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Nire aita eta anaien oroimenez 
 
 
 

I HITZ besterik ez atari moduan. Tttiki-ttikitandik 
itsasoko ixtorioez inguratua bizi izan naiz. Aita oso 
gaztetan zaletu bide zen arrantzarekin, kaialdean bizi 

baitzen eta arotza zenez geroz ofizioz bere eskuz, izerdiz eta 
antzez moldatu zituen lau arrantzuntzi. Jaizkibel zuen izena 
handienak, zeinarekin mottorra ipini aurretik nire anaiek eta 
lehengusuek estropada bat baino gehiago irabazi izan zuten. 

Etxeko sukaldea askotan arrai mota ezberdinen usainez 
blai zegoen eta otarrak ezkataz zipliztinduak. Hamar urte 
oraindik beteak ez nituela bakarrik saski txiki bat txipiroiz 
betea kargaturik joaten nintzen Errenteriako trolebusean 
Donostiara, Grosen zegoen Ondarru arraindegira gehienetan 
eta Bretxara noizpehinka, saltoki ezagunetara, eta trukean 
jasoetakoekin etxer txintxo-txintxo bueltatzen nintzen. 

Itsasoaren emaitzek zuten Frankismoaren urte beltz eta 
luze haietan gosea uxarazten. Lezo, Pasaia eta Errenteriak 
fabrikez beteak zituzten bazterrak, eta gure familia  
Industrias Navarras, SA fabrikako etxe batean bizi zen kaia 
eta moiletik oso hurbil. Azido sulfurikoa ekoizten zuen pirita 
labetatik iragazi ondoren. Oiartzun ibaiaren bi aldeetara 
jotake lanean ari ziren hainbat lantegi: Real Sociedad 
Compañía de Minas, Pintura fabrika, Toneleria, Pakers, 
Olibet, Papelera española… 

Hemen bildu ditudan zenbait lan garai hartako isla dira. 
Lehen kapituluan ezarri dudalarik aitaren omenez beraxek 
idatzitako ixtorioa, non erbesteko garaian Erromardiko 
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baserri batean zegoela lekuko aitatxi zaharrak belari 
hondoratu baten gora-beherak kontatu zizkion. Besteak 
urteetan zehar bildu ditudan ipuin, saio, poema eta zenbait 
argazki. Garai eta molde ezberdinekoak, baina denei darie 
halako kresala usaina. 

 Noizpait idatzi zuen Jose Azurmendik itsasoaren 
estetika axalekoa, superfiziala, arina dela. Honek erabat 
haserretu ninduen. Ez dakit irakurleak testuok leitzean 
halako sentimendurik izango duen, baina ni aitortu beharrean 
nago nire etxean, eta uste dut sentipen hau aski orokorra dela 
arrantzale eta marinelen artean itsasoak ez duela beraien 
bizitzan ukitu axalekoa utzi, zigilu sakon, ahantz eta ezaba 
ezina baizik. 
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AITZIN-SOLAS 
 
 

RROMARDIKO HONDARTZA BASATIA 
Euskal Herriko itsas ertzeko herri sonatu batean 
iparraldeko bazterren aurkitzen da. Makaldi ederrez 

mutur batetik bestera bide berriraino inguratua, han hemenka 
zuhaitz tartetik agertzen direla zenbait kanpaina etxe txuri, 
landako lore usain gozodun eta lili apaingarriz horniturik.  
  Baserri haietako baten familiak hondartza hortatik 
ateratzen zuen bizimodua, inguruetako etxegintzarako 
hondarra eta harri kazkarreria karreiatuz. Nausia Pierre 
itzaina zen, mustax luzeekin sudur eta ezpain tartea 
hornitzen zuen, eta idi pare ederra zeukanez bere 
tonberoarekin eta seme bikain bat hogei urte ingurukoa 
laguntzaile aski ateratzen zuten beren etxe tipirako. Emaztea 
Isabel deitzen zen, eta bi neska-mutiko zituen, bat hamabi 
urtekoa eta bestea hamalaukoa, eta hauek nahiz eta eskolara 
bidali asko laguntzen zuten itzulitakoan baserriko 
eginkizunetan, batez ere Piarrex mutikoak. Neskak berriz, 
etxeko lanetan amari laguntzen zion eskolatik etxerakoan 
zenbait enkargu eta erosketa eginez. 
  Jan Battitte hogei urteko mutil bikain eta zintzoa zen, 
eta honek goizero aitarentzat hondar eta kaskarreriaz 
tonberoa prest edukitzen zuen. Hitz-aurre honen bidez 
argitaratu nahi nuke goian aipatzen dudan hondartza basati 
horretan gertatua, han inguruko aitton zahar batek kontatu 
bezala. Garai hartan hasi nintzen zertxobait idazten baina 
egun haietan sartuak zirenez alemanak, gauzak okertu egin 
zitzaizkigun eta asmoak hutsean gelditu, eta beste erabaki bat 
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hartu beharrean gertatu nintzenez, orri frango idatziak 
neduzkan baina frantsesak gure esku-lanen eta laguntzaren 
beharrean aurkitzen zirenez, lanari ekin beharrean aurkitu 
ginen. Alemanaren aurkako euren guda hartan ez zuten 
euskal errefuxiatuen beharrik, hori ez, baina azken unean 
denen beharrean, nola frantsesak hala alemanak ere, eta 
bestela kanpo alanbrez itxitako horietara.  
  Orain berrogeita horrenbeste urte barru nire paper 
zahar tartean aurkitu ditudanean behar bada ez guztia aitton 
zahar hark kontatu bezala, baina aski asti daukadanez zahar 
askoren antzera orduan mirakulu edo mirari bezala kontatu 
zidan eta ez ipuin bezala, nik ere gutti gora behera entzun 
nizkion bezala nahi nuke hemen idatzirik utzi, baina aipatzen 
diren pertsonaien izen eta deiturak ezin esango ditut hala 
ziren edo ez finki, baina Erromardiko inguru hura ezagutu 
nuena bai… 
  Beñat, aitton zahar harek kontatu zidanez, Galerna 
ikaragarria gertatu omen zen, eta ongi gogoan zeukala 
enbatak jo zuen ordua eta eguna, 1922ko abuztuaren 3an 
arratsaldeko 5ak inguruan eta ondorioz anitz itsasontzi ttipi 
galdu zirela, eta batzuek zenbait egunetara Erromardin agertu 
zirela, horrengatik kontaturikoa miraritzat jotzen zuen. 
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LEHEN KAPITULUA 
 
 

eri kontatu zidanez Beñat aitton zahar harek, 
goizetik egun zoragarria, benetan aparta argitu zuen 
1922ko abuztuaren hiruan, baina eguerdirako 

markatzen hasi omen zen. Ontzi txikitako arrantzaleak 
arraunez eta muxar edo belaz zebiltzanak garaiz beldurrez 
etxeratuak omen ziren. Belari zenbait, aldiz, turistak alegia, bi 
eta hiru laguneko horietakoak iparraldean, oso kanpoan 
atxeman omen zituen. Batez ere motorrik gabeak, gehienak 
larri ibiliak ziren, zenbait hondoratuak ere bai eta beste 
zenbait berga txikituekin itsaso haserrearen mende. Gainera 
halako laino ikaragarria sartu zen bapatean, non aurkitzen 
ziren ere ainitz eta ainitzek igarri egiten ez ziotela. Gau 
guztian zehar igaro zuen lainoak eta itsasoaren haserrea ere 
baretzen ez zenez hurrengo egunean agertu ez zirenak 
galdutzat eman zituzten egunkariak. 
  Agertugabeen artean Parisen enbaxadorea zegoen Van 
Dyerb holandarra, eta bere alaba Margarita, hemeretzi 
urtekoa gertatu ziren. Eta aita-alaba hauen gertakizuna mirari 
gisara kontatu zidan jadanik burua urdindurik zeukan 
Beñatek. 
  Bazijoan lasterka goizean goiz egun sentirako Jan 
Battitt egunero bezala aitarentzat hondarra eta kaskarreria 
biltzera konturatu zenean zerbait gertatzen ari zela, hainbat 
oihu eta karraxi entzun baitzituen hondartzara inguratu 
zenean. Entzun bai, baina ezer ikusten ez, eguna ondo argitu 
gabe baitzegoen, lanbro handiz estalia, eta eskerrak Jan 
Battite azkarra zela, eta gainera lehen esan bezala gauez itsas-
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ertzean ondo ohiturik zegoen. Hondartza kurritu zuen osorik 
mutur batetik bestera, ezer ikusi gabe, baina gero eta 
gertuago entzuten zuen emakumezkoaren ahotsa eta oihuak. 
Uraje haundia ez egon arren, tarteka han-hemenka harkaitz 
banaka batzuek nola baitziren ongi miatzeko, bere kriseilua 
pizturik ikusi zuen emazte bat bereganatzen messié, messié 
oihukatuz. 
  Erdi bilutsik, hotzak dardarez eskua eman zion eta 
inguruko belar meta batetik multzo bat atera eta tonberoan 
antolatu zuen, eta bere soineko puxketak kendu eta bere 
trikot legorrarekin estalirik han utzi eta aita bila joan zen. 
Alabak esan zionez errena zen eta belari barnean ziur egonen 
zela bere ustez. Hartu zuen soka luze bat eta bazijoan bere 
sokarekin, bai laster ere ikusi, messié, messié, oihukatuz. 
  Jan Battitte inguratu zenean ohartu zen gizon handia 
eta gainera errena zela, alabak esan bezala. Itsasontziak 
bergak txikituak zituen eta popako kamarotearen alde bat 
haizeak eramana, hala nola beste zenbait tresneria, arropa, 
janari eta beste. Legorrera begiratu zuen eta ohartu zen bere 
aita idi parearekin zetorrela, poztu zen horrela bion artean 
belaritik aterako baitzuten, ez erraz, noski, gizon handi hura, 
errena eta erdi-gogorturik zegoena. Gerrirainoko ura zegoen, 
eta poliki-poliki bien artean gerriondotik heldurik, eta 
belarigizonak bere aldetik zerbait ahalegintzen zela eraman 
zuten alabaren bazterrera. Bere soineko arropa puxketak 
bustiak kendu Piarres itzainaren blusa jantzi eta idien 
bizkarreko estalkia gainetik, hantxe etzan zuten beste belar 
ondo besateka batean, belarrondoa berez baita bero. 
  Ez ziren haserre aita alabak elkarreratu zirenean. Ez 
zegoen orduan denbora galtzerik eta tonberoa idiei itsatsi eta 
han dijoaz baserrira. Pierren emaztea Ixabelek, leihotik ikusi 
orduko zer gertatzen ote zen harriturik, ezbeharren bat 
gertatua zela pentsatzen zuen, eta besterik gabe ura berotzen 
ipini zuen ontzi handi batean. Honek ez zuen besterik 
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pentsatu senar-emazte batzuk elbarrituak aurkituko zituztela 
harkaitzetan hala tonberoan ekartzeko. Aita-alabak bata 
bestea finki laztandurik isil-isilik une hartan begietatik 
malkoak darizkotela. Bai, egiazki mirakulua ez zela nork 
esan? 
  Etxera inguratu zirenean Jan Battit lasterka igo zen 
amari gertatua kontatzera, eta esnea bero-beroa, zenbait 
arropa ere prestatu behar zituela. Oheak ere jantzi behar 
zituela, txoil hondatuak zetozela hotzak ebakiak. Hauek 
amari esan ondoren bi saltoan jaitsi zituen zurubiak. Haiek 
iristerako sotoan zegoen Jan Battit zenbait soinekorekin 
jazteko batez ere Margaretentzat, hau erdi bilutsik aurkitzen 
baitzen. Gora igo eta kuxean Isabelek ur bero beroarekin 
garbitu ondoren gorputza eta ondoren ile luzea hondarrez 
betea zeukanez ondo garbitu ondoren esne beroa nahi 
hainbat taluarekin, barrua pittin bat berotu eta ohera estalki 
ugarirekin. Aitarekin gauza bera, soineko arropa bustiak 
kendu, ur beroarekin garbitu ondoren bere arropak garbitu 
eta lehortu bitartean Pierren zenbait arropa jantzi eta 
Maragareteri bezala esne beroa koñak on pixka batekin eta 
hau nola gizon haundia zen, urdai eta arraultze pare bat ipini 
zizkion. Hauek jan ondoren ohera estalki pila bat gainera, eta 
esan bezala errena zenez, ur zorruak ur bero-beroakin ipini 
zizkion Isabelek eta tarteka begiratzen zien aita alabari noiz 
lo hartzen ote zuten. Bai…, bai, begiratuko zien Isabelek 
bihotz oneko emakume honek. Nork esan mirakulua ez zela? 
  Egun hartan, hain zuzen, LA FRANCE egunkariak 
berri hau ekarri zuen, bezperan aipatuaz gainera beste 
balandra koxkor bat, HO-G.H.B.148 ez zela agertu, aita 
Parisen enbasadore zegoela eta bere hogeitabat urteko alaba 
karrera amaitzen ari zenarekin zirela biok oporrak itsasoan 
igarotzeko asmoz, atera zirela egun batzuek zuela, eta heuren 
berririk ere ez zeukala Baionako komandantziak. 
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  Hau jakindu orduko joan ziren zenbait soka luze 
harturik Pierre itzaina eta Jan Battit semea heuren idi 
parearekin balandra lehorrera aterako ote zuten, baina ez 
zuten lortu orduan aitzinako kamarote balisak ahal bazuten 
etxeratzeko, nola esan baitzien enbasadoreak arropa eta 
dokumentuak zirela gehienbat, baina garrantzizko zirela bere 
aferetako.  
  Lehendabizi balandra lehorretik sokez lotu zuten 
uraren gora-beheretan harkaitz tartean txikitu gabe segurtatu 
ondoren, balisak hartu eta etxeratzen dira. Arropen maleta 
hustu ondoren bazeukan Isabelek zer egina. Ekin zion ur 
gezatan pasa eta garbitu zituen eta aita-alabak esnatzerako 
lehortu eta plantxaturik zeuzkan. Beste balisan dokumentu 
guztiak beren karpetetan sirakitan bilduta busti gabe zeuden. 
  Orain lehengo kontuari utzi eta lehenego lana 
Baionako komandantziara presentatzea erabaki zuten aita 
semeak, adieraziz nola eguneroko lantegira zihoala Jan 
Battitek entzun zituen oihu eta karrasiak, eta laino haundia 
eta eguna behar bezala argitu gabea zenez, bere kriseilua 
piztu eta hondartzara inguratuta atxeman zuen hogeibat urte 
inguruko neska. Margaret zuela bere izena, esateko bilutsik 
eta dardara bizian, hau bere gaineko trikotarekin estali eta 
belarrondoa tonberoan ipini eta oraindik oihuak nabaritzen 
zituenez, zenbat ziren harkaitzetan, bere aita bakarrik, baina 
ezin atera zela bakarrik balandro barrutik, oso errena zela. 
Sokarekin Pierre eta Jan Battit joan ziren alabak esandako 
tokira guti gora-behera eta han aurkitu omen zuten. Ez 
zegoen hur haundia baina bera bakarrik inolaz ere ezin atera 
zela.  Holandakoak zirela zioten, balandrak letra hauek zituen 
GH.B.2. 148, aitzineko eta gibeleko bergak txikitu eta 
aztarnarik gabe. Popa aldeko kamarotea erdi puzkatua. Aita-
semearen artean atera zuten, ez kosta gabe, gizon haundia eta 
hotzak erdi gogortua eta poliki-poliki eraman zuten Margaret 
alaba laga zuten tonberora. Arropa bustiak kendu eta Pierren 
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trikot eta idiaren bizkar-estalkian bildurik eta gainetik belar 
ondoan, laster finki lastandu ziren aita-alabak. 
  Hauek tonberoan utzirik bi soka luzeekin berriro 
balandrora marea gora baitzegoen, eta itsasoak nahiko kolpea 
oraindik. Idi parearekin saiatu ziren lehorreratuko 
zutelakoan, baina hondarretan anitz sarturik nonbait egon.  
  Orain lehendabiziko hartu idiarekin tonberoa 
baserrira, hauek txukundu ur bero-beroarekin. Laster 
Isabelek egin zituen jantzi gorabeherak, poxika bat esne 
irakin berria ere han zeukan, beste talo pila bat ere ur 
beroarekin garbitu, zenbait igortzi masaje antzera 
enbasadoreari ixpirituakin eman ondoren, nahi talo-sopa jan 
esne beroakin, eta ohera. Ordurako bi lo gela prestatuak 
zituen Isabelek manta pila bat ipini ondoren.  
  Trankil egoteko esan zion Jan Battitek eta han dihoa 
Baionako komandantzira eta segurantzako agenteagana, 
gertatuaren berri lehen-bait-lehen ematera, egunkariak 
oraindik galdutzat baitzeukaten aipaturiko itsasontzi hori, eta 
lehen aipatu bezala Parisen enbasadore zegoen Van de Dyerb 
eta bere alaba Margaret Margaret gutti gora-behera 
hogeirenbat urteko neskatila xarmanta. Argibide hori eman 
ondoren, egoteko une batean esan zioten Jan Battiteri, 
segituan prestatuko zirela honek laguntzearren. 
Komandanteak ez zuen joaterik, baina ordeko egiten zuena 
bere txoferrarekin eta Jan Battit han dihoaz hauen baserri 
etxera lehenengo. 
  Oraindik lo aurkitu zituzten, ez zen harritzeko, baina 
ageria agertu zionean enbasadoreak, aski, aski, ez duzu 
nahiago Ospitalera joan egun batzuetarako?, Ez, hemen 
baino hobeki ez naute tratatuko inon, mersi boku, mesie. Mila 
esker. 
  Gero Jan Battitek eraman zituen balandra zegoen 
tokira erakusteko asmoarekin, baina ez zuten barrura iristerik 
izan, marea ordurako nahikoa igoa baitzegoen eta oraindik 
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itsasoa ez baitzen baretu, baina harriturik joan ziren eta 
hurrengo egunean goizago etorriko zirela, eta segurukoari ere 
berak adieraziko ziola itsasontziaren  egoera guti gora 
beheraren berri. 
  Bi egun barru seguroko agentea eta arkeadorea bialdu 
zituen Baionako komandantziak ikustera. Lan ainitz zeukala 
ikusi ondoren berriro joan ziren Jan Battitekin baserrira 
enbasadorearekin hitzegitera, ea non egina zen, eta zein 
astilerotara eramatea nahi zuen jakin behar zutela, eta zenbait 
paper zinatu behar zituela esanez. 
  Leihotik deitu zien gora igotzeko beretzat neketsu 
egiten zitzaion eskailetan ibiltzea bere errenak holako 
ibileretan kalte egiten zionez. 
  Honela ongietorria egin ondoren Isabelek galde egin 
zieten zer hartu nahi zuten, alegia, benetan bero egiten 
zuenez sagardo presku pittin bat, botila bi atera zizkien, 
edontzi batzuek, eta bere eginkizunetan jarraitu beharra 
zeukala, eta nahi zuenean deitzeko berriro esan zion Van 
Dyerb-i. Plantxako lanetan Isabeli lagundu ondoren aitaren 
ondora hurbildu zen Margaret ere jaun haien galderei 
erantzuteko, aita ez baitzegoen oraindik bere onera etorria 
behar bezala halako jipoi hartatik. 
 
