hamalaur, 

hamahirur, hamabi, hameka, hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bortz, laur, 

hirur, biga, bat1. 

Bat!  Ez da bihirik agertzen gehiago. 

45  Akhabo da.  Etxeko jauna joaiten ahal zira zure xakurrarekin,  

Zure emaztearen eta zure haurren besarkatzera, 

Zure darden garbitzera eta altxatzera zure tutekin, eta gero heien gainean etzatera  

eta lo itera.   

Gabaz, arranoak joanen dira haagi puska lehertu horien jatera,  

50  Eta hezur horiek oro xurituko dira eternitatean. 

 

 

 

 
Uskaldunak Ibañetan 1906, pastoraleko akturrak eta errejenta 

 

 

                                                 
1  Zifren zerrendatze eta kontatzea tradizionalki kantatu izan ohi da.  



 314 

99 
 

ALOSTORREA1 

 

 
A 

 

 Etxe eder leio bage onetan 

Ez naiz sartu zazpi urte aubetan  

Eta zortzigarrenian  

Neretzat zorigaitzian 

5 Aita Beltranen iltzian. 

Amandria neria nitzaz bi erdi egin zanian  

Mila oilo il eta ezkaratzian  

Zazpi zezen korritu ere enparantzian. 

Ni ere banenguen lumatxo artian 

10 Eta nere Ama andria urre gortina artian. 

 Gero Bidania guztian bat zan erorik eta zororik.   

Aita jauna neriak aura senartzat eman dit  

Baina ez nuke trukatuko obiagoagatik. 

Aita jauna neriak niri eman zidan 

                                                 
1  Iturria: JuanVenancio Arakistain, Tradiciones vasco-cántabras. 1866. Aldaera: Lakarra, aip. lib., 

249. 

 Bertsomolde irregularra B-n ezik. 

 Arakistainek Gerrari bidalitako gutun batean dioenez 1865ean laurogeita zortzi urte zituen andre 

baten ahotik jaso omen zuen. Hona kantaren sarrera: [ Alós-Usua] No pudo ya la desdichada con tanta 

humillación, después de siete años de ausencia, y á la vista del sagrado cadáver de su malogrado padre. 

 Levantó con orgullo su frente, las miró un momento con desdeñosa arrogancia, y echándose de 

rodillas al pie del féretro, entonó con voz sonora el siguiente canto lúgubre:  Eche eder leyo bague 

onetan.... B da Azkuek jasotakoa eta benetazko tradizioarena (La música popular bascongada, Bilbao 

1901, 9-10. Besteak Arakistainek asmatuak lirateke, gure ustez. 
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15  Iminan dotia, ama-andriac ere isilik bere partia. 

Lenen gabian begiak biotzak luen mendian, 

Baita berriz ere bigarrenian,  

Irugarrena igaro baino len ondo poztu zinan Alostorria, 

Eldu zalako neregan semia. 

 

 

B 

 

20  Alos-torria, bai, Alostorria! 

Alos-torreko eskailera luzia! 

Alos-torrian nenguanian goruetan  

Bela beltzak kua, kua,  leiuetan. 

 

 

 

C 

 

Andik jaiki eta urre goruaz jo nuan 

25  Baina andik laster berri gaiztuak jo ninduan. 

Zaldunak esan zion: ─ Ixi, ixi!, ama doilorkumia! 

Ez da bada ori zure esateria! 

5 ─ Ixi, ixi! Zaldun odol txarreko gaztia! 

Ala ere gutxiago zan zure eginpidia! 

Aizpa ederrak or daude ederrik eta galantik, 

Atz ederrak eraztunez beterik,  

Ez daukatela mantubetan zulorik 

10 Ala ere gutxiago begiyan negarrik, 

Aita jauna neriak niri eman zidan iminan dotia  

Ama andriak ere ixilik bere partia;  

Ama-andriari ere bai poza dariyo,  

Nere biotzari bakarrik mindura jariyo. 

 

15 Aita jauna neria Gaztelan zanian 

Ixil askorik jaio zan Alostorrian semia 

Eta ala ere ixilagorik dago bakian  

Azitzen Zarautz aldian.  

Gure jatorriaren loitukerian.   