[…] 
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EHIN BATEAN ni oraindik mutil kozkor bat 
nintzela, igande goiza zen eta ohiturari jarraituz joan 
nintzen amona-aitonarekin meza nagusira. Meza 

bukatu eta amona bazkaria prestatzera joan zen, eta eleiz 
atarian aitona bere adineko batzuekin gelditu zen berriketan 
memento batez. Hauek agurtu ondoren abiatu ginen 
polikipoliki kai aldera. Itsasoa nahiko haserre zegoen 
orrumarruka eta taberna zahar batean sartu ginen hotzak 
pixkat astintzeko. Neskamea inguratu zitzaigun eta galdetu 
zigun:  
  - Zer hartu behar duzue?  
  - Beti bezala. Salda, arraultz egosia eta basoerdi bat 
neretzat -erantzun zuen aitonak.  
  Eserita zegoen bitartean han nenbilen ni batera eta 
bestera ezin geldituz, eta hormetan zintzilik zegoen 
fotografia bat begira gelditu nintzen, hain iruditu 
baitzitzaidan bitxia, eta jakin minak kilikatuz galdetu nion 
aitonari:  
  - Aitona, zeintzu dira fotografia hortan daudenak?  
  - Oh, Mikeltxo, hoiek Zarauzko arrantzale fama- tu 
batzu dira.  
  - Eta, zergatik?  
  - Zarautzen agertu zen bale bat harrapatu zutela- ko, 
eta gero nonbait getariarrek lapurtu zietela, eta, iskanbila 
galanta sortu zutelako.  
  - Nola, aitona? Kontaidazu.  
  - Beno, argazki hortako batzu neuk ere ezagutu nituen.  
  Eta aitona basoerdiari zurrutadatxoa eman ondoren 
hasi zitzaidan kontu-kontari .  

B 
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  ... Duela ehun urte baino gehiago oraindik euskal 
herriko itsas ertzeraino baleak jaisten ziren iparraldeko ur 
hotzetatik azken uneak bake atsedenean igarotzera. Mila 
zortzirehun eta hirurogei ta hemezortzigarren urtean, 
otsailaren hamaikan, gutxi gora behera eguerdi aldean, tenore 
honetan, agertu omen zen hantxe, -aitonak hau esaterakoan 
itsas aldera begiratuz behatzez adierazten zidan non- Mollarri 
deitzen den inguruan, balea. Atalaiatik begiralariak hasieran 
ez omen zekien zer zen, izurde edo marrazo batenbat 
zelakoan eta ez omen zion kasu gehiegirik eman, baina 
ohartu zenean baporezko habe luzeak jaurtikitzen zituela, 
balea zela ere bai eta berehala kanpai guztiak airean jarri 
zituen.  
  Deiaren ondoren jende pila bildu zen hondartzan eta 
Molle txikian. Kaian kulunkan zeuden kolore bizi eta izen 
bereziak zeuzkaten batelikoak, txanelak, txintxorroak eta 
txalupatxoak. Baina, honelako animalia puzkaren ehizara 
joateko txikiegiak. Marinel indartsu eta arrantzale iaioak 
beharko ziren ekintza hartarako, noski! Eta hantxe agertu ere 
gazterik sendo eta bulartsuenak. Treineru batean sartu ziren 
hamahiru, itsasoan ibilienak eta ezeren beldur ez zirenak. 
Xabier Kaperotxipi zihoan patroin, beti bezala, txapela 
kaskoan ongi sarturik. Eta Roke Etxabe ere bai. Honen 
bizkar zabalak, beso zaintsu, sasoia, ez omen ziren 
txantxetakoak. Besteak ferrolan eta eho fabrikan lan egiten 
zutenak, baina arraunlari trebeak. Denen artean koadrila 
ederra osatzen zuten. Bai, alafede!  
  Abiatu ziren, bada, balea ikusia zen alderuntz, 
lehenagotik edozer gauza gerta zekiekeenez, eta badaezpada 
getariarrei laguntzera joateko abisua pasata.  
  Erresaka nahiko zebilen, eta mareak bizi-bizi ziren. 
Bogan hasi zirenean txanpa bizkor bat eman zuten, urduri 
bait zeuden, baina gero arraunkada luzeago eta mantsoagoan 
ihardun zuten. Erne ibili beharra zegoen, balearen buztan 
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kolpez ontzia irauli eta denak urazpira joateko arriskua 
baitzuten.  
  Benetan beldurgarria izan zitekeen ehiza hura eta 
ikustaldia miragarria. Baina euskal marinela betidanik izan da 
izuaren etsai, eta X. mendez gero balearen arrantzan, ehizan 
ibili da maisuki, holandresak eta ingelesak eta errusoak eta 
japondarrak agertu baino lehen. Udaletako harmarri askotan 
ere balea eta arrantzaleen borrokaren irudia agertzen da. Haik 
bai zirela garaiak! Gizona bere arpoi hutsarekin treineru soil 
batetik balearen aurka, eta ez orain bezala gerra itsasontziekin 
kainoiekin eta guzti.  
  Alle puntaldera iritsi ziren eta ordurako inguratzen 
hasiak ziren getariarrak beste hiru treinerutan. Bi ehizan 
laguntzeko prest, eta bestea, badaezpada, zerbait gertatuez 
gero laguntzeko gertu. Honela gelditu zen Zarauzko 
treinerua erdian, eta mendebaletik Aizpuru patroinaren 
ontzia, sortaldetik Anton Arambarrirena eta noroestetik 
Berasaluzeren treinerua, zirkulu bat osatuz. Motriko eta 
Oriotik ere zenbait batel oihala haizean bazetozen, baina 
oraindik urrun samar.  
  Bapatean urazaleratu zen bere kopetako iturrietarik 
arnasa hartzera Antonen treineru ondoan, balea. Hango 
garrasiak!  
  - Ea mutilak, bira ezker aldera!  
  - Hi, txo, zia ezak!  
  - Orain! Denok batera! Xanpa!  
  Eta Anton arpoilari iaioa omen zenak, izuaren eraginez 
edo olatuaren trabeska zihoalako, edo auskalo zergatik, 
arpoia bota baina kolpeak potto egin omen zuen, dirudienez.  
 Berriro hondoratu zen balea eta hantxe denok, zain, begiak 
erne, arraunean jotake, itsasoan giro larri, kezkaz betea 
mantenduz, eta marinelak oihuz:  
  - Haruntz doakik!  
  - Ez, honuntz zetorrek!  
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  - Hor duk, hor duk!  
  Eta hantxe berriro azaleratzen da balea Kaperotxipiren 
treineru ondoan. Aurrean zut-zutik zihoan Roke Etxabe eta 
honek indar guztiekin, ontzia behar adina inguratzerakoan, 
zazta, bizkar ezurrean sartu zion arpoia. Balea zauriturik, 
haserre, amorru bizian berriro itsaspera arpoia eta soka luzea 
berekin zeramalarik eta atzetik treinerua.  
  Mollarri aldean, lehorretik zeuden zarauztarrak oihuka, 
bibaka eta txaloka.  
  Marrumarruka zebilen balea, minak hartua baitzuen eta 
buztana segadetan zerabilkien treineruak gora behera olatu 
bizkarretan zebiltzala arrisku handiz.  
  Arraunlari bat baino gehiago barren barrenetik, 
errezoka eta suspirioka zebilen, buruan zedukalarik esaera 
zaharra, marinelen emaztea goizean senardun, arratsean 
alargun, etxean utzitako andre eta haurretaz oroitzen zirenez, 
ziur aski.  
  Getariarrak eta Oriotarrak hurbildu ziren ere beren 
arpoi zorrotz puntadunak erantsirik baleari. Ekinaldi nahasi 
eta gatazka hartan arraunlari batek oreka galdu eta itsasora 
erori zen. Hango builak eta zalapart isilezinak!  
  - Kontuz arraunarekin!  
  - Hel akiok sokari!  
  Bota zioten, bada, korapiloz betetako amarratzeko 
soka eta barreneratu zuten blast, busti-busti egina, aurpegia 
zurbil, pasatua, min zuriak hartzeko zorian, baina, bederen 
balearen bizarretatik aparte.  
  Orduak ohartu gabe zihoazen. Goibel zegoen zerua 
eta hodeiak ere beren tartetik agertzen ziren eguzki printz 
ahulekin borrokan ari ziren etengabe. Anjelusaren kanpaiak 
ere elizako dorrean jo zuten eta denok berriro abemariaka, 
bai lehorrean zeudenak bai itsasokoak. Treineruek osatzen 
zuten zirkulu borobil handia kolorez aldatzen zihoan, 
urdinberde ilunetik gorribeltzarantz.  
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  Odol husten zihoakien balea eta isurki haiek noski, 
bararazi zuten animalia. Hainbat eta hainbat arpoikadaz josia 
baitzegoen, baleak arkaitzen kontra astindu nahiean eta 
kendu entseiutan ibili arren poliki-poliki indar guztiak ahituak 
zeuzkala. Hil zoriak harturik zeukan eta azkenean marruño 
bat bota ondoren errenditu zen. Hila zen. Behin berriro 
euskal marinelak itsasoko abere handienaren garaile gertatu 
ziren.  
  Ilunabarra sarturik zen. Noizpehinka ilargia hodeien 
tartetik irrifarrez agertzen zitzaien eta artizarra keinuz zebilen 
goi aldean.  
  Treineruak urez beteta zeuden eta xukatzen nahiko 
lanik ere bazuten, orduan bai hasi zirela elkarren arteko 
istiluak benetan.  
  - Geuk harrapatu diagu eta geurea duk.  
  - Geuk ikusi diagu lehenago  
  Indarka eta ia mutur joka Getariarantz ala Zarautz 
aldera eraman balea zebiltzan. Azkenean, getariarrak gehiago 
izaki eta bere kaiarantz eraman zuten, edo abiatu ziren 
noizpait, gutxienez.  
  Lapurketa bat zela, eta ez dakit zer zela oihuka 
zebiltzan zarauztarrak lehorretik, eta alkatea irten zen txalupa 
batean lagun batzuekin haien atzetik, eta alto ere bota omen 
zien, baina kasorik egin ere ez.  
  Kontxara heltzerakoan han zeuden karabinero batzu 
utzi nahi ez zutenek sartzen balea portuan. Baina Getariako 
alkatea ere ailegatu eta, Antonek kabomarra zela eta, itsasoan 
agintea zeukala eta, ez zuela inork geldiaraziko eta, azkenean 
sartu zen moilera. Eta honen atzetik balea eta beste denak.  
  Ez omen zen baretu hango zalaparta nolanahi. 
Harrikadak eta guzti ere izan omen ziren zarauztarren kontra. 
Batzu preso ere eraman nahi izan zituzten, baina ez zen 
horrelakorik gertatu. Zarauztarrek Donostiako 
komandantziara deitu eta hauek balea Zarautzera itzuli behar 
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zela. Bere aldetik getariarrek Ministro de Marina delakoari dei 
egin eta honek getariarrena zela balea. Eta azkenean 
tribunaletara jo zuten han hauzia konpontzeko asmoz. 
Lehenbizi Azpeitira eta han denen gustokoa erabakia atera ez 
zenez gero, Iruñeara.  
  Eta bitartean hantxe kaiaren barrenean balea usteltzen, 
kirats higuingarri batez herri guztia beteaz, karabineroak 
zaindari zituela eta ez batzuentzat eta ez besteentzat.  
  Betidaniko herri txiki muga direnen arteko haserre 
ugariak piztu ziren berriro. Ordudanik zarauztarrek txoro 
fama daukagu, agian lehenagotik ere bai, eta getariarrek 
gezurtiena, esaera zaharrak nolapait adierazten zuen bezala, 
Gezurra bota nuen Getarian ni baino lehenago zegoen etxeko atarian.  
  Usteltzen zihoakien arabera baleak gero eta gutxiago 
balio zuen. Ez zen izan posible garai batean bezala hilkiaz 
baliatu jateko, edo abereen elikadurarako, ez eta balearen olio 
koipez zerbitzatu hortarako labe berezirik ez zenez gero.  
  Azkenean Donostiako udalak erosi zituen bale 
hezurrak bere arrain erakustegirako, parte zaharreko kai 
ondoan dagoen AQUARIUM etxe ederrerako, bertan denok 
ikus ahal ditzagun nolako hezurrak zituzten baleek, eta 
nolakoa zen Zarauzko balea, euskal balea edo balena biscaiensis 
deitua, iparraldeko itsaso sakonetan eta izeberg izozti jelen 
artean gelditzen diren azkenetakoa. Neronek ikusia dut 
iraileko estropadak ikustera joan naizenean ...  
  Ni aho zabal-zabalik egon nintzen aitonak istorio 
gertakizun hau kondatzen zidan bitartean ezertxore esan 
gabe. Aitona isilik gelditu zen. Eskatu zuen beste basoerdi 
bat eta zurrutada batez golkoratu zuen. Gosaria ordain du eta 
esan zidan:  
  - Goazen etxaldera, bazkaltzeko ordua da eta. Mantso-
mantso abiatu ginen, hondartzako paseo bidetik itsasoari 
begira, etxalderuntz, eta oraindik gogoan dauzkat aitonak 
abestu zizkidan bertsuok:  
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  Arpoia eskuan da korajez beterik,  
  Roke Etxabe zegon aurrian zut-zutik, 
  ez al zaio azaltzen balia urpetik,  
  ezarri zion firme bizkar ezurretik,  
  jendiak esan zuan: Orrenak egin dik! 
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3  Patri Urkizu, Nola Kursaal berria suntsitu zen. Elkar, Donostia, 1984, 97-105. 
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I KAIO BERRITSU BAT NAIZ. Ez dakit eta ez 
naiz oroitzen ondo non eta nola jaio nintzen, baina 
uste dut, memoriak engainatzen ez badit, 