20 Ai, au mindura beltza! Ai nere lotsa!  

Alabak negarra ta aitak lur otza. 

Zeinek loitu zaitu zu, Alostorria? 

Ai, nere Aita maite,  Aita maitia!  

Iltzia ondo egin dezu Aita jaun maitia. 
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MARKESAREN ALABA1 

 

 

 

                                                 
1  Iturria: Serafin Iturrino, Motriku. Bertsolariya 8, Rentería, 1931. Arozamena, J. M. & Garbizu, 

T., Donostiako kanta zarrak. Viejas canciones donostiarras. CAM, Donostia, 1971, 254 hurr. Ik. A. 

Zavala, Bertsomoldea: A13A13A13A13...  

  “ Terueleko maitaleak eta Markesaren Alabaren bertsoak”, Auspoaren auspoa IV, (Itzaldiak / 

conferencias). Auspoa 300, Donostia 2006, 275-278. Balada arrunten artean Lakarrak et al. arabera A.X. 

dena,  nik txikitan amaren ahotik hainbestetan entzunaArejita eta bestek bertso narratiboak barnean 

ematen dute berau Fruizko eta Aulestiko aldaeretan. Aldaerok honela ematen dute lehen bertsoa: 

 A.X. (1960) 

 Zeruak eta lurrak   egin zituana /  

 memoria argitzera   atoz neregana / 

 esperantza badaukat   zedorrek emana / 

 kunplituko dedala   desioa dedana. [Lakarra & al., 229] 

 Fruiz (1982) 

  Zeruak eta lurrak  egin zituena 

  memorie argitzen  nator neu zeugana. 

  Esperantza badeukat berorrek emana 

  kunpliduko dedala deseo dedana. [Arejita & al., 114] 

 Aulesti (1984) 

  Zeruak eta lurrak  egin zituanak 

  Memoria argitzen atoz niregana. 

  Esperantza badaukat zerorrek emana, 

  Kunplituko dedala desio dedana. [Arejita & al., 117] 

 Bertso-papera  (c.1860) 

  Ceruac eta lurrac   eguin zituana / 

  memoriya arguitzen   atoz ni regana. / [sic] 

  esperanza badaucat   cedorrec emana / 

  cumplituco dedala   desio dedana. [Donostiyan, Pozo-ren moldizkiran] 

 A.X.-ak Euskaltzaindiak , Euskal-kantak (Bilbao 1960) dauka iturri gisara. Fruizekoa 1982an 

eginiko biltze-lanean Katalina Sagastiren ahotik hartua da, eta Aulestikoa 1984an Maria Juana Uriguen-

engandik jasoa. Eta Pozo-ren moldiztegiak Donostian 1860.urte inguruan funtzionatzen bazegoen garbi 

dago Sebero Iturrino mutrikuarrak ipìnitako BERSO BERRIAC AMORIYO FINARENAC1 hedadura 

aski handia izan zutela eta ez bakarrik Gipuzkoan, zeren Gernikako Imp. Artística de Goitia y 

Hormaechea-k aldaera oso txikiz honelako titulua ipini zion: Marquesaren Alabaren Bertso Berriac.  
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1.  Zeruak eta lurrak egin zituena 

  Memoriya argitzera atoz neregana. 

  Esperantza badaukat zedorrek emana 

  Kunplituko dedala desio dedana. 

  

2. Amodiozko penak bertso berrietan 

  Publika al banitza Euskalerrietan. 

  Enteratu naiz ongi enkargu oietan 

  San Jose arratsaldeko iru t'erdietan. 

  

3. Markes baten alaba interesatua, 

Marineruarekin enamoratua.   

Deskubritu gaberik bere sekretua  

Amoriyua zeukan barruan sartua. 

 

4. Egun sinalia  zan goguan artzeko 

  Esan ziola aren etxera joateko: 

  Deseo dedan itz au manifestatzeko 

  Zurekin Antonio, nago izateko. 

 

5.  ─ Zer esaten didazu Juanita itz ori 

  Tentatzen ai zerla trazak badirudi. 

  Etzait zure gradurik tokatutzen niri, 

  Ez burlarikan egin marineruari. 

 

6.  ─ Iduki dezakezu ongi sinestua 

  Aspaldiyan neguala zutzaz gustatua. 

  Ez zaitut neuk utziko.desanparatua 

 Ala egiten dizut gaur juramentua. 

 

7.  Konformatu ziraden alkarren artian 

  Ezkonduko zirala urrengo urtian. 

  Eskolak ikasteko biyen bitartian 

  Beraren erritikan guztiz apartian. 

 

8.  Ala disponiturik jarri ziran biyak 

  Kartaz entenditzeko alkarren berriyak, 

  Formalidadiakin jartzeko egiyak 

 Baina etziran lo egon amaren begiyak. 

 

9.  ─ Alferrik izango dira asarre guztiak 

  Ez naute mudatuko eternidadian, 

  Esposatu nai nuke karino onian 

 Antonio Maria etortzen danian. 

  

10. Ezin egon zan ama itz ori sufritzen 

  Berriala asi zan kartak detenitzen 

 Intentziyo aundiagaz ezkontza galdutzen 

  Juanitak alakorik ez zuan pentsatzen. 
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11. Amaren maleziya korreora joan da 

 Antonio il zala egin zuen karta. 

  Juanitaren tristura maitia esan ta 

  Engainatu du bestek guzur bat esanda. 

 

12. Amak esaten dio: Juanita neuria 

  Galdu da diotenez Antonio Maria, 

 Nik bilatuko dizut beste bat obia 

  Maiorazko interes askoren jabia. 

 

13. ─ Ama ez neri esan orrelakorikan 

  Ez det nik bestegana amoriyorikan 

 Ezin alegre leike neure barrenikan 

  Kontzientzia ona egonagatikan. 

 

14. ─ Utzi alde batera orrelako lanak 

  Ez dizut nik ikusten zu bezela damak, 

  Nai badituzu artu onrak eta famak 

Giyatuko zaituzte aitak eta amak. 

 

15. Denpora kunpliturik galaia abiyan 

  Zer pasatu ote zan aren memoriyan. 

  Kartarik artu gabe joan dan aspaldiyan 

  Inozente sartu zan jaio zan erriyan. 

 

16. Au da lendabiziko esan genduena: 

  ─ Zer da musikarekin onratzen dutena? 

  Markesaren alaba kalian barrena 

 Esposario zala  ark biar zuena. 

 

17. Desmaiaturik egin zuen ordubete 

  Gero nobia eske itz bi egin arte, 

  Inguratu zitzayon makina bat jente 

  Bigarren ordurako il da derrepente. 

 

18. Gaua pasatu eta urrengo goizian 

  Entierrua zuen bigarren klasian, 

  Markesaren alaba guzien atzian 

Ze pena izango zan aren biotzian ¡ 

 

19.  Penarekin lerturik Antonio il zan  

Akonpainatu zuen Juanitak eleizan,  

Maitasuna baziyon esan dedan gisan  

Geroztikan ez zuen osasunik izan. 

 

 20. Erremedio balei sentimentu ori 

  Bitarteko bat jarri Jesus maitiari, 

  Orazio eginaz Birjina amari 

Zeruan gerta dedin Antonio Mari. 
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21. Alkarren konpainian guk ere nai degu,  

Birjina egiezu Jaunari erregu,  

Kristau guziokatik baldin al bazendu  

Iturrinok orrela desiatutzen du. 

 

 

 
Severo Iturrino, BNF, 0142. Beste bertso paperetan honela daude titulatuak:  

Berso Berriac Amoriyo Fiñarenac. (KM C-602 F-24)  
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101 
 

BEOTIBARKO KANTUA1 

 

 
1.  Beotibarko zelaiak 

Len ilunak gaur alaiak! 

Beotibarko arkaitzetan 

Frantsesak gure oinetan. 

 

2.  Arro asko sartu ziran, 

Umil asko irten ziran, 

Oinaz, agintari aundia, 

Zuretzat gure bizia! 

 

3.  Nora zuaz, Oinaz jauna, 

Frantzes jende arengana? 

Edur maluta ugaria, 

Ugariago etsaia. 

 

4.  Larrean emaztetxuak, 

Begian negar malkuak, 

Atoz len-bai-len etxera, 

Bestela oso galdu zera! 