Ameriketako lurralde zabaletan, hobe esateko, itsas ertz 
batean, arkaitz tartean sortu níndutela.  
  Miami beach deritzan ingurunean. Hango kaian iragan 
nituen nire lehen hilabeteak, hegan behar bezala ikasi nuen 
arte. Indartzen eta haunditzen nindoan arabera ene 
hegalaldiak ere luzeagoak egiten ari ziren. Haseran, kai 
moiletik txalupetara joaten nintzen, hemendik itsas ontzi 
belarietara, batela eta txintxorro tipitatik bapore, yate eta 
transatlantiko handietara ere joaten ausartzen nintzen, eta 
kostaldean ere gero eta bidaia handiagoak egiten nituen.  
  Halako batean pilotari bat ezagutu nuen xuriz jantzia 
zegoena, ni bezala, eta lagun handiak egin ginen. Berak 
erakutsi zidan euskaraz mintzatzen, ilunabarrero eguzkia 
esmeralda margoz itsaspean murgiltzen zen bitartean.  
  Kontu kontari ordu luzeak ematen genituen elkarrekin. 
Baina, behin, derrepente, betirako desagertu zen, zer zela eta 
esan gabe ere. Zain eta zain elkarrekin ibilitako leku eta 
parajetan egoten nintzen hainbeste ilunabarretan hain goxoki 
iragan orduan berritzeko asmoz, baina, tamalez, ez zen 
gehiago azaldu. Hila ote zen? Edo norapaitera joan 
beharrean aurkitu ote zen, presaka, abisurik uzteko 
denborarik hartu gabe ere? 
  Azkenik, agertzen ez zenez gero erabaki nuen berak 
hainbat maite zuen euskal kostetaruntz abíatzea. Beraz, 
bidaia luze bat egiteko prestatu nintzen.  
  Lehenik Bahamas irletan barrena abiatu nintzen 
kostako arkaitz zulo batean edo belari baten masta 

N 
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nagusiaren puntan edo atzekoaldeko paban lo eta atseden 
alditxo bat egiten nuelarik. Gero Karibe izaro handi eta 
tipietan zehar, lasai, presarik gabe, haize korronteekin batera 
hegaldatzen nuen, bidaia oso luze eta neketsua zela bai 
banekien.  
  Itsas zabal eta handirantz jo nuenean eguraldia eta 
haizeak lagun nituen. Oskarbi zegoen. Horrela, bada, nere 
bidean topatzen nituen ontzietan kokaturik ere noizpehinka 
bide astun eta neketsuaren ondoren ikus miratu ahal izan 
nuen Afrikako kostaldea eta bertako hondartza xuri batean 
pausatu. Hemen izkirez, marrazkiloz, xixarez, antxoaz eta 
arrain txikiz elikatuz indarberritu nintzen eta Iparraldeko 
arruta hartu nuen. Canarias uharteetan ere eman nituen egun 
batzu, eta nola beroak gehiegi jotzen zuen ene hegak laztu 
eta ia sorgortu arte erabaki nuen beste hegalaldi luze bat 
egitea. Portugaleko kosta izan nuen babesleku eta pausategi 
asteetan. Baina, azkenean Kantauriko itsasoa begiztatu nuen 
eta mendi kate bateruntz zuzendu nintzen. Haietako arkaitz 
zulo batean kokatu nuen ene tegia eta kabia. Jaizkibel mendia 
zen.  
  Hemen, batzutan motorrezko batel batean arrantzara 
etortzen zen agure batekin mintzo nintzen euskaraz, bestetan 
zelai aldapatsuetan aurkitzen nuen aker eta ahuntzen 
zaintzaile batekin. Horrela, poliki-poliki pilotariarekin 
ikasitakoak gogoratu nituen berriro eta hitz berrien esan 
nahiaz ere jabetzen joan nintzen.  
  Noizpehinka ere ene pasaialdiak ere antolatzen nituen, 
eta behin Miarritzeko arroketarantz, bestean Monpas 
alderantz, Donostiako Santa Klara uharterantz, edo 
Zarauzko plaiarantz abiatzen nintzen, bidaia hauetan lagun 
berri asko eginez.  
 Behin, goiz albaz, egun argia urratzen zegoelarik Aiako 
harrietan, irten nintzen bidaiari trebe paraje berri bateruntz. 
Pasaiako boka pasa, Zilarrezko Kriselua eta, Ulia mendia 
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zeharkatu ondoren Zurriola Beach deitzen zuten lekura iritsi 
nintzen.  
  Hantxe, arkaitzak itsas bagen afarrak eta haserreak 
sofritzen ari ziren betidanik etengabe. Zilar zipriztinez urre 
koloreko hondartza jazten zen eta bertako ispilu aldakorran 
zeruko hodeiak islatzen ziren.  
  Aurrez-aurre mutil eta neska gazteen ikastegi bat 
agertzen zen. Egoitza itsusi baino itsusiagoa zen, baina halere 
bi gauza gustatzen zitzaizkidan. Sarrerako lauburu handi bat 
eta itsasontzi belari bat olatu gainean kulunkatzen zelarik 
agertzen zuen zigilua.  
  Inguruan Sagueseko etxe zaharkituak. Mendebalak eta 
uhinen afarrek, mila haizeek, bustitako eta kozkaturiko 
hormez eraikiak. Hormak zirrimarratuak, margotuak eta 
paperez josiak. Zientziaren heriotzaren aurka bizitzaren 
magia omen zela beharrezkoa, ziotenak, porro gehiago eta 
porra gutxiago, ziotenak, drogarik ez, ziotenak. Eta beste. 
Oso ondo ulertzen ez nituenak gehienak.  
  Gorago nioen bezala Ulia mendiaren magalean 
kokatzen zen Gros hauzoko hondartza hau. Harriz betetako 
hondartza, eguzkia bakarrik hartzeko lekua zirudiena, ez 
bainuen ikusten ia inor uretan mainatzen.  
  Futbolean jokatzen ari ziren batzu. Beste batzu korrika 
zebiltzan, hona-hara, gora behera, maillot margodunez 
jantzirik, izerdi patzetan gantzak bota eta urtu nahiean.  
  Surfegile talde bat uhinen konpasean antxetak bailiran 
afarre desorekan, xirristalo ezinetan, dantzan, zebiltzan ohol 
luzexka batzuen gainean, zilipurdikatzerakoan olatuekin ohol 
puntak sudurretan jotzeko arriskuarekin. Baina, hain ziren 
abilak, behin eta berriro urazpian murgildu arren azaleratzen 
zirela eta berriz dantza saio politagoak eratzen ohol puzka 
gainean.  
  Windsurfegileen oihal, trapu, bela polikromoak 
olatuen urdinean haizearen konpasak eraginik bals bat 
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dantzatzen zuten. Horia, berdea, gorria, arrosa, morea eta 
beste margo nabarmenagoek itsas irudi zoragarri bat eratzen 
zutelarik.  
  Hondarretan palaz jolasten ari ziren, ea nork ez zuen 
galtzen, nor hoberena zen, ez zuen uzten pilota lurrera 
erortzen, jotake, eskuin, ezker, alde batera, bestera, salto eta 
brinko, zangoak arin, goitik eta behetik, saihetsetik eta 
zeharka, gerríak lirain eta besoak gihar eta zaintsu.  
  Eguzkiaren eraginez pilotariak izerditan blai lehertzen 
ari ziren. Baina, joko modu hura ez zen nere Ameriketako 
pilotariak kontatutako jokoa bezala. Ez baitzuten ez 
txisterarik, ez ezker paretarik, ez erreboterík, ez beste mila 
gauza eta detaile, hain ongi kontatzen zizkidanak ene lagun 
galduak. Non ote zen? Euskal kostaldean biziko ote zen, edo 
seguruena nitaz ahaztua zen, jadanik.  
  Lehor zapi zabal batetan etzanik eta lepondoa hondar 
mendiska tipi batetan lasaiago egote arren zedukatelarik, 
betaurreko ilun batzuen atzetik nora begiratzen zuten ez 
nekielarik, zeruko laino batzu bertan islatzen zirela eta lo 
ziruditela gazte beltxaran asko zetzan hondarretan. Haietako 
batenbat ote?  
  Halako batean, olatu bat ur ertzean afarreztatuz 
hondartza bere abiada mugagabean lehertzen da eta jendetza 
harrapatzen du gogoa pikoketan dadukala eta han dira han 
minak eta zinak, builak eta garrasiak, jantziak, oinetakoak eta 
zapi guztiak ezin bildurik presaka busti ez zitezen.  
  - Ene bada, bil ezazu hori berehala.  
  - Ai, Ai, Ai. ..  
  Kupida handirik gabe ohol barnizatuak besapean 
bazihoazen gazte sendo, galant, beltxaranak, artista baten 
moldiztegitik sortuak bailiran, uraldera. Oholak soka bat 
zintzilikatzen du eta hau oin xurmioari lotzen zaio, gizona eta 
joko erraminta bat eginik. Gero, gainean etzanik ahozpez 
bazihoazen besoak traineru baten arraunak bailiran, olatuak 
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atzekaldera bultzatuz uhinaren bizkar zilarrezkoetan 
jolastera.  
  Itsasoa ez da sekula akitzen bere betiko gora beherean, 
behin eta berriro zurrumurru hots ezberdinarekin, baina 
betiko jomuga berdinarekin zilar bitsa hondar urrezkoan 
bota eta amaitu, hil.  
  Jira eta bira nenbilelarik surfegileen, windsurfegile, 
pilotari, futbol ostikalari, korrika edo eta etzanik zeuden 
pertsonen gainetik ene lagun zaharrak erakutsitako bertso 
saiotan hasi nintzen.  
 

 Karramarru, karramarru,  
 hortz-hagin punta findun,  
 harkaitz zulotan habil hi,  
 ur afarretan nabil ni.  

 
  Karramarru, karramarru. Zenbat aldiz borrokan 
mokoka ibilia nintzen bai karramarru popaz abiatzaileekin, 
bai arrainkume mota orotarikoekin, eta zein nolako festak 
egina nintzen haiekin.  
  Zurriolako harresi izkinean makil handi bat altxatzen 
zen eta bertan ikurrina xuri-gorri-berdea haizearen 
konpasean dantzan.  
  Halako batetan boza garatzaile bat ozenki mintzo da 
esanez:  
  - Jaun-andreok, urak kutsatuta daude. Debekatua dago 
mainatzea. Don't bain. Danger. Contamination.  
  Ni, kaio berritsu hau, kutsaduraren bildur nintzen eta 
beste antxeta kide batzuekin, itsaso zabalerantz abiatu ginen, 
oihal xuriak hedatuz, euskal kostetatik betirako urrunduz.  
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RAKURTZAILE aditua,  hona hemen labur-labur 
emanda nola ediren nuen Piarres Detcheverryk Bakailau 
Irlako, edo egun ezagutzen den eran Island of 

Newfounland, Ternuako Nabigazioneaz idatzitako eskuzkribu 
zaharra. Uda arratsalde sargori batez Bidasoaz 
hegoalderanzko hondartzak jendetzaz blai zeuden ohi bezala 
urte sasoi honetan. Joanak ginen Bidarte inguruko itsas-
ertzera atseden hartzera. Ibili ginen oinutsik ezezik bilutsik 
ere  eguzkiaren eta uhinen bailakua dastatzen eta mainu 
freskagarriaz  plazer hartzen. Asetu ginenean amiñi bat, 
kixkaltzeko beldurrez erabaki genuen, egarria zertxobait 
itzaltzearren,  Donibane Lohizunerantz abiatzea. Louis 
XIV.aren  plazan dagoen La Baleine izeneko tabernaren 
terrazan eseri, eta atsedenalditxo bat hartu genuen bertan,  
eguzki erregearen egoitza izan zen Lohobiagaren etxadia 
aurrez-aurre genuela. Ondoren, hasi ginen herriari bisitatxo 
bat ematen,  eta hainbat aldiz miresturiko San Juan 
Bautistaren eliza ederreko irudiekin patxadazko eta itzalezko 
une batzuk iragan genituen. Irtetzerakoan Gorritienea, kortsari 
famatuaren etxea bisitatu eta aho zabalik gelditu ginen  
miretsiz Ana Austriakoaren, Infantaren  jauregiko aitzinaldea.   
  Bertan dagoen pretilaren gainean eserita geundenean 
itsas-ontziak behatzen, ohartu  nintzen begi bistan neukala 
grabatu zaharretan beti Donibane Lohizune eta Zubiburu 
arteko uhartetxoan Les Recolettes izenez agertzen zen 
kaputxinoen komentu zaharra kai ertzeko beste etxe berri 
zenbaiten artean ia estalirik. Ea hainbeste menderen buruan 
nola zegoen ikusi nahiz, hartu genuen beribila berriro eta 
zubia iraganik, aparkatu ondoren Pascal Elissalten kaian, 
adiskideak joan zitzaizkidan  marinelen kooperatibara itsas 
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arropak ikusi eta erosi asmoz, ni sartzen nintzen bitartean  
egun  komandantziaren egoitza ia abandonatua den eta garai 
batean komentu izandakoan. Berehala somatu eta jabetu 
nintzen hura fraidetegi bat izana zela. Entzuten nituen ene 
barnean jada gregoriano doinuz Materre, Haranburu eta 
Etxeberritarrak  bezperak euskaraz kantatzen. Zoko huts 
guztiak behatzen ari nintzelarik iritsi nintzen teilatupeko 
ganbarara. Mendetan abandonatua zirudien, hain zegoen 
egoera arriskugarrian zuradia. Ondo miatu nuen dena, eta 
alemanen okupazio garaiko paper zaharrak eta errebistak  
esku artean nenbilzkiela hautsez horrakatzen, irtetzera 
nihoalarikan hara non begiak hautatzen dit zoko kantoi 
batean zurezko kutxatxoa. Makur-makur eginik eta arrastaka 
iritsi nintzen hara, hartu, ideki eta hura ene harridura! Pipiak 
erdi janiko pergamino horixta neukan eskuartean. Berehala 
ohartu nintzen XV. mendeko euskarazko eskuzkribu baten 
aurrean nintzela. Orriak iragaiterakoan ixkinak erortzen 
zihoazkion. Dardarez nengoen, irrikitan jakin nahiean nork 
idatzia ote zuen baina ez zegoen dudarik lehen orrialdean 
bertan idatzirik baitzegoen nor zen egilea: Piarres 
Detcheverry. Ez dut nik, bada, transkribitzaile eta eguneratze 
lana baizik egin, ahalik eta  gertuenetik Euskaltzaindiak 
ematen dituen arauei jarraikiz. Badakit filologo bat bederen  
haserretuko zaidala ez  errespetatzeagatik grafiak, adizkeren 
morfologia eta beste xehetasunak, baina irakurle arruntak 
uste dut eskertuko didala irakur-lana errazteagatikan.  
  Gaur egunean hainbesteineko lekua berri paperetan 
izaten ohi duten arrantzaleen gatazkek, alegia, egungo fletan 
edo halibutaren arrantza dela eta, Kanada aldeko itsaso 
urruneko albisteek, irakurleari lekutxo bat utziko diotelakoan, 
hona hemen antzina-antzinako euskaldunek bizi beharrez 
baleen ehizean  izan zituzten gora-beherez donibandar apez 
batek hain artoski bildu zituen berriak, eta hutsuneak betez 
zertxobait konponduak.  
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 Jaincoac bada creatu çituen baléa haundiak, 
eta animalia higuitçen diren guçiac urec franquiaz 
bere motaren arabera ekharri çituztenac, eta 
hegastin guçiac bere motaren arabera hegala dutenac: 
eta ikhussi çuen Jainkoac hori ona çela.  
 (Ethorquia, I, 21)  
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ITAREN eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren 
izenean, hala biz. 
 Baionako hirian apezpiku guztiz noble Bertrand 

de Lehet birtutez eta onez konplitua denari, bere zerbitzari 
ttipi eta obedientak, Piarres Detcheverry Arretche Donibane 
Lohizunekoak grazia eta bakea. 
  Monseinhor, gure Jaunaren mila bostehun eta 
seigarren urtearen lehen egunean ematen diot berorren 
aginduari hasiera, xehe-xeheki  izkiribatuz bidaia oroitzapen 
hauek. Besaulkian erdi etzanik,adinak eta hezueriak jota, 
apezetxe eder honetan erretiratua, eta elizkizun lanetarik 
aske, hona hemen gaztetan ibili itsasoetako bide arriskutsuen 
ixtorioa, zeinetan hainbat lan eta hainbat sofrimendu pairatuz 
nere bizitzako urterik sasoitsuenak eman ditudan.  Ez zait 
gelditzen, jauna, nere pobrezian bertze altxor preziaturik 
gomutek betea duten kutxa hauxe baino, eta nola astirik 
sobera badudan erretiro honetan, neguko bazkalondo luzeak 
arintzearren memorioak lumara dakazkidan arabera 
izkiribaturen ditut gaztaroko gertakuntzak, jakin dezan zein 
bizitza molde zeramaten, aintzina eta egun, hala gure marinel 
ausartek nola laguntzen genituen apez sofrituok. 
  Gogo biziz hasi naizen egiteko honetan nere bidaietan 
gertatzen zitzaizkidanak paperean jasotzeko hartu nuen 
ohiturak lagunduko nau, hauek berriro irakurtzerakoan 
burura baitatozkit trumilka eta irudi nahasitan hainbertze 
joan-etorri, arazo eta ixtorio, non oharretan barrena ordre 
amiñi bat ipini beharrean naizen kontakizunak lotura eta hari 
xuxen bat ukan dezan. Alabaina, bada hauetan hutsarte bat. 
Hainbat urtez itsasuntzietan nenbilela hauen goiti-beheitien 
berri hartzeko ez zitzaidan unerik faltatu. Hala, ziur nintzen 
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nere lehen bidaiaren egunorozko gisako bat  izkiribaturik laga 
nuela, baina epe luze baten buruan ohartu naiz behatu 
ditudalarik etxeko eta armairu-marginu-kutxetako zoko 
guztiak, ez zaidala paper zaharren artean ageri. Beraz, 
egunorozkoaren ezean, Jainkoak emaniko dohainak eta  
graziak lagundurik adieraztera nihoakio, nolakoa zen urte 
haietako eta bereziki MCCCCLXXVII urtean eginiko 
Hartzen  Irlako Nabigazionea, geroago Bakailau Uhartea eta 
azkenik Ternuakoa bezala ezagutu izan dena, munduan den 
kreaturik handienaren ehizean.  Kontakizun hau, beraz, 
agindu bezala betetzen dut, irakurri ondoren  bai apezen, bai 
burges merkatarien, bai eta marinel xumeen etorkizunaren 
onbidean  berari darizkien ikaskizunez balia dadin eta halaber  
ahal baleza heien artean ezarri ditudan ixtorioekin solaz har 
lezantzat. Eta hasiak baitira erraiten Genuako bi mariante 
direla paraje urrun haietako edireile; bata Joannes Cabotus 
Henri VII.aren zerbitzaria, eta bertzea Cristophorus 
Colombus Fernando Aragoeko erregearena; eta sinestatzen 
baitut presuna anitz badela txingurriaz hartz egiten duenik, 
hona apalki emanak zure zerbitzari humblearen bidaia 
gertakuntzak. 
  Donibane Lohitzunen, MDVIko aboztuaren IIan. 
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NOLA ENBARKATU GINEN DONIBANEKO PORTUAN 

 
 

ILA laurehun eta hirurogeita hamazazpigarren 
urteko martxoaren hirurean partitu ginen 
Donibaneko portutik. Osaba  Johanes 

Detcheverry zen kapitain pilotua, MARIE zuen izena  
baleuntziak, eta haren manupean geunden tripulazionea oro. 
 Ezkerrenean egun hartan goizean goiz ziren oro jeiki, baina 
ez zen nabari bozkario handirik, triste iratzarri baitzen gure 
ama Kattalin, zeinen  betzulo ubel eta ilunetan, begirada 
akituan gau beilan  malkoek lagatako urratsa ageri zen. Nik 
ere luzetsi nituen gau orduak alba aitzin, esna pasatu 
bainituen are-orenak  oro, lehen bidaia zela eta, eraman 
behar nuen kutxako gauza guztiak behin eta berriz prestatuz 
eta ordre hautatu batean tolestatu eta  denak bata bertzearen 
ondoan utzirik. 
  Partitzeko tenorea iritsia zen. Elkarrekin gosari ttipia 
egin  genuen baraua hausteko eta pot hunkigarria kopetean 
emanez besarkatu ninduen malkoak zerizkiola. Bazirudien 
azken adioa zatekeela. Triste zegoen erabat, eta susmo 
txarrak  zerabiltzanean bezala bekokia zimur-zimur, oso 
asaldaturik ikusi nuen.  Tamalez, egia bilakatuko ziren 
iragarpen beltz haiek, nik alde egin eta berehala eraman 
baitzuen Heriok berarekin  Jaunaren presentziara,  ezina izan 
zitzaidalarik ondorioz berriz ikustea. 
  - Adio, seme, bidaia ona izan. 

M 
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  - Adios, ama, udazkenerarte Jainkoak nahi badu. 
  Baina agur hura sekulakoa izanen zen. Etxeko 
morroiak lagundu ninduen kutxa untziraino eramaten. 
Donibaneko portua beti izan ohi da portu inportantea. Kaiak 
eta moileak kupelez, sarez, itsasoko tresneriez, petrixeriez, 
erremintez eta lanabesez, marxandisez gainezka zeuden ohi 
bezala, dena nahasian.  Zein untzi azpiak alkaternaz 
gantzuten, zein untzi sabel eta saihetsak zur gogorragoz iltzez 
josten, zein sare hautsiak zurezko jostorratz fin eta luzez 
konpontzen. Han andere berriketariak oihu eta garrasi, hor 
emabalesaltzaileak enkantean balenkia eskaintzen, hemen 
arrainketari batzuek beren arraintxo  saskiekin sardinak, 
antxoak, txipiroiak, legatzak, krabak, lupiak, doradak, erlak, 
pantxoak, fanekak, xabiroiak, perloiak, katuarrainak, sapuak, 
begihaundiak, korkoiak, aingirak, lanpardak, bisiguak, 
dontzeilak, arraintxikiak, dontzeilak..., era, luzera, zabalera, 
kolore ta tamaina guztietakoak aldarrikatzen. Batzuek 
besapean saski zabalak harturik hiriko karriketan barrena 
barreiatzen ziren solas etengabean,  beren marxandizak 
leihoetara eta etxe atarietara ageri ziren etxekoandreei 
eskaintzen zietelarik. Dena saldu zutenak, otarreak hutsik 
kaiondoko tabernetan ikus zitezkeen zintzur marrantatua 
arno gorriz eta agardentaz bustitzen, algara handiak sortzen 
eta azken agurrak ematen partitzen ari ziren marinelei. 
  Enbarkatu baino lehen solas luzexka bota nuen 
nerekin meza berria Anger de Lehet berorren osabaren 
eskutik apezgintzaren sakramendua harturik zuen Arnaud 
Zubieta zubiburukoarekin, zein ANNA izenez bataiatu 
bertze untzira igotzear zen, eta zeinekin partiada aurreko 
egunetan prestatu nituen  eginkizunerako beharrezkoak: 
otoitz-liburua, kaliza, ogi saindua, arno bedeinkatua, 
eleizkizunetako jantziak, paraje hotzetarako zamarra 
berogarriak, lumatxoak, tinta, lumatokia, pergaminoa... Dena, 
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aitak eginikako kutxa dotore eta taila bikainez horniturikoan 
sartu eta ongi giltzaturik. 
  - Ator nerekin -erran zidan osaba Johanesek- hire 
ganbaratxoa erakutsiko diat eta untziaren berri emanen. 
  Ondoren popaldean kokaturik neukan  ganbaratxora 
igotzen lagundu ninduen.   
  Gauak zeruetako tapak ideki eta bere iturri guztiak 
bere kasa husten utziz zaparrada erasoak bota zituen bortizki 
karrika kantoinak garbituz, baina goiz-alba ateri ageri zen. 
Larrun inguruko mendi gailurraren aldetik eguzkia 
nakarrezko maxkur arrosaz urratzen zihoan gauaren larru 
urdin nabarra, firmamentuko hedaduretarik argi-zagiak 
bakanka itzaltzen bide zirela. Artizarra gelditzen zen soil-
soilik diztizari egun berriari keinuka.  
  Ohi bezala, martxoko eguraldia, eguzkia eta euria. 
  Betri Hiriart, kontramaisua, urtetan sarturiko marinel 
zaharra, hamaika ekaitz, mendebal eta itsas-bidai eginagatik 
oraindik gizon mardul eta gordina, zimurrez beteriko aurpegi 
beltxarana, begi berde eta bizar urdina, zutik zubigainean 
zuzentzen ari zen partiadaren goiti-beheiti eta lan guztia. 
Ahots sarkor, zakar, eta  beldurgarriaz erdi-lo balantzaka 
zebiltzan mutil eta marinelei aginduak ematen ari zitzaien: 
  - Ea, konpai, eutsi horri, deabru arraioa! 
  Aingurazainak kateak biltzen ari ziren, lepo eta 
besoetako giharre guztiak tenk lehertzeko zorian, sakrebleka, 
goiti  eta beheiti, bertze marinelek zoko guztiak ikusmiratzen 
eta prestatzen, kableak tinkatzen, sokak errebisatzen, zuradia 
puntuan ipinten, batelikoak eta lema bastoina begiztatzen. 
Matias Etchebeste artileroa aurkeztu zidaten  artileria 
errepasatzen, bolbora leku seguruan eta lehorrean uzten, 
burdin bolak eta zizpak kontatzen zegoen une batean. 
  - Badakizu, -erran zidan- gerlan beti dira beharrezko 
harmak.  
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  - Bai, hala da, baina gerlan bihotza eta zentzuna 
beharrago dira iskiluak baino. 
  - Ba, ba... behar bada... 
  Mikelon Duhalde kuzinaria sotoko jan-edanak, arnoa, 
sagarnoa, agardenta, ur-ezti kupelak, biskotx, arrain gatzatu, 
urdainki, idiki, eta zikirokiak, bat bedera bere kupelean behar 
bezala zeuden arakatzen eta ikertzen, Miñiña izeneko 
katutxoa, sagu bila kupelen artean zebilen bitartean. 
  - Mikelon, hona hemen nere iloba Piarres. 
Apeztuberria diagu. 
  - Egunon, jauna. 
  - Berdin, Mikelon. 
  - Piarres, badakizu kuzinariarekin adiskide izatea 
gauzarik inportanteenetarikoa dela baleuntzi batean, bera da 
eta eltzeen uharteko eta despentsako errege. 
  Irribarre egin  eta bere ihardunean jarraitu zuen. 
Kupeltegitik eskaileretan gora igo ginen eta aitzineko 
gazteluan luzaro zeruari eta ortzertzari beha gelditu: 
  - Ikusten duk masta puntaldeko gabia, ezta? Ba hiru 
orenero aldatzen da bertako behalaria. Badira ere batzuetan 
marinel oren-jaleak, baina ohartzen bagara norbaitek 
gezurretan aritu dela, alegia, orenak laburrako egin dituela eta 
jan zenbait minuta, oren-jale bilakatu bide denak zigorra 
pairatu beharko du engainatzaile gisara hamaika zigor-kolpez, 
untziaren abiada zerubehalearen menpe baitago anitzetan. 
Galdetu zion kapitainak kontramaisuari:  
  - Dena gertu? . 
  - Bai, dena prest - ihardetsi zion -.   
  - Beraz, Piarres, iguzu enbarkatzeko otoitza, - galdatu 
zidan osabak -. 
  Hartu nuen ene otoitz-liburua eta okasionerakoa erran 
nuen: 
  - O, Jainko puxanta, zeure maiteen defendaria zarena, 
Noe Arkan animalia suerte guztietarik biekila sarrarazi 
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zenuena Uholde Handitik begira zedintzat, halaber gu ere 
guarda gaitzazu kalte orotarik itsaso zabalean desira dugun 
portu urruna ardiets dezaguntzat. Hala biz. 
  - Amen.  
  Ihardetsi zuten aldamenean nituenak eta zubian 
entzuten zeudenak, eta osabak boza goraz agindu zuen:   
  - Ea, konpai, abante! 
  Untzia jada prest zegoen belak hedaturik eta goiz hark 
denbora onaren parada ekarri zigun. Marinelen emazte-seme-
alabak, ahaideak  hantxe zeuden kaian azken adiosak eta adi-
kontseiluak, aholkuak emanez. Batzuek negarretan eta 
suspirioka, mainada guztia triste, jakinaren gainean baitzen 
zein irrisku handitara abiatzera zihoan aita, osaba, anaia, 
semea, eta zenbat gelditzen ziren bidai haietan itzuli gabe. 
  Gaztain zurez, ohol gogorrenez, mila iltzez eta burdin 
xaflaz tinko atondutako untzi brankak, urak ebakitzerakoan 
ezpatak haragiak bezalaxe, zilarrezko afar zipriztintsua 
sortzen zihoan berrehun besoko luzeran, uberan goizeko 
eguzkiak dizdirak islatuz  eta uhinen konpasean badia 
barrengo bateliko, txalupa, txanel  eta txintxorroak dantzan 
eta kulunkan ezarten zituen. Kaioak jira-biraka haizeak 
leramazkeen ximeleta xurien antzera, masten artetik 
hegaldatzen ari ziren bide-lagun. 
  Sokoako partean, Matxin ibai ttipiñoaren haltura hartu 
genuenean Martin kontramaisuak lemazainari oihu egin zion: 
  - Petrisan, dena estiborrerat! 
  Baratxe-baratxe baleuntziak oihalak hedatuz Santa 
Barbarako barra iragaiten ari ziren beren mamutzarrak  itsas 
zabalerantz so eta maprezaren lantzaz eguratsa idekiz. 
Ifarraldeko haize finak astintzen zituen soka eta kable 
guztiak, zur burnien kontra doinu kalakari etengabea sortzen 
zuelarik. 
  - Osaba, - galdetu nion -, ez  zareia nehoiz beldur 
itsasoratzean? 
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  -Itsasoan gabiltzanok, - ihardetsi zidan -, behin 
bakarrik gara beldur, eta hau da enbarkatu aitzin, lehorrean 
gaudenean, ezen untzira igoez gero jakinaren gainean gauden 
uhin eta tenpesten menpe garela, eta ohol puxka bati diogula 
saldurik bizia. 
  - Ez da harritzeko bada, norbaitek erraitea, legorretik 
arrainak dabiltzala ikustean joanen dela bera itsasotik 
nabigatzera. 
  - Ba, baina gu ez gaituk jaio horrelako. 
  Brankaldean kokatuta ari nintzen ene Brebiarioa 
eskuartean Jainkoari otoitzak zuzentzen bidai ona eman 
ziezagun. Getariako sagua eta Matxitxakoko punta gibelean 
genuen urrun, ekialderantz Larrunen atzetik 
Auñemendietako gailurrak elurrez jantzita ageri ziren oraino, 
eta Bokal zaharraren partetik iragan ginenean han ikus 
genezakeen berorrek hain zintzo eta amultsuki zuzentzen 
duen Baionako Katedralaren dorre bikoitz paregabea 
zerurantz igotzen.   
  Oroit naiz bezperan, San Leon katedraleko saindu 
patroinaren eguna izaiki, nola kontatu nien latizko liburu 
batetarik traslazionea euskarara moldatu ondoren kofesatu, 
eta jauna hartu zuten  marinel eta arrantzale hauei sainduaren 
bizitza, eta zein  nolako arreta handiz entzun ninduten 
ixtorioa, eta paper artean hau ageri izan baitzait hona bada 
hemen ere jasoa: 
  Itsasturiek negu partean haur-esperantzatan  lagatako  
emazteak zituzketen  gogoan, noski. Arratsaldeko Salbea, 
Ave Maria eta ohizko otoitzak egin ondoren, popaldeko 
kriseilua bizturik utzi eta  gau izarztaturiko Venus planeta eta 
Ipar izarrari soaldittoa emanik,  Kapitainak gomitaturik  bere 
salan afaldu genuen elkarrekin, Joanis eta Betri,  kapitain-
kontramaisuak, barbera zen Santxo Detchamendi eta laurok. 
Ongixko afaldu ere, Zaragozako arno gorria, ogi zuria, zopa, 
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amuarraina urdaikiarekin eta bukaeraldean aker gasna 
dastatuz.  
  Oroit naiz nola apeztegian ikasi ohi nuen bezala, 
mahaia latinez bedeinkatzerakoan Betrik erran zidan: 
  - Piarres, hobe ttuk latizko hitz horiek bazterrerat 
uztea eta gure artean konprenitzeko maneran mintzatzea. Ea, 
edak xorta luze bat, arnorik gabeko otordua gorputz hila 
bezala da eta. Hire graziari! 
  - Baita hireari ! - errepikatu nuen eta ez nintzen batere 
triste memento hartan. 
  Santxo umorez eta ixtorioez betea baitzeukan buruko 
ganbara honela mintzatu zitzaigun. 
  - Beha, Piarres, hamaika gau elkarrekin iraganen 
baititiagu hobe dugu solas errazez hitzegitea.  
  Eta hala hariari nola eskuartean zeukan amuarrainari 
helduz  honen partiketaz ezaguna den ipuina kontatu zigun. 
Osaba Johanes apetitu oneko zen eta Santxok bere istorioa 
amaitutakoan erran zuen: 
  - Honelako bat lauendako baino lau batendako hobe 
duk! 
  Irri frango bota genuen ixtorio haren kontura, gure 
platerez ere kontu on ematen genuen bitartean. Ondoren 
Johanesek bi papaita proposatu zizkigun: 
  - Ez dakizuela zein den itsasoan edan eta bortuan 
pixegiten ohi duena. 
  - Etsi. 
  - Zein izango da, bada, hodeia. 
  - Eta ez dakizuela hegalak bai eta airean ezin joan 
daitekeena. 
  - Hegaluzea. 
  - Ez, ez. 
  - Etsi. 
  - Bada, amuarraina.  
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  Horrelaxe bada, berriketan eta kontu-kontari iragaiten 
genituen  arratsaldeak. Osabak afalondoan bertze ganbara 
batera eraman ninduen. Arruta kartak, eta nola konpasatu 
behar diren untziak itsasoan gidatzeko erakusleak, kalendrera 
eta nola ezagutu ilargiaren faseak, portulanak, hare-oren 
ezberdinak, minutu erdiko, ordu erdiko eta hiru orenekoak, 
hamaika korapiloz osaturiko abiada neurtzeko soka-
oholtxoak, txintxarri kanpaia, eta nabigazionerako hain 
beharrezko diren bertze tresnak erakutsi zizkidan.  
  - Hamaika gau luze iragan ditut, bai, izarrei begira eta 
hamaika gogoeta egin ilargiaren mugimenduez jakintsuek 
diotena entelegatzen, tablak eta almanakak baieztatzen edo 
zuzenketatxoak egiten, eta hori, noski, zerua izarztaturik 
dagoenean.  
  - Non ikasi zenuen Astronomia, osaba? 
  - Baionako katedralaren kalostran gazte nintzelarik. 
Orduan baziren irakasle batzuk bertakoak, eta bertze zenbait  
Bordele, Arroxela eta Parisetik iritsiak ere.  
  Hantxe zeukan esfera koloreztatu eta kosta marraztu 
batzuez irudikatua, argitzen zidalarik: 