 

5.  Aurrera, mutil maitiak, 

Etxera doilorkumiak,  

Il emen edo garaitu, 

Oinaz Jaunak esaten du. 

                                                 
1  Iturria: Patri Urkizu & Xabier Azurmendi (ed.), Klaudio Otaegi olerkaria (1836-1890), Etor, 

1991, 99.  

 Bertsomoldea: a8 a8 b8 b8...  

 Beotibarko bataila modu eruditoan bersortua. Lurdes Iriondok kantatzen zuen bertsio hau.  
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6.  Zein gelditzen da atzian 

Oinaz ikusita aurrian? 

Zu zera nere nagusi, 

Zurekin il edo bizi. 

 

7.   Jun dira emendik betiko, 

Ez dira inoiz etorriko, 

Beti euskaldun mendiak 

Ez besterentzat gaziak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esteban Garibayk 1571an eman zuen lehen aldiz 

Beotibarko erromantzearen zatia... 
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Itsua gitarrarekin eta bidaidea panderoarekin Kanboko karrikan kantari 

 



 323 

 

 

LEHEN BERTSOLERROEN ZERRENDA 

 

Adixkide faltsu, traidore infamia...................................................................................253 

Aguztuaren amabostgarren Andra Maria goizian.........................................................107 

Ai, Ixabel, Ixabel, Ixabel ederra....................................................................................298 

Aita, ekharrazu niri barbera..........................................................................................187 

Aizazu Suantxa, zer modu daukazu................................................................................244 

Aldaztorrean nengoanean  irra goruetan .....................................................................262 

Alejotxo, jantzi ttuzu pantaloi berriak...........................................................................186 

Ama batek beraz ahal zaitu sorthu................................................................................179 

Anaiai gaztigatu nion – isilik karta batean…................................................................144 

Anderea, gorarik zaude leihoan……………………………………………………………..135 

Andr’Emili, andre gora……………………………………………………………………….118 

Arantzazura egin dut promes, ero gau ero egunez………………………………………. 108 

Argi azkorrian jinik ene arresekila…………………………………………………………191 

Arrateko zelaiko, bai floridadea…………………………………………………………….190 

Arrosa xuriaren artian anderia luak hartu………………………………………………..137 

Atharratze jauregian bi zitroin doratü……………………………………………………..158 

Azken mendean Frantzian bazen asko dolore..............................................................239 

 

Behin batez joan ninduzun – Izturitzeko plazalat ………………………………………..166 

Beotibarko zelaiak, len ilunak gaur alaiak………………………………………………..316 

Bertso berri batzuek bear ditut jarri……………………………….................................216 

Bertso vida nioazu kantatzera berriak.........................................................................241 

Bieta Santa Klara,  euskeraz Argija.............................................................................103 

Birjina Karmengue, Jangoikoaren Ama…………………………………………………...259 

Bordeletik joan ginen uraren gainean..........................................................................268 

Brodatzen ari nintzen, ene salan jarririk…………………………………………………..127 

 

Deklaratzen hasten niz berri triste baten.....................................................................224 

Dozena bat zortziko Marijoan Igoak...........................................................................295 

 

Egirik bada, egi da naski, urka-bearraren itza.............................................................256 

Egun batian ni banenguan kostela kostel gainian.........................................................274 

Eguna argitzen da iguzki aldetik...................................................................................231 

Eguna zala, eguna zala, bart irargia zanean................................................................152 

― Egunon dakoela,  andra gaztie................................................................................150 

― Eijerra zira, maitia, erraiten deizüt egia..................................................................177 

― Ene muthilik ttipiena.................................................................................................264 

Eni zeitanak behatzen dü entzünen ...............................................................................222 

― Erran, Madalena, nurat zuza hola? ..........................................................................99 

Errege Jan, zauritürik jin izan da armadetarik............................................................ 133 

Etorri nintzanian Frantzie parteti................................................................................ 145 

Estudiante naz ondiko gazte......................................................................................... 258 

Etxe eder leio bage onetan….........................................................................................310 

Euskaldun bat bazen itsua eta bertsolari......................................................................298 

Ez da marineletan ez ja donibandarrik.....................................................................… 276 