  - Egia dea, mundua esfera borobila dela? 
  - Bai, bai! Aspaldiko kontua duk hori. Ptolomeo  
Greziako bidaiari jakintsu batek jadanik hala zioen, eta 
berdintsua diote arabe, italiano eta iparraldeko marinel 
handiek. Beha, hau, Norteko burua da, zeru gorena 
firmamentuko  uztaiaren zenitean kokatua. Eta bertze hau 
Hegoaldeko kontraburua. Hau iparrizarra duzu, bertze hau 
Venus, hori hartz-guardargizagia,. 
  - Ez da, beraz, laua mundua? 
  - Ez, ez, neholaz ere. Gu ez gaituk Unibertsoaren 
zilborra. Eta lurraren inguruan dabilena ez da Eguzkia, 
alderantziz baizik, lurra duk Eguzkiari jira eta biraka dabilena. 
Harri eta zur nintzen, ez baitziren horiek apeztegian teologia 
maisuek irakatsi zidatena. 
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  - Judu katalanak eta portugesak dituzu egun 
astronomorik hoberenak eta portulan eder hauek marrazten 
dituztenak. 
  - Garestiak dituzu? 
  - Bai, noski, balio handikoak dira. Hona hemen, 
adibidez, arbaleta. Batzuek Jakoberen baztoina deitzen diote 
zerurantz dihoan zurubiaren antzekoa baita. Eguzkiaren 
altura hartzeko balio du eta angeluez lagundurik distantziak. 
Jada arabeek bazerabilten eta italianoek eta portugesek ere 
bai. Astrolabioak ere eguzkiaren altura neurtzeko balio dizu, 
eta balestilak hilargiarena. 
  - Eta hau zer duzu? 
  - Hori iparorratza, espainolek imana deitzen dutena. 
Begira liburuxka honetan izkribaturik dago zer duen 
adierazten. Septentrio edo ifarra, meridies edo hegoa, oriens 
ekialdea, eta occidens mendebaldea. Arruta nondik behar 
dugun egin, nondik jotzen duen haizeak eta belak nola erabil 
behar diren erakusteko ere guztiz baliagarri duzu. 
  Arasan bertze liburu ttipi  batzuen artean topatu nuen 
irudiz hornituriko liburuto bat eta irakurtzen hasi nintzen: De 
Magnete: In spherico magnete puncta duo sunt invicem opposita quorum 
alterum polo arctico correspondet alterum vero antarctico... Alegia, 
baditu oboan imanak bi punta bata bertzearen kontra 
ezarriak, batak iparburua adierazten du, eta bertzeak 
hegoburua.  
   - Dena den, - erran zidan osabak- , izarren eta itsaso 
zabaleko portuen berri ikasi nahi baduzu, begira, kutxa 
honetan gordetzen ditut beti. Eta bertako giltza hemen. 
  - Esker anitz, osaba.   
  Jakin-minak ukiturik nengoen. Gelako begi borobiletik 
urrunean largabistaz Capbretongo hareak ageri ziren. Polliki-
polliki eta haizeak lagun bazihoazkigun popaldetik gelditzen 
Arcachongo kosta, Herreta burua, hondartza behe luzeak.  
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  Loak, urduri bainintzen egunak ekarritako aldaketak 
zirela eta, itxaron zuen zertxobait iristen behin eta berriro 
kanta hau burura zetorkidalarik: 
 

Adios, ene maitea, adio, sekulako,  
Nik ez dut bertze phenarik, maitea, zuretako, 
Zeren uzten zaitudan hain libro bertzendako! 
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II 
 

 
 

NOLA BORDELEN ANDRE EDER JENTIL BATEK 
BIHOTZA ZERAUTAN EBATSI 

 
 

IHARAMUNEAN egun argiaz Cordan eta Cuebe 
herrixken erditik igaroz sartu ginen Bordelera buruz 
Gironda ibaian bokalean lekua zabal dena bederen, 

uhartez beteriko ibai lodi eta konplituan barrena. 
Bagindoazen kontu handiz eta astiro-astiro itsas trafiko 
gaitza baten erditik estiborraldetik Médoc-eko gaztelua, 
Poulac, eta Cardalle-ko jauregia ikusten genituela, ibaia 
loditzen zuten errotez beteriko bertze ibaitxo zenbait 
begiztatuz, hauen ertzetako hamaika etxetto, eta zazpi 
komentutako kanpai hotsen durundioak entzunez. 
Ilunabarrarekin Bordeleko portuan atrakatu genuen. 
Ingalaterra bidean hantxe zeuden bertze untziak bixkotxa, 
papera, hainbat zama astun eta hainbat arno-kupel karga eta 
deskarga. 
  Kapitaina, atxeterra eta kontramaisua lagun nituelarik 
desenbarkatu ondoren zaldi-karrosa batera igo ginen hirian 
afaldu, eta lehorrean loegitearren. Garai hartan tabernarik 
zelebreenak Le Chapeau Rouge zeukan izena, eta karriketan 
barna zaldien oin-hotsak barreiatuz iritsi ginen kriseilu gorria 
leiho batean zintzilik zeukan lekunera, Saint-Christoly izena 
zuen kantoi-ixkinarat. 

B 
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  Ate lodi eta irudi ederrez landutakoa igaro eta hura 
zarata barrenean. Tabernariarengana hurbildu eta kapitainak 
adiskidetsu agurtu egin zuen:  
  - Arratsaldeon, Johanes Ibarrola, hemen gaituk berriro. 
Sara aldetik bidaltzen dizkizute gutunok. 
  - Ongi-jin, jaunak, eta milesker! 
  - Hona Piarres Detcheverry gaztea, ezagutzen duka 
bere aita, ezta? 
  - Ba, ba, anitzetan egona duzu hemen, eta adiskide on 
nizun. Zer gura duzue, nere ostatua zuen zerbitzurako prest 
dagoela beti, badakizueke eta. 
  - Zertxobait bero sabela berotzekoz eta tripa zorriok 
isilaraztekoz. Bai halaber etzateko ohe garbi bana zorririk 
gabea. 
  - Zuen gogoak niretzat agindu dira, eta betetzen 
entseiatuko natzaizue. Nire esku, bada, dena. 
  Sotoko gibel partean aurkitu genuen mahai handi bat 
jendearen zaratetarik pittin bat urrun, eta kapak erantzi 
ondoren zizilu baten gainean eta mahai inguruan eseri ginen. 
Berehala jan-edanak neska xarmant, diti borobil-ederrak eta 
irri atsegineko batek zerbitzatzen gintuen. Hasteko baratxuri 
zopa beroa. Gero ixkirak, ostrak, txirlak eta muskuiloak 
irentsi genituen Agengo arno xuri gustagarriz bustirik. 
Ondoren lanparda, eperrak eta basurdea jan genuen 
baratxetto, Libourneko mahastietarik jaldi eta ondu arno 
gorriaz ongi bustirik.  
  Bidaia luze eta hotz izanen zelakoan ongi hastea 
bezalakorik ez omen zela eta, Kapitainak hamaika aldiz 
Grazien ohoretan toparazten zizkigun godeletak, eta 
atxeterrak bertzainbertzetan Hipokratesenetan , eta neu 
beraiekin eten gabe zintzurra busti eta busti. Eskatu zidaten 
ere nere brindisa jaulgi nezan, eta bota nuen adimena 
zertxobait lanbrotzen hacia nuela: 
  - Zazpi Musen ohoretan! 



 55 

  Barre eta algaren artean errezibitu zuten kapitainak, 
kontramaisuak  eta barberak nere desioa, hark honi galdetu 
ziolarik: 
  - Zuk zein dituzu laketago, Graziak ala Musak? 
  - Nik neskatxa diti borobilak. Beraz, zuek bezalako 
lagunen ohoretan eta Greziako  Grazia eta Musa guztienetan! 
  - Biba zu! 
  - Biba zu, biba gu! 
  - Biba neskatxa diti politak! 
  - Eta beltxaran uzki ederrak! 
  Edariak mihia azkartu baitzien, kontu-kontari hasi 
ziren beren bidaiez, herrialde urrunetan aurkitu jende basa 
eta salbaiez, paraje hotz-izoztuez, hartzez eta bertze pizti 
arriskutsuez beteriko oihanez, hala nola indioen arteko 
ohitura eta kontakizun ezberdinez.  
  Honela anaiatasun ederrean geundelarik inguratu 
zitzaigun nagusia, eta gogoko izan genuen afariaz galdetu 
ondoren eta bereziki lanpardaz gure artean eseriz eta arno 
xorta luzea edan ondoren munduko akabera eta lanpardari 
buruzko historia kontatu zigun. Lipar batez denon 
begitarteak ilun ziruditen, baina une horrek ez zuen iraun 
deusik, barberak goraki erran baitzuen: 
  - Bitartean, laguna, edatera! 
  - Hori, hori! - ihardetsi genuen bozkarioz denok-. 
  - Harrigarria, txo, ez  nian nehoiz pentsatu horretarako 
balio zezaketeenik lanpardek, - erran zuen barberak barre 
ugari egiten zuen bitartean- . Eta bere partetik izaren 
lurreratzea diharduen ixtorioa kontatu zigun.  
  Kapitaina ez zegoen, ordea, tristuretarako eta hiru 
neskatxa eder eskatu zituen eta poltsa bateko zilar batzuez 
ordaindu zituen ageri bezain laster gela hartan hiru dontzeila 
zein baino zein ikusgarri eta ausartago.  
  - Emaztetan dabilen gizona emazu zorotzat, eta 
ez dabilena tontotzat. - Erran zuen barrezka barberrak, 



 56 

erantsiz -. Zora gaitezen gaur, ez dakigu eta zer izanen den 
gutaz bihar. 

  Nitaz berehala hautatu zen haietariko bat Margarita 
izenekoa, eta leku apart batean gauza erreserbatuak erran eta 
eginarazi zizkidan  behin eta berriro larruak elkarri igurtziz 
laster biok izerditan blai ginelarik, eta nere dardoaren 
ezjakintasuna bere trebetasunaz zuzentzen zuelarik. Ez nuen, 
ez, une hartan batere sentitzen kanpoko hotzik, eta jokatu 
zuen nere luma tintontzian sartzen entseiatuz, zioen bezala, 
loak eta nekeak hartu ninduteno.  
  Zahartzaroko talaitik so eginez gaztetasunaren suak 
eragin eta hamaika aldiz aitorturiko haragiaren grinek eta 
jaidurek eraginiko bekatu honi bizitzaren kontra dihoazen 
bertzeei baino barkagarriago deritzot, noski.   
  Biharamunean esnatu orduko ohartu nintzen 
enbarkatzeko garaia zela. Kapitaina eta barberarekin goizeko 
otordua burutu ondoren abiatu ginen portura. 
  Itsas zabaleko haizeak on egin zidan. Bezperakoak ezin 
ahantziz Agrigentoko marinelei gertatuaz oroitu nintzen eta 
Jainkoari eskerrak eman, guri horrelakorik ez gertatuaz. 
Alegia, hain galanki eta sobera edan ondoren ez zitzaigula 
iduritu itsasoan barrena geundela eta untzia galtzeko perilean 
zebilela eta iraultze zorian eta iduripen horrekin batera 
leihotik behera ez genituela  bota ohe, maindire, armairu eta 
kutxa guztiak eta azkenean larrugorrian jarririk egunaren 
erdian igeri egin, itsasoan bageunde bezala. 
  Bagindoazen kosta utzi gabe Olerongo partetik. 
Arrotxelako hiri miresgarriari ere bisita labur baten ondoren 
eta beste baterako lagata bisita patxadatsuagoa egitea Re-ko 
irlaren Baletako puntan ere atseden unetxoa eman genuen, 
bertan ziren euskaldun marinelei meza, Konfesionea eta 
Goikoaren grazia eskaini genielarik. 
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  Bon vent deitu kaiondoko taberna zaratatsuan marinel 
batzuek kantari ari ziren eztarriak lehertzeko zorian, doinu  
alai batez honako kanta: 
 

Boga, boga, marinela,  
Joan behar dugu urrutira, 
Iparra oso urrun dago  
Irlandatik  gorago, 
Laster han izanen gara  
Baleen ehizatzeko.  
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III 
 
 

NOLA BRETAINIAKO FINISTERREAN EKAITZ 
ZAKARRAK HARTU GINTUEN 

 
 

AGINDOAZEN haize onaz itsaso zabalean eta utzi 
genituen gibelean Curbeko sarrera, eta Olerongo 
irlako dorrea, baita ere Arrotxela, murru sendoz 

hornituriko  hiri ederra. Osaba Johanesek zubitik eri puntaz 
seinalatzen zizkidan guztiak eta nik nere ahuntz narruzko 
estalkia zeukan pergamino osatu liburu partikularrean 
izkribatzen nituen izenak oro. Ré Uhartearen ixkinatik 
igarotzean Johanesek erran zidan: 
  - Hori Baletako punta duzu. 
  Eta nola igandea zen, meza ematerakoan egoki iruditu 
zitzaidan gaiari lotu ixtorioa, alegia, Jonas eta balearena 
oroitaraztea. 
 
  

SAN JONAS ETA BALEA 
 

 Behiala Jaunak agindu zion Jonasi Ninibera joan zedin 
eta haren mezua zabal zezan, baina beldurturik Jonas, 
Tarsisera ihes egiteko asmoz Jafara jaitsi zen. Atzeman zuen 
Tarsisera zihoan untzi bat, eman zuen bidaiako behar zen 
dirua eta untzian sartu zen. 
 Jaunak, ordea, itsasora igorri zuen haize handi bat eta 
itsasoa biziki haserretu zen, untzia lehertzeko zorian jarriz. 