 



 324 

Frantziak ditu aspaldi huntan maluretan handienak….................................................236 

 

Gauza bat deklaratzen-bear det orain asi…..................................................................205 

Gaztiak kantuan ta zarrak eragusian………………………………………………………..131 

Goizian goizik jeiki nündüzün espusa nintzan goizian…...............................................160 

Goizuetan bada gizon hat deitzen diote Trabuko .........................................................202 

Guazen bada, guazen lagun, guazen Athizanera...........................................................171 

 

Haika, mutil, jeiki hadi..................................................................................................194 

Haltzak eztü bihotzik,....................................................................................................156 

Heben girade Aimonen lau seme...................................................................................142 

Heriotzea gauza ilhuna hari beha gaudelarik...............................................................250 

 

Igande-mezak erraitean, Harrixuriko gainian.............................................................200 

Ihautiria huilantzen......................................................................................................282 

Il da Cánovas, fuera Cánovas, pikaro gaizki eziya.......................................................242 

Iruñako ferietan............................................................................................................292 

Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan bat eidazu..............................................................129 

Ituringo arotza Erramun Joakin................................................................................... 291 

Izar ederrak urteten dabe zeru altuan bakarrik............................................................151 

 

Jaun Baruak aspaldin xedera bat hedatü zin………………………………………………168 

Joxe Tejeria da – au nere grazia...................................................................................246 

 

Kantatzerat niazu berri triste baten...............................................................................228 

― Kanzuriano, Kanzuriano, lo bazagoz iratzarri.........................................................147 

Kontu barri bat suzedidu da Errebaleko kalean...........................................................280 

 

Londresen dot neuk senarra zirin bedarrak ekarten…………………………………..…149 

 

Maitia, nun zira ?........................................................................................................173 

Maitiak bilhoa holli eta koloriak gorri…………………………………………………….175 

Maria Solt eta Kastero………………………………………………………………………285 

Mila zortzi ehun’ta hamabortz garrena……………………………………………………203 

Mila zortzireun eta ogeitabostian ……………………………………………………….…209 

 

Nagusi jauna, auxe da lana..........................................................................................301 

Ni deitzen nük Beñat Mardo Barkoxe Basabilako........................................................284 

Nora zoazte hor gaindi ardi nahasiak..........................................................................183 

 

O Jinko handia, zu zira ororen kreazalia.......................................................................97 

Oi, mirakulu guziz sinheste nekea !..............................................................................115 

Oi, Pello, Pello………………………………………………………………………..193 

Oihu bat aditua izan da……………………………………………………………………….308 

Orai kanta berri bat nai nuke ni<k> jarri………………………………………………….212 

Ote da mundu huntan deusere gai denik.......................................................................119 

 

Pazkoetan den alegerena, Pazkoa maiatzekoa.............................................................196. 

Prima eijerra, zütan fidaturik........................................................................................170 

 



 325 

Saint Domingora nintzanian , elas, jinko jauna............................................................123 

San Bartholom’arratsian, Milafrankako bidian………………………………………..…185 

San Migelen bertsoak noa kantatzera………………………………………………………112 

San Pedro zeru altuko giltzaren jabia..........................................................................101 

Santa Ageda dama eder bat Sizilian zan jayua.............................................................105 

Sarako herrian da krima bat gerthatu………………………………………………………234 

Sekula santan oroitzeko dut gaizumako igandea...........................................................266 

Sorthu nintzan Etxauzian……………………………………………………………...154 

Sed liberanos a malo sit nomen Domini........................................................................286 

Sujet eder bat deklaratzen dut gure artian gerthatu dena………………………………..218 

 

Untzi bat galdu zauku itsaso andian.............................................................................271 

Ura isuririk sorginen bidean…………………………………………………………………125 

Urteak zonbat egun tu ? Sorak kainbat zinta tu……………………………………………252 

Urtsuak zazpi leio, …………………..……………………………………………………..…189 

Ürzo luma gris gaixua, ore bidajin bahua………………………………………………….162 

Urzo luma gris xuria, jakin zak hire bidea…………………………………………………164 

 

Xori kantari ederra, non haiz aspaldi kantatzen ?.......................................................306 

 