B 
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Marinelak izutuak erabat, zeinek bere Jainkoari deihadar 
egiten zion eta puskak itsasora botatzen zituzten heietaz 
arindua izan zedin untzia. Bizkitartean Jonas untzi barnean 
lozorroan zegoen. Kapitaina hurbildu eta erran zion: 
 - Zertan zaude hor lotan? Esna eta egiozu zeuk ere otoitz 
zure Jainkoari, ea gutaz arduratzen den eta ez garen galtzen. 
Han zirenek batek bertzeari ziotsaten: 
 - Jaurtik ditzagun zorteak, jakin dezagun zergatik 
datorkigun zorigaitz hau. 
 Zotzak bota ondoren Jonasi atera zitzaion zortea. Eta 
erran zioten: 
 - Ager diezaguk nor haizen, zer egiten duan hemen eta 
nondik hatorren. 
 Jonasek erantzun zien: 
 - Hebrearra naiz eta itsaso-leihorrak egin dituen Jainko 
Jaun zerukoaren beldurrean bizi naiz. 
 Baina marinelek jakin zuten Jaunaren aitzinetik ihes 
zihoala, eta erran zioten: 
 - Zer eginen dugu itsasoa bara dadin? 
 Ezen goitituz eta hantuz zihoan itsasoa, uhinak hamar 
brasetako izateraino, eta Jonasek ihardetsi zien: 
 - Har nazazue eta jaurtik itsasora, eta itsasoa baraturen 
da, nik bai baitakit ekaitza nire erruz etorri dela. 
 Eta bota zuten Jonas eta itsasoa berehala jabaldu egin 
zen. Jaunak  arrain handi bat, balea antzekoa bidali zuen 
Jonasen iresteko, eta Jonas arrainaren sabelean egotu zen hirur 
gau eta hirur egunez. Arrainaren sabeletik otoitz egin zion 
Jaunari: 
 - Urek inguratu naute, bizia kentzeko heineraino, 
leizeak hartu nau, itsasoak estali darot burua, mendien 
behereko erroetara jauzi naiz, baina zuk, ene Jainko jauna, 
galtzetik begiraturen duzu ene bizia. Hutsalkeria alfer batzuei 
jarraikitzen direnek uko egiten diote beren  alderako 
urrikalmenduari, baina nik laudoriozko kantuekin imolaturen 
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darozkitzut bitimak, eta ene salbatzeko Jaunari bihurturen 
diozkat egin diozkadan botu guztiak. 
 Eta Jaunak baleari Jonas lehorrera botatzeko agindua 
eman zion eta halaxe egin zuen.  

 
  Santxo Barberak eta marinel gehienek keinuka eta 
ahopeka adierazten zuten ez zela sinesgarri  hiru egun eta 
hiru gau arrain baten sabelean egon ondoren bizirik irten 
zitekeenik kanporat. 
  - Hori ezinezkoa duk, arrain tipiak soilik iragan 
daitezke balearen eztarritik eta. 
  Halere, Jaunaren botere eta ahalmen neurrigabeez 
ihardun nuen, eta gizonak bere barne-arimaren zolatik beti 
salbamenduaren esperantza gordetzen baitu, sinesten 
zutenaren keinuak egiten bukatu zuten. 
  Saint-Nazaire, Croisic, Bellila, Groix, Finisterre. 
Honen parean gindoazelarik gau erdian ekaitz gogor, 
hamaika trumoiez eta tximistez biztua, tormenta izugarri 
bortitza altxatu zen. Uhinak gero eta haundiagoak. 
Bazirudien zeruetako erreka guztiak zetozela gure kontra. 
Hemen galdu genuen bistatik gurekin zetorren ANNE untzia 
eta elkar ikusi gabe nabigatu genuen, norat joana zen  ez 
genekiela. Jainkoaren miserikordia otoiztu genuen salba 
gentzan eta biharamun osoan iraun zuen haize kontrakoak 
eta  bazirudien irten lekura itzuli beharko genuela, baina 
halako batean etsitzeko zorian geundenean itsas kalma iritsi  
zitzaigun.  
  Honelako okasionetan marinelak otoizka hasten dira, 
suspirioz eta negarrez, oihu eta karrasika. Baina kalma 
iritsitakoan hasten dira berriro patxaran jaten, arrantzan, 
elkar irainka batzuek, eta egin promesak kontari bertzeak. 
  Glenan, Concarnau, Penmarch eta bertze zenbait 
mendi mutur eta itsas-sarrera iragan eta Bresteko hirira 
arribatu genuen, kanalaren erditik xuxen, baina Bresteko 
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portaitzinean fortuna gaitza izan genuen. Bolinan 
bagindoazen koka artesitu zitzaigunean zubiko ixkin batean 
ur-bide handia sortuz, eta ia hantxe bertan denak itotzeko 
arriskuan ibili ginen. Kupelak zerratu beharrean aurkitu ginen 
eta ohol-lusuilez baliatu behar ukan genuen ur-bidea tapatu 
eta oro txukatzeko, ur-haga ez baitzen aski. Portuan sartzen 
ari ginelarik harkaitz baten gainean lerratu ginen eta eskerrak 
bertze  untzi batek eta Jainkoak lagundu gintuztela han 
bertan geldi ez gintezentzat. Gazteluaren parean muilatu 
genuen. Hondartzara jaisten zen iturri bat zeinetan baitzen ur 
eztia, eta hetaz bete genituen zenbait kupel.  
  Saint-Malo erdi-uhartera iritsitakoan bota genituen 
trebesean aingurak, murrailen aitzinean gaztelu eder baten 
ikusten genuela. Marea beheititzearekin sartu ginen Saint-
Thomasen atetik. Arroka baten gainean eraikirik den hiri 
honek hirurehun bat metro ditu mendebaldetik ekialdera, eta 
zertxobait gehixeago iparretik hegora. Ekaitz eta haize 
guztien mende. Saint-Bizenteren izenean dago eraikia eliza. 
Honek beiraki koloredun eder eta preziosak ditu. Bertako 
abade nagusiak kondatu zidanez, Aaron izeneko fraide batek 
jaso zuen lehen eliza duela mila urte eta bertan datza bere 
ikaslea izan zen MacLow galestarra, zeinen izenetik hartu 
zuen hiriak berea.   
  Aurigny eta Casquets ondoan  dagoen Hortax-eko 
harkaitzaren punttan egoten omen zen Sen Maclou liburu bat 
irakurtzen, zioeten han ikusi zuten marinelek, baina antza ez 
zen benetazko saindua, Jochmus deabrua baizik hara 
erakartzen baitzituen untziak betirako gal zitezentzat. 
  Hiri honetan arno gorria utzi genuen zenbait sterling 
edo urre moneten truke. Bertako hiritarrak gerlako 
komisioneez bizi dira, hitz dotorez erranik, ezen gordinki eta 
egiaz adieraziz gero, ohointzaz bizi diren. Ez zaie nehoiz 
hemen falta, ez gatzik, ezta arnorik. Dituzten itsasuntzi 
gehienak Bizkaian eta Lapurdin eraikiak dira, eta erran 
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bezala, ohoin fama dute eta aginte ororen aurkako 
borrokalari sutsuak dirudite. 
  Berriro itsasoratu ginen eta Zazpi Irletarik 
gindoazenean Guernesey  parean geldiune bat egin genuen. 
Erran zidan osabak uharte haietan antzina-antzinatik uzten 
zituztela  bakailuak lehortzerat zenbait itsasuntzik eta heien 
artean Olhabaratz donibandarren familietarikoak aurki 
zitezkeela eta hauentzat komisione bat egin beharrean zela. 
  Lehorreratu ginen eta uharteari bisita egin genion. 
Argitu ziguten Olhabaraztarren ahaideek nola irlaren 
mendebaldea ozeanoak gogorki jotzen zuen eta ekialdea, 
aldiz, badiaz eta hondartzez betea zela. Triangelu bat osatzen 
zuten irla haietarik Jersey uhartea zen handiena, Londresko 
hiriaren tamainakoa. 
  Zelaiak harritzar handiz beterik daude, menhir deitzen 
dituztenak, eta hauetarik bi handien ondoan ur eztiko iturri 
bi bada. Bata Sen Georges deitua, non neskatilek esposatu 
gogo duten gizona eskatzen duten, ia nehoiz lortzen ez 
dutena, eta halere sekulan esperantzarikgaldu gabe, eta Sen 
Andre bertzea, non gezurtiak egiati bilakatzen ohi diren. 
Diotenez, bertako emakumeek inguruko harritzarraren 
hautsa iturriko urarekin nahasiez gero godeletan eta edanez 
gero xorta bakoitza otoitz bat egin ondoren haurdun 
gelditzeko segurantza  osoa lortzen dute. 
  Grinlandan bezala bi aro bertzerik ez dute ezagutzen. 
Hauek ipar-orkatzen ehizearena eta itsas-otsoena; berek, 
aldiz, arrantza sasoia eta ondoratu ontzien harrapatze eta  
xahutzearena, horregatik omen dute arrantzale eta 
harrapatzaile fama. Beraiei dagokie ere hasieran entelegatu ez 
nuen perpausa hauxe: 
  - Beti biak hamarren gainean. 
  - Nola? 
  - Bai, erran nahi baita, begi biak hamar eri harrapalariei 
so behar direla egon une oro. 
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  Gau hertsi eta guztiz goibeletan  ekaitzak harturik, 
nere kamainan oreka ezin hartuz, amets beltzetan  iragaiten 
nituen orenak. Afari batean osabak kontatu zigun nola paraje 
haietan salbatu zuen itsasuntzi gipuzkoarra, lanbro tartean 
oihuka hasi baitziren elkar ezin ikusiz baina oihalen zistua 
entzunez: Eta azkenean Etcheverryk salbatu  omen zuen 
Galanta untzia.  
  Pasatu genituen ere, marinelek erraten duten eran beti 
kosteando eta nehoiz kosta bistatik utzi gabe,  Bretainiakoak ez 
ezik, Pikardiako eta Normandiako arrutan Dieppa, Boloinna, 
eta Calais. Flandresen sarturik Duncarga, Ostende eta Blanca 
Berge. Esklusan moilatu eta bateletan sartu ginen Bruggeko 
hiri miresgarrian. 
  Kanalez eta ahate xuriz beterik duzu. Etxeak berriz, 
zein baino zein dotoreago. Arnoa, eztia, eta sokak deskargatu 
ondoren Herrikoetxean errezibitu gintuzten merkatari dotore 
zenbaitek afari on baten egitera gonbitatuz. Diotenez 
munduan bi dira merkaturik handienak. Bata Ekialdean 
dagoena, Venecia hirikoa, Mendebaldean bertzea, Bruggekoa.  
  Munduko nazio guztiak ageri dira hemen. Karrikak 
artesauen dendez, salez eta bulegoez beteak dira, okinak, 
errotazainak, zapataginak, botikariak, medikuak, arotzak, 
ikazkinak, botoingileak, dendariak, beiragileak, xapelgileak, 
barrikegileak, eskularrugileak, zilarginak...  
  Eliza eta monastegi ederrak ere ez dira guti, eta  
justizia gizon anitz badabil orotan. Jende oso aberats eta 
kortesa, ongi jantzi eta jan-edanetan libera anitz xahutzen 
duena. Luxuriara ere emana da errazki, ezen diotenez dohan 
ere andere burgesen faboreak lort daitezkeen  baldintza 
baten pean, alegia, nor diren ez dela jakin behar, begitarteak 
estaltzen baitituzte maskara beltz batez.  
  Merkatuan ez da, lur agorra izan arren, deusik falta. 
Espainiako laranjak eta limoiak, Portugaleko olioa, jinjenbrea 
eta biperra, Bizkaiko burdinak eta harmak, Frantziako 
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mahats-arnoak, Ingalaterrako iliazko oihalak, beruna eta 
estainua, esku-narruak, Veneziako setazko oihal eskarlatak, 
Firenzeko oihal kolore eta kalitate onezkoak, xuri, beltz, 
gorri, hori, more, ferde, inkarnatu, grisak eta tanatuak,  
Greziako fruitak, Alexandriako espezieriak...   
  Oroitzen naiz Bizkaineers Platz izenekoan zegoela 
kokaturik taberna jende anitzek bisitaturikoa eta okasionea 
izan genuela bertan Bermeoko eta Ondarroako bi 
kapitainekin euskaraz eta gaztelaniaz mintzatzeko. Hauen 
izen-deiturak Peru Ibañez de Uriarte eta Juan de Arostegi 
ziren. Gizon galant, ausart eta benetan atseginak ziren eta ez 
zeuden batere konforme  Espainiako Erregeak eta Bizkaiko 
Juje berriek emandako aginduekin, alegia, Flandes, Irlanda 
eta Grilandatik zetozen sardina freskoak, edo bakailau 
keztatuak edo legatzak edo balenkiak edo bertze arrain mota 
edozein saltzea debekatzen zien ordenarekin.  
  - Txo, ez gaituez baketan uzten, Gaztelako agintari 
anker  horiek, - errepikatzen zuten behin eta berriro-. 
  - Txo, popatik hartzera bidaliko doguz. 
  Eta euskaldun marinelen kofradien arteko itunak 
sinatzearen alde agertu ziren. Garagarnoaren eta euskal 
kantuen beroaz adiskide on bésala agurtu genituen. 
  Xarles Ausarta, Borgoniako dukea, eta Margarita 
Yorkekoa errege-erreginak hiri honetan ezkondu ziren eta 
nabari zaio hiriari errege-leku gisara dotoretasun aparta. 
Italiako bankero eta merkatari aberatsenek  beren etxeak 
hemen dituzte. Diru harremaile hauen artean bada ere 
bankarrut egin duenik zor zietenek ez dietelako garaiz kitatu. 
Kapitaina, Johanon Hirigoyen  eta Arnaud Laborda, gurekin 
dihoazen bi merkatariak eta laurok, Tommaso Portinari 
Firenzekoari bisita egin diogu honen dendan. Hau 
edertasuna eta ugaria!  Bertan ikus daitezke ohol gainean eta 
oliokiz, bai berari, bai eta bere emazte Magdalenari eta hiriko 
pintorerik famatuenak, Hans Memling-ek moldatu 
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erretratuak,  metro erdiko bi lauki zintzilikatuak horman. 
Erregeari ere ez dio bada firenzetar diru-prestatzaileak   
mailegu benetan handiak egin!  Aukera izan dugu Guillem 
Moreel burges aberatsarekin afaltzekoa, arrabitaz, xirulaz, 
kitarraz eta beste instrumentez moldatu musika kontzertu 
eder bat entzun ondoren. 
  Hurrengo eguna, ohi bezala euritsu agertu zen, eta 
Magdalena Portinari ederrak agindu ohi bezala Caxton 
inprimatzaile eta liburu saltzailearen etxera eraman ninduen 
hango liburuak ikustera eta erostera zenbait, gogokorik 
aurkituez gero.  Italiatik eta Germaniatik iritsi berriak 
zitzaizkion joia prezios eta balios haiek. Gai eta hizkuntza 
orotarik zegoen han: latiz, germanieraz, italieraz, frantsesez..., 
erlijioa, bidaiak, poesia, filosofia eta bertze jakintza  mota 
anitzetaz tratatzen zituenak. 
   Adibidez: Raoul de Fevre frantsesaren Recueil des 
histories de Troyes (Troyes, 1465) kontakizun multzoa, 
Strabonen Geographia (Erroma, 1469) bere garaiko 
munduaren deskribatze zehatza; Leon Battista Alberti 
Genuarraren De iciarchia (Venezia, 1470) etxeko gobernuaz; 
Grazioso Benincasaren Atlante Nautico (Venezia, 1471) 
munduko itsaso eta portuez; Francesco Petrarcaren Trionfi, 
Sonetti e Canzone poema liburua (Erroma, 1471); katalan 
ezezagun baten Ama Birjinaren ohorezko bertsoak Les trobes 
en lahors de le Verge Marie (Valencia, 1474); Marco Polo 
veneziarraren Cosmographia bidaia liburu iritsi berria 
(Nuremberg, 1477); Jacopus de Voragineren Aurea Legenda 
Sanctorum Nicolao de Manerbis-ek italierara itzulia (Venezia, 
1477); Eneas Silvio Piccolominiren Historia rerum ubique 
gestarum (Venezia, 1477), eta moldiztegiko tinta urrin berezia 
zerien bertze zenbait. 
  Osabarentzat Strabonena erosi nuen, neretzat 
Voraginerena, eta Margaritak Petrarcarena oparitu zidan, 
konpainia xit atsegina eman omen niolako. Ez nuela 
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ahantziren ene othoitzetan erantzun nion, ez eta amodiozko 
bertso haiek irakurtzen nituen bakoitzean. Eta orduan berak 
pot luze baten antzera belarrira  honako poema xuxurlatu 
zidan: 
 

 Itxaso ilun eta guztiz ezezagunean  
Zergatik zoazkit maitea, untzi perilez  betean, 
Ezcylla eta Charybdisen  muga arriskutsu artean, 
Maitasun zauria utziz ene bihotz tristean?    
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IV 
 
 

NOLA MANTXAKO KANALA IRAGANIK  
BRISTOLERAT SARTU GINEN 

 
 

ILURAZ, miresmenez eta bihotz gaztea berriro 
ebatsirik, kezkaz beterik irten nintzen, bada, merkatal 
hiri hartatik, eta oraingoan Flanderria eta Calais 

aborraldera utzi eta Mantxako kanala iraganik iritsi ginen 
Ingalaterrako kostara eta portuetara, eta hemen kosteando 
utzi genituen atzera Dobra, Hythe, Romaneos, Hastings, 
Plemua, Lizardeko Punta, eta pasatu ginen Ezcylla 
uhartearen ondotik eta Cornwalleko lur-muturraren  
istiborretik. Beti  mamutzarra iparrekirantz begira eta beti 
aitzina bagindoazen baratxe-baratxe, haize onaren poderioz 
itsasoan barrena. 
  Afaloste batean osabak eta Santxo barberak antzeman 
zidatelarik egun haietako malenkonia eta goibeltasunaren 
kausa honako ixtorioak kontatu zizkidaten zertxobait ene 
tristezia uxatzearren eta aholku gisa. Lehenik osabak kontatu 
zidan jada ezaguna nuen Odiseoren gertakizunik famatuena. 
  - Ez direia sirenak lamien antzekoak? 
  - Ez, ez. Lamiak ibai-ertzetan dituk agertzen eta 
sirenak uharteetako kostaldeetan eta oso kantari bereziak 
dituk. 
  - Ez diat sinesten benetazkoak izan daitezkeenik - 
erran zuen Santxok -. Kasu, Odiseoren barne pasioen eta 

L 
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desioen irudi litezke, ez bertzerik, giza irudimenak sorturiko 
bertzainbat fantesia bezalaxe. 
  - Ba, ba. Litekeena hori ere. Baina neuk ikusi ez arren 
badira marinelak ikusi omen dituztela diotenak. 
  - Marinel batzuek ere gezurti galantak dituk. 
  - Ez uste, izena bada izana ere bada, halaxe dio 
bederen errefrauak. 
  - Ba, ba, aski. Goazen lotara, hemen loak harrapatu 
bide gaitu bertzela eta. 
  Halaxe erran zuen osabak eta denak erretiratu egin 
ginen, nor bere kamainara. Hurrengo gaueko afalondoan ere 
kontu-kontari jarraitu genuen eta pozik baikinen oro giro 
hartan, arnoaren berotasunaz eta pattarrak beroturik, hona 
Santxok fraidearekin oheratu zen Erruango merkatariaren 
emazte lizunaz ari zena kontatu zigun. 
  Bazuen Santxok bere buru ganbaran horrelako eta 
oraino labainkorragoak ziren istorio gordin eta lizunez 
eraturiko liburuttoak, eta hola kontu-kontari  ematen  
genituen arratsaldeak. Egunak garbiketa lanetan eta kainabera 
eskuan popaldean iragaiten genituen batipat bi mutil gazte, 
Bettiri eta Battita   izenekoekin berriketan, hatzamanen  
genuenaren zain. Eta zerbait harrapatuez gero, kuzinerari 
bozkario handiz eramaten genion presta zezan, eta 
eguneroko bakailu keztatutik irten gintezen. 
  Noizpait, Londeyko  irla popaldean eta  Cardiff 
aborrean laga ondoren arribatu genuen Bristolen, Lhoyd 
kapitainaren GEORGE itsasuntziaren aldamenean moilatuz. 
Hemen  benetan gauza bitxiak ikusi genituen. Hartz ttipi 
batzuek itsasuntzi bateko gabirainoko soka-eskaleretan goiti-
beheiti jolasean. Bai halaber Santa Mariaren ohoretan eraiki 
katedral ederraren inguruan txistua eta danbolinaren airean, 
maisu-zuzendari baten aginduen eraginez bi hartz. Bata, 
gazteena, dantza eta keinu libertigarriak egiten zituen 
bitartean bertzea, zaharragoa, kapelua eskuan  jendaurrean 
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diru eske zebilen, eta norbaitek ez bazuen sosik botatzen edo 
guti bazeritzon, buru keinuez eta orru ikaragarriez batipat 
etxekandereak izutzen. Hauek derrigorrezturik, bada,  
sosaren bat edo bertze botatzen  zioten.  
  Diotenez, hartz ikasi hauen maisu-zuzentzaile eta jabe 
direnek  ez dute batere fama onik, bide ohointzan 
dabiltzalako omen, eta bat baino gehiago horrela 
harrapaturik presondegiratuak izan dira.  
  Canynge jaun Merkatari ospetsuaren dendan ere izan 
ginen eta hemen genuar berritsu eta harro batekin topatu 
genuen, mintzo zenean oihuka zirudiena.  
  - Io sono... 
  Bere itsasoko nabigazioneak, Mediterráneo eta Afrika 
aldeko hondoratzeak eta bertze hamaika kontu nehork 
galdetu gabe kontatu zizkigun.  
  - Io ho navigato...  
  Islandiako bidea egiteko asmotan omen zebilen, eta 
mendebaldeko bide hura egiten zuten kapitainekin mintzatu 
nahi omen zuen, albisteen berri jakiteko eta. 
  - Io voglio demostrare... 
  Cristophorus Colombus zuen izena.Gau haietan 
oheratzerakoan ene kamainan ametsetan sirenak agertzen 
zitzaizkidan hartzen artean eta ondoren ematen dudan kanta 
behin eta berriro zetorkidan burura: 
 

Urandian omen dira ejer kantariak, 
Sirena deitzen diren liluragarriak. 
Engainatzen tuzte haiek itsas pasaiariak, 
Hala ere maite naute ene  maitagarriak.. 
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V 
 

NOLA MAN, HEBRIDA, ORKADA, HJATLANDA ETA 
AHARI UHARTEAK GAINDITUZ  JO GENUEN ISLANDA 

 
 

TSAS-LAPURREN ixtorioak kontatu zizkiguten 
Bristolen. Erne eta arreta handiz ibili beharra zegoen, 
Marie Talbot eta John Frisley ospetsuak egin zirela 

ohoinketekin, eta giza piztiak areago ziruditela hauen  
marinelak pertsonak baino. Ez omen zuten deusere 
errespetatzen, dena errez eta baioneta zorrotzez etenez, eta 
non-nahi odol errekak isuriz.  
  Santxo filosofo bat genuen egina eta erran zuen: 
  - Erregeen agintea bere kainoiak iristen diren puntuan 
amaitzen da. 
  Osaba, aldiz, bertze iritzikoa zen. Armak soilik bertze 
erremediorik gelditzen ez zenean erabiltzearen aldekoa, eta 
beti nor beraren biziaren defentsan. Canynge jaunak ere, oso 
lagun mina zuenez, berdin pentsatzen zuen eta zioen: 
  - Hobe duk zergak ordaintzea  errege edo etsaia 
erostea, gerlan  hilots gelditzea baino. 
  Betri eta Santxo ez zetozen zeharo bat osabarekin, eta 
honek Greziako bi pertsonai ospetsuen ixtoria kontatu zigun, 
alegia San Alexandre eta Dionidesena 
  Kapitaina eta marinelak egunero kaiaratzen ziren haize 
onaren eske eta bitartean Bakusi eta Venusi eskaintzen 
zizkioten portuko tabernatan oparirik onenak. Alde izan 
genuenean aroa enbarkatu genuen eta haize arin batek 

I 
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bultzaturik bagindoazen berriro itsas ozeanoan  barrena  
beladien kontrako zistu eta murmurioak lagun. 
  Bristolen fraide izandako irlandes pilotu batekin 
kontratu egin genuen Islandarako bidean zuzen gintzan. 
Patrick Mac Brian zuen deitura eta ni oso adiskidetu nintzen 
berarekin, latiz elkar ongi entelegatzen baikenuen. 
  Benetan gizon jakintsua zen, eta etimologiazale 
amorratua. Pazientzia handiz argitu zizkidan  iragaiten 
genituen irla eta lurralde guztien izenak. Hala Man uhartea 
´gizon´aren irla zen; Britania Brith hitzetik zetorren, alegia, 
gizon pintatuen lurraldea, eta ez autore zahar batek zioenez 
Brutilanda, hots, Brutusek ediren parajea. Bere sorterriko 
izen zaharra Hibernia zela eta ´verbgyng´ hitzak 
mendebaldekoa erran nahi omen zuen. Eta horrelako 
hamaika.  
  Kontari eta kantari ezin hobea zen ere, eta Hebrida 
uharteak iragaiten genituen bitartean Katanes portura 
arribatu arte kanta eta ixtorio zenbait  kantatu eta kontatu 
zidan leienden arabera lurralde haietan gertatzen zirenez eta 
bizi izan ziren gizon handiez. 
  Galdetu zidan ere ea irakurria edo entzuna neukan, 
Navigatio Sancti Brendani Abbatis, deitu itsasoratze ospetsua, 
eta ezezkoa eman bainion hona hemen bere kontakizuna 
oroitzapenak errespetatu didan moduan ezarririk. 
 

 
SAN BRENDANEN NABIGAZIONEA 

 
 Behinola jauregi inguruan zebilela Brendan,  - hitz honek 
irlandieraz bele erran nahi du -, aire bat entzun zuen gibel 
aldetik. Bira eman eta kantua beti gibel zetorkion, eta hain zen 
eztia non loak hartu zuen. 
 Itzarri zenean, lore zuri diztizariz apainduriko 
zilarrezko abarra aurkitu zuen alboan, hartu eta berekin 
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eraman zuen jauregira. Hemen jai eder bat gerturik zeukaten, 
gudari printzipalenak bertan bilduta  zeudelarik. Bat batean, 
pertsonaia noble hauen artean, soineko arrotzez jantzirikako 
andere bat agertu zen. Nehork ez zekien nondik zetorkeen, 
jauregiko ate guztiak itxita baitzeuden. Brendani begira Tir 
nan-Og-eko paraje miresgarri eta plazer mugagabeak kontatzen 
zituen poema luzea kantatzen hasi zitzaion. Gero Brendanen 
eskuetarik bereetara berezko jauziz zilarrezko abarra 
iraganaraziz erretiratu egin zen, nehork ez zekielarik nora. 
Brendan haren edertasunaren liluraz maitemindua gelditu zen 
eta andere misteriotsuaren deiari jarraikitzea erabaki zuen.  
 Biharamunean hartu zituen zenbait marinel, hiru kainoi 
andanadun ontzira igo eta lehorrari popa erakutsi zion. Bi 
egunen eta gauen bidea eman ondoren, uhinen gainetik orga 
batean zihoan gizon batekin topo egin zuen. Manannan mac 
Lir zen. Ozeanotik haratago aurkitzen den Bertze Munduko 
nausia. Manannan-ek poema igerti bat kantatu zuen eta 
bideari jarraik ziezaion, otoi, eskatu. Andereen Lurretik ez 
zegoenez hain urrun . 
 Handik laster populu guztia  etengabe irribarrezka ari 
zen Uhartera iritsi zen. Bidali zuen haiengana mutiletarik bat, 
baina hau lehorrera bezain laster farrez lehertu eta deitu 
ziotenean ziriz eta irri karkailez baino ez zuen ihardesten.  
Irla Alaia zen. 
 Brendan eta bere lagunek berrartu zuten bidea eta 
arratsalderantz Vasconia Uhartera iritsi ziren.Agindu zien 
anaiei desenbarka zitezen, eta hala egin zuten. Soken medioz 
eta honat-harat tiratuz portura arribatu zuten. Arroka soil-
soila zen, batere belardirik gabea. Ez zen han ez zuhaitzik ez 
hondartzarik. Anaiek untzitik at eman zuten gaua otoitzean, 
untzian gelditzen zen bitartean Jainkoaren zerbitzaria, bai 
baitzekien zer zen uharte hura, baina ez zien adierazi nahi izu 
ez zitezentzat. 



 75 

 Biharamunean gomitatu zituen mezatara eta hau untzian 
kantatu ondoren, anaiek arenka eta bertze arrain mota 
gordinez beteriko otarreak desenbarkatu zituzten gatzatu 
asmoz. Sua biztu zuten eta lapikoa ezarri gainean. Egurrez 
elikatzen ari ziren sua ura irakiten hasi zedino, baina halako 
batean uhartea uhin baten antzera higitzen hasi zen. Anaiak 
korrika abiatu ziren untzira sainduaren zaindaritza eskatuz. 
Honek eskua luzatzen zien banan-bana untzirat igo 
zitezentzat. Abandonatu behar izan zituzten uhartera eraman 
tresneria guztia, eta popa eman zioten. Uhartea Ozeanoan 
nabigatzen zihoan eta bizturiko suaren kea bi leguatan ikusi 
zuten itzali arteraino. San Brendanek argitu zien gertaera: 
 - Anaiak, harri eta zur zaudete uharte honi gertatzen ari 
zaionaz? 
 - Bai, - ihardetsi zioten oraino beldurrak sesiturik-. 
 - Nere seme maiteak,  ez zaitezela ikara. Jainkoak 
argitu dit gaur gabean irudi baten medioz misterio hau. Ez 
zeundeten uharte baten gainean, arrain baten sorbaldan baino, 
Ozeanoko kreatura guztietarik handiena eta lehena, beti 
dabilena segadetan buztanaz burua uki nahian, sekulan lortu 
gabe, hain baita luzea. Vasconius da bere izena.  
 Berriro belak hedatuz nabigazioneari jarraiki zioten eta 
Andereen Uhartera, Tir nam-Bân-era iritsi ziren. Neskeder 
ildo batek itxaroten zuen portuan eta hauen erreginak gomitea 
pasatu zien: 
 - Ongi jin, Brendan, Febalen semea, aigu ene herrirta. 
 Brendanek, ordea, lehorreratzeko kezka eta  zalantza 
handiak zituen. Erreginak artile finezko pilota  bat aurpegira 
bota zion. Esku keinuz bazterreratzen saiatu arren, pilota 
honen  eskubarnean  atxikirik  gelditu zen. Erreginak, 
orduan, bere ukabilan mantentzen zuen hari puntatik  tiratuz  
itsasuntzia kaiara erakarri zuen. 
 Marinelak  jauregian txit  onartuak izan ziren, hemen 
nork bere  ohaidea aurkitu zuelarik, zein baino zein ederrago. 
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Brendan, noski, erreginaren ohaidea  izan zen, eta bere gizonek 
bazeukaten zer hauta erresuma hartako neskatoen artean.  
Hauek jan-edari berezienak ontzen zizkieten eta nehoiz 
amaitzen ez ziren gutiziatan murgiltzea laket zitzaien. 
 Plazerez zeramaten denbora labur zeritzaien, baina 
haietarik bat, Nechtân Collbran-en semea, herri-minez 
gaixotzen hasi zen, eta bere lagunek Brendanengana jo zuten 
kontu ematera. Azkenean, erreginaren aholku eta begira 
guztiei kasurik eman gabe Brendanek Irlandara itzultzea 
erabaki zuen. Ontziratu ziren marinelen ustez Andereen 
Uhartean apenas urtea eman zuten,  baina lehorreratu zirenean 
Irlandako lurrean, jendeek galdetzen zieten: 
 - Nor zarete? 
 - Ni Brendan nauzue, Febalen semea. 
 - Brendan? Ez dugu ezagutzen nehor izen horrekin - 
ihardetsi zioten -. Gure eskuzkribu zahar-zaharretan mintzo 
dira, bai, nola behin batean Brendan izeneko bat itsasoratu zen 
eta ez zen nehoiz bere herrirat itzuli... 
 Bere ezinegona gehiago ezin sofriturik Nechtên-ek 
ontzitik salto egin zuen kaiara, baina lurra ukitu bezain laster 
hauts bilakaturik gelditu zen, ehunka urtetan lurrean 
bailetzan,  Sid-en denbora ez baita biziena!... 
 Brendanek baborretik bere abenturen kontaketa egin 
ondoren, berriro itsasoan barrena abiatu zen nehork ez 
daukalarik geroztikan haren berririk ez albisterik batere...  
 