Zazpi eihera baditut erreka batean…………………………………………………………139 

Zazpi urthe badizü uda huntan konplitu……………………………………………………141 

Zeruak eta lurrak egin zituena……………………………………………………………….312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 327 

 

 

 

 

AURKIBIDE OROKORRA 

 

 

 

IRAKURLEARI………………………………………………………………………..5 

 

EUSKAL BALADAK ETA EUROPAR TRADIZIOA ……………………………..7 

 

1. Hitzen biltzarreko sesioa……...............................................................................9 

2.  Apokrifoen eta kritikarien saltsa-maltsak...........................................................12 

3.  Itzulpen eta moldatze moduak............................................................................22 

4.  Txukuneria eta zentsura......................................................................................35 

5.  Zabalkunde zahar eta berriak..............................................................................41 

6.  Amodioa eta Heriotza ........................................................................................46 

7.  Azterketa berezia Urkamendiko Baladez ……………………………...............51 

 7.1. Deiturak........................................................................................................52 

 7.2.  Egileak.........................................................................................................55 

 7.3. Gaiak.............................................................................................................62 

  7.3.1. Bandido eta lapurrak......................................................................62 

  7.3.2. Amodiozko pasioak eraginak.........................................................64 

  7.3.3. Perbertsioarenak.............................................................................65 

  7.3.4. Hilketa politikoak...........................................................................69 

8.  Hizkuntzaz eta Poetikaz.......................................................................................75 

9.  Doinuak eta diskografia…………………………………………………...........79 

10. Laburdurak eta siglak………………………………………………………......81 

11.  Bibliografia: Eskuzkribuak, euskal testuak, ikerketak eta erdal testuak.............83 

 

 

 

 

ANTOLOGÍA 

 

 

BALADA ERLIJIOSOAK………………………………………................................95 

 

1. Abraham eta Isaak ......................................................................................................97 

2. Maria Madalena ………………………………..........................................................99 

3. San Pedro zeru altuko …………………………………...........................................101 

4. Santa Klara …………………………………………………...................................103 

5. Santa Agedaren Martiriyua …………………………………...................................105 

6. Aguztuaren amabostgarrena......................................................................................108 

7. Arantzazura egin dut promes …………………………………................................110 

8. Arrateko zelaiko bai floridadea ………………………………................................112 

9. Aralarko San Migelen lapurreta …………………………………….......................114 

10. Arima erratua …………………………………………………..............................117 



 328 

BALADA NOBELESKO PANEUROPEARRAK...................................................119 

 

11. Andre Emili.............................................................................................................120 

12. Judu erratua …………………………………………………….............................121 

13. Jundane Jakobeko pelegria …………………………………….............................125 

14. Neska orein bilakatua …………………………………………….........................127 

15. Neska ontziratua ´…………………………………………………........................129 

16. Isabelatxu.................................................................................................................131 

17. Neska soldadua …………………………………………………...........................133 

18. Errege Jan …………………………………………………………………...........135 

19. Ezkutari faltsuia……………………………………………………………...........137 

20. Hirur kapitainak …..................................................................................................139 

21. Komentuko paretak..................................................................................................141 

22. Erhaztuna.................................................................................................................143 

23. Aimonen lau semeak...............................................................................................145 

24. Juan de Flores …………………………………………………….........................147 

25. Frantziako anderea...................................................................................................148 

26. Kanzuriano ´............................................................................................................150 

27. Peru gurea Londresen…..........................................................................................152 

28. Andra gaztie eta aite prailie …................................................................................153 

29. Testamentuarena ........................................................................ ............................154 

30. Lantzea……………………………………………………………………….........155 

 

BALADA NOBELESKO BEREZIKI EUSKAL HERRIKOAK............................157 

 

31. Etxauzeko anderia…………………………………………………………............158 

32. Bereterretxen kanthorea …………………………………………………..............160 

33. Atharratze jauregian ………………………………………………………...........163 

34. Egunbereko alarguntsa............................................................................................165 

35. Mus de Sarri ………………………………………………………………............167 

36. Jaun Bidarte ……………………………………………………………................169 

37. Mus de Beltzunze ………………………………………………………...............171 

38. Arbotiko prima eijerra……………………………………………………. ...........173 

39. Prima eijerra…........................................................................................................175 

40. Athizaneko ihiztariak ………………………………………………….................176 

41. Maitia, nun zira ?.....................................................................................................178 

42. Maitiak bilhoa holli ………………………………………………………............180 

43. Lehen floria…….………………………………………………………................182 

44. Zeta haria ...............................................................................................................184 

45. Nora zoazte……………………………..................................................................188 

46. San Bartolome arratsian …………………………………………………….........190 

47. Alejotxo ..................................................................................................................191 

48. Sabeleko mina..........................................................................................................192 

49. Urtsua ......................................................................................................................194 

50. Agota………………………………………….......................................................196 

51. Oh, Pello, Pello,……………………………….......................................................198 

52. Haika, mutil………………………………………….............................................199 

53. Amoros baztertua ……………………………………………………....................201 

54. Aldaztorrea..............................................................................................................203 

55. Ana Juanixe ……………………………………………………………................205 



 329 

URKAMENDIKO  BALADAK……………………………………………….. ......207 

 

56. Aphez beltxa...........................................................................................................208 

57. Berdabio ……………….........................................................................................210 

58. Bordaxuri………………….......................................................................... .........211 

59. Belateko lapurrak………………………................................................................213 

60. Jose Larreina …………………………………......................................................217 

61 Bertso berriak lapur famatuarenak…………………………………………...........220 

62. Lapur famatua …………………………………………………….........................224 

63. Laur urtheko haur baten martirioa…….……………………………………..........226 

64. Irixibauren hilketa …………………………….......................................................230 

65. La Tombelle baroinaren asasinamendua ……........................................................232 

66. Marseillan izan den asasinamendua ………………...............................................236 

67. Botikario muthilaren asasinatzea …………............................................................238 

68. Bi heriotze Saran ……………………....................................................................242 

69. Carnoten hiltzea ……………….............................................................................244 

70. Madalen Larralde....................................................................................................247 

71. Juan Marin Aborreta...............................................................................................249 

72. Il da Canovas ………………….............................................................................250 

73. Aizazu, Suantxa, ....................................................................................................252 

74. Joxe Tejeria….........................................................................................................254 

75. Beholako hilketa …………………………….........................................................258 

76. Pedro Carlos Mendi ……………………………………………............................260 

77. Baldume oihango krima ……………………………………..................................261 

78. Imozko apezgaia ………………………….............................................................264 

79. Estudiante kondenatua ………………………………………................................266 

80. Alabaren heriotza ……………………………………………................................267 

 

 

ITSASOKO BALADAK.............................................................................................269 

 

81. Ene muthilik ttipiena...............................................................................................270 

82. Beñat Labadi............................................................................................................272 

83. Saint-Paulgo giza jaleak…………………………………………………………..274 

84. Ville du Havre-ren hondoratzea…………………………………………………..277 

85. Domecq marinelaren hiltzia....................................................................................280 

 

BALADA IRRIGARRIAK……………………………………………….................283 

 

86. Kontu berri bat........................................................................................................284 

87. Barkoxeko gatu-jaleak............................................................................................286 

88. Ni deitzen nük beñat Mardo....................................................................................288 

89. Maria Solt eta kastero..............................................................................................289 

90. Elhartxü eta Biñau...................................................................................................290 

91. Ituringo arotza.........................................................................................................295 

92. Iruñako ferietan.......................................................................................................296 

93. Gauza reserbatuak...................................................................................................299 

94. Ai, Ixabel, Ixabel.....................................................................................................301 

95. Itsua eta sastrea........................................................................................................302 

96. Juan Bixenta............................................................................................................305 



 330 

BALADA APOKRIFOAK, CONRAFACTA ETA ERUDITOAK........................309 

 

97. Annibalen kantua …………………………………................................................310 

98. Altabizkarrako kantua …………………………….................................................312 

99. Alostorrea................................................................................................................314 

100. Markesaren alaba...................................................................................................316 

101. Beotibarko kantua..................................................................................................320 

 

 

LEHEN BERTSOLERROEN ZERRENDA.............................................................323 

 

AURKIBIDE OROKORRA…………………………………………………….......327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