  Gure pilotu berriak, Patrick Mac Brian-ek erran gabe 
doa, oso gogoko zituen ixtorio zaharrak eta bereziki 
sainduenak, eta hauen artean San Patrizioren bizitzaren 
gainean asmatuak. Nola lehenagoko Irlandes basa batzuk 
haren familia hil ondoren artzain zazpi urtez bizi izan zen, 
gosea, egarria, hotza eta eguzkirik bortitzenak pairatuz. Nola 
gero Frantziara itsasuntzi batean iraganik erromes bezala 
Erromara joan zen eta hemen apezpiku ordenatu zuten. Nola 
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Irlandara itzulirik bere eztitasunaz  lortu zuen agintariek 
lehenik eta populuak gero jainko faltsuak abandona zitzan. 
Nola hainbat eta hainbat apez berri ordenatu eta gizonen eta 
emazteen komentuak eraiki zituen. Nola mirakuilu anitz ere 
burutu zituen haien konbertiaraztekoz, eriak sendatuz, 
izpiritu gaixtoak zituztenak gorputzetatik ateraraziz, iturriak 
tokirik idorrenetan sorraraziz, jendea zoraturik zeukaten 
sorginak hilaraziz, eta belagileen gerizagailuez aske utziz. Eta 
nola laurogei ta hamabi urtetan zelarik aingeru batek eraman 
zuen Jainkoaren albora, Irlandako herriak bere patroitzat 
hartu zuelarik. Paraje haietan sorturiko eta ezezagunago zen 
bertze saindu baten bizitza eta mirakuluak, alegia San 
Magnusenak zehatz-mehatz kontatu zizkidan edari 
pizgarriaren berotasunak irudimena eta oroimena visten 
zizkion heinean. Patrickek bere istorio saindua bukatzen ari 
zelarik ahatez beteriko Eskoziako harkaitz batzuen parean 
iragaiten ari ginen. Galdetu nionean zer nolako izena zuten 
hegazti haiek eranzun zidan solendak zirela. Alegia, udaberriro 
iristen zirela paraje haietara multzo handitan eta harkaitzen 
puntan ezarten zituztela beren kabiak, bertan uda osoa 
iraganez eta arrainez elikatuz. Eta lurralde zati hartako 
biztanleak hegaztiek harrapatu arrainez elikatzen zirela, 
hauen kabietara igotzen baitziren  eta bertatik arrainak 
hartzen. Benetan miresgarria da solanda hauek duten 
trebetasuna eta abilidadea arrantzan, zeren beren begi argiez 
ikusten dutenean arraintxoren bat gustokoa tximistak bailiran 
jaisten dira moko eta atzazkalez uretatik kentzen dutelarik 
arraina, eta jada harkaitz  puntara iristear daudenean ikusten 
badute bertze arrain handiagorik lehena utzi eta bigarrena 
harrapatuko dute amen batean, geroago lehenaren bila 
abiatuko direlarik. Ahate gazteenak aldameneko herrixketan 
saltzen dituzte, eta bizpahiru aldiz janez gero oso 
gustagarriak gertatzen dira, gantzuduraz beteak baitira. 
Halaber, ateratzen zaizkien gantzak medizina sendagarri 
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gisara erabiltzen dituzte  bertze zenbaitek belarrak 
bezala.Udazkena iristen denean hegoaldera zuzentzen dituzte 
beren mokoak Afrika partean iragaiteko negua, ezen 
hegoaldekoentzat guretzat negu den bitartean heientzat uda 
baita. Badira ere bertze hegazti mota anitz, miruak 
bezalakoak, edota itsas-beleak deituak. Hauek beltz-beltzak 
dira, sabela ezik, hau hauts kolorekoa baitute. Jale izugarriak 
dira. Hegan dorpeki dagite, segalarien ihitaien antzeko moko 
horztuna daukate eta berarekin arrain irristagarrienak, hala 
nola aingirak harrapatzen dituzte, eta hain dira gurmant 
handiak non bizirik iragaiten dituzten eztarritik kanal 
batetarik bailitzan sabeleraino. Horrela bada, gure pilotu 
irlandesarekin adiskidantza handiagotuz gindoazelarik, 
Hjatlanda eta Ahari izeneko hamaika uharte ondoan iragan 
ondoren eta beti ifar-orratzak  ifar-mendebala seinalatzen 
zuela,  Islandara, erran nahi baita, jela eta hormen lurrerat 
iritsi ginen eta Ezcalholdengo portuan arribatu. Bidaiaren 
parte honetan ikasi nituen Patricken ahotik bertso pollit 
hauek guztiz bat zetozenak inguruko eguraldiarekin: 
 

 
 

HAIZEEN KOLOREAK 
 

 Hamabi dira urtziaren haizeak, 
 Handi ta ttipi sortu ditu Regeak.  
 Laur dira handi, ditu hazi Jabeak, 
 Zortzi dira ttipi baina hezkabeak. 
 
 Ekia purpuraz dator jantzia,  
 Hegoa xuri-aratzez miresgarria, 
 Ifarra beltz-ilunez beldurgarria,  
 Eta Mendebala arre-tristez marmartia  
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 Hauek dira zortzi ttipiak: gorria, 
 Ferdea, horia, urdin bizia,  
 Grisa, ubel izugarria, 
 Gaztainkara eta beltz argia. 
 
 Hamabi dira ta datoz Ekitik, 
 Mendebalde, Hego ta Ifarretik. 
 Denak Regeak hezkabe sorturik,  
 Zazpi brida zien ezarri ahotik. 
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VI 
 
 

NOLA THULETIK GRILANDA ETA VINLANDAKO 
KOSTAK IRAGANEZ BAKAILAU IRLAN MUILATU 

GENUEN 

 
 

SLANDAKO lurra Iparburu azpian aurkitzen da. Haize 
hotz zorrotzek astintzen dute, eta hormen itsaso 
inguruan denez deitzen dute batzuek horma-lurra, 

arbasoek eta Saxo historiagileak, aldiz, Thule uhartea deitzen 
dute. Bertako biztanleak giriztino onak dira, idazki propioak 
eta hamaika ixtorio berezi idatzi eta kantatzen dituzte. 
  Bada uharte  honetan harkaitz handi bat beti sutan 
gori-gori  dagoena, Etna Italiako partean bezalaxe, eta 
populuak uste du haren barnean dagoela arima zikinduen 
zigor, punimendu eta  garbiketa. Arima zikindu eta erratu 
hauek biltzarretan agertzen omen direla  leku urrunetariko 
printzeen ekintza herots eta ospetsuak iragarriz, bertako 
partaideak ohartzen ez direlarik, itzal iheskorren gisara 
desagertzen ez direno. 
  Munduzabaleko jende populu anitz elikatzen da 
hemen harrapatzen den arrain gazi eta gazikiztatuez. Haizeek 
lehortzen eta suek keztatzen dituzte, eta estimu handikoak 
dira. Arrain hauek ez dira salerosten  arruntean pisuaren 
astuntasunaren arabera, zenbaten arabera baizik, alegia, 
hamarka eta ehunka.   
  Islandako parte honetaako biztanleek eta honataratzen 
diren atzerritarrek ere multzoka dituzte harrapatzen mota 

I 



 82 

orotariko itsas-abereak, xapoak, orratzak, urdetxoak, xahalak, 
xamarrak, zamariak, harenkak, legatzak eta oso estimatuak 
diren izokinak. Urari kendu eta lehorreratutakoan, soloetan 
pilatzen dituzte  haize hotzez sika daitezentzat. Gero 
erretzeko enborrak eta egurrak bezalaxe prezio onean saltzen 
dira eta nazio guztien arteko marinelek borroka odoltsuak 
burutzen dituzte beraietaz jabetzearren. 
  Patrick irlandesak ezagutzen zuen Ezkalholteko 
apezpikutegiaren eskolan berarekin  ikasten ibilitako Olaf 
Jonson izeneko nagusi jaun handia, eta honek  alabaren 
ezteietara gonbitatu gintuen. Benetan bitxiak dira hemen  
ezteietan eratzen diren jaiak.  
  Bazkalondoan garagarnoz aski bustirik dutenean 
eztarria denak hasten dira kantari asaba zaharren ekintza 
odoltsuak oroituz eta haietaz loriatuz. Olaf berak kantatu 
zigun Izokin-araneko Jendeen Saga. Gure pilotu berriak 
ezagutzen baitzuen sagen hizkuntza kontatu zigun nola kanta 
hura zuela berrehun urte izkiribatua izan zen, XIII. 
mendearen erditsutan, eta nola bertze berrehun bat urte 
antzinagoko gertaerak kontatzen zituen, beraz, X. mendeko 
pasarteak. 
  Alegia, Bolli gazte islandarraren  itsas bidaiak Noruega 
eta Danemarka aldean, eta nola hauetariko batean erregearen 
baimena lortu zuelarik, lagun eta ongi anitzez hornitu 
ondoren hegoalderantz abiatu zen koke izeneko itsasuntzi 
batean  azkenean Miklagardr-era arribatuz. 
  - Nola, nola? 
  Galdetu nion interes handiz, eta ixtorio bera berrerran 
zidanez, jakin nuen dudarik batere gabe beren kronikek 
ziurtatzen zutenez, aitzina gure arbasoek urraturiko 
bideetarik genbiltzala. Bazirela laurehun urte bederen paraje 
urrun eta hotz haietarik ibiliak zirela arrantzan eta 
merkataritzan, nere miresmena areagotu bertzerik ez zela 
egin. 
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  - Zer, bada?  
  Kontatu nionean nere Patrick fraide ohiari eta honek 
Olaf-i nere aldetiko harrimena eta ediren hura erran zidan 
ezagutzen zuela euskaldunei buruzko kanta eta ixtorio trixte 
bat gogoko banuen adieraziko zidana, eta nere arrenari 
erantzunez hona kontatu zidana. 
  Benetan tristezia handiz bete ninduen ixtorio hark, eta 
Patrickekin bat nentorren pentsatzerakoan gerla guztiak eta 
batez ere hain desohore handiz gertaturiko heriotzak benetan 
deitoragarriak zirela.  
  -Beha, horien arbasoek hain ziren basa eta odolzale, 
ezen gudaloste bateko burua hiltzen zenean, honen gudari 
adiskideek ospatzen ziren hileta zeremonioetan, alarguna 
larrutsik utzi ondoren beren haragizko dardoaz jotzen zuten 
eta ondoren senar hila bertze munduko bidaian lagun zezan 
hantxe bertan ezpataz akabatzen zuten, odol errekak 
zerizkion bitartean soin osotik, begitarte, diti sabel eta 
izterretarik. 
  Hunkiturik laga ninduen ohitura basa hark, baina nola 
ni ezteiliar guztiak bezala  jada garagarno aski edana 
bainintzen, euskaraz kantatu nien Nafarroako erresuman 
agramontar eta beamontarren artean gertaturiko gerla 
odoltsu  batzuen khantorea eta aitortu behar dut ene ahotsa 
oso laketu zitzaiela. Ahotsa soilik, zeren eta ez zuten deusere 
entelegatzen euskaraz, hitz bat edo bertze baizen.  Olaf-ek 
anaia zen apez ohoragarriak apezpikutegiko eskolara joateko 
gonbitea egin zidan hiztegitxo bat egiten ari zela eta nere 
aholku beharrean zela erranez. Gau hartan Leringo 
printzearen, traizioz eta odolez betetako khantorea buruan 
oheratu nintzen. 
  Breidafjordur izeneko badian arrantza handia egin 
genuen. Hau garbitu, prestatu eta  kupeletan gatzatu 
ondoren, sotoan sartuz mendebalderantz jo genuen Erik 
bizargorria, gudari bikingar famatuaren arrutari jarraikiz. Saga 
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famatuak dioenez Grinlanda izena ezarri zion paraje haiei, 
erran nahi duenak, Lurralde berdea, ezen,  haren hitzen 
arabera, halako izen pollita entzundakoan haruntz  abiatzeko 
grina sartuko zitzaion populuari.  
  Halaber, Leif zoriontsuak, Erik eta Thjodhild-en 
semeak  ediren zuen Vinlandiara, erran nahi baita, Arnoaren 
Lurraldera iritsi ginen, non jadanik giriztinoen  dotrina  
hedatua izana zen. Bai eta zenbait egunen buruan Erik-en 
gudaria izan zen Thorhall Ehiztariak aurkitu Biarneyar, 
Hartzen irletara eta Marklandako parajeetara, hau da, 
Oihanagako parterantz. 
  Iritsi ginenean Grinlandako kostara, bateliko arin eta 
estu batzuetan zebiltzan arrantzale piloa aurkitu genuen. 
Kaiak deitzen ziren ontziak. Zur oso arinez eginak, bederatzi-
hamar harra sakonean, eta hogeiren bat oin luzeran, 
erdialdean zabalago eta brankaldean zorrotz, goranzko 
borobila egiten zuelarik. Dena itsas-behien larruz ongi estalia, 
hain ongi gainera non ur tantarik ez zitekeen nehongo 
zirrikitutarik sar. 
  Horma-denden inguruetan  andere eta haurrak irri eta 
mirri. Eguzkiaren epela dastatzen ari ziren eta oinetakoak 
soilik zituzten jantzita. Ditiak aidean ez zuten andere haiek 
neholako lotsarik sentitzen beren gorputzak larrutsik 
erakustean. Hurbildu gintzaizkienean gure bateletan  
arraunean harri eta zur gelditu nintzen haien hizkera 
bereziaz, honela hasi baitzitzaizkidan mintzatzen: 

- Zer ju presenta for mi? 
- For mi presenta, for ju buztana eta sagardoa. 
- Truka kamisola. 
- Zonbat galtzardia for? 
- Hamabi galtzardia. 
- Sei galtzardia, ez da bira. 
- Ganibet truka for mi. 
- Krist, Maria, presenta for mi balia. 



 85 

- For mi presenta, for ju buztana. 
- Presenta for mi mala gizona. 
- Presenta for mi esne beroa eta burra berria. 

  Eta egia erran, nik erdiak ez entelegatu arren, nere 
osabak aski ongi konprenitzen zituen eta trukatzen hasi 
zitzaien gehien estimatzen zutena, alegia, oihal gorriak,  
burdinezko euskarriak zituzten kobrezko pertz gorriak, 
berinezko perla zurixkak eta urdinak - turkinak deituak- , 
orrazeak, joare-txintxarriak, lepoko kateak, haizkorak, 
ganibetak, ezpatak eta lantzak, txano eta txapel gorriak. 
Trukean itsas-otso, orein, marterin eta Baionako merkatariek 
hainbertze maite dituzten kastor narru finak eskaintzen 
zizkiguten.  
  Hain ziren harremanak onak Angmagssalik deitzen 
ziren indio hauekin ezen balea bat harrapatu berria baitzuten, 
hau harkaitzen artean gelditu zelako  bertatik ezin atereaz, eta 
okasio honekin festa zeremoniara gonbitatu gintuztela. 
  Harriz eraiki zuten inguru borobil bat txabolaren 
aldamenean eta  jantzi berriz beztitu ziren denak, zaharrak 
eta gazteak. Kopetean larru bat zeramaten balearen marrazki 
batez pintatua. Kantu eta dantza anitz egiten dituzte zeruko 
hegaztien mugimenduak idurikatuz. Ondoren gantzutan 
egosia zen balenkia jan genuen nahi adina ase artino.   
  Eta guk arnoa  eta  garagarnoa eraman baikenien 
eztarriak gozatzearren festa anaitasun ederrean bukatu zen, 
bi kapitainak, barbera eta laurok igdlo, iglorssuaq  beraiek 
deitzen zuten etxe, etxe handira gonbitatu baikintuzten, 
bertan argia itzali jokora goizalbaraino.  
  Nerekin  zetzan ohaide gazteak irribarrezka zegoen 
etengabe eta heriotzaren aurkako otoitz bat errepikatzen 
zuen  behin eta berriro, honela itzultzen dena: Hurbiltzen ari 
zatzaizkidan egunargiko zakur zuriak, alde, alde nigandik, edo 
zazpi oreinek tiraturiko ene gurdiari lotuko zaituet. Alde, alde 
nigandik.  
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  Biharamunean beztari jarraiki genion, eta gauza bitxiak 
ikusi eta ikasi genituen, hala nola emazte batengatik denen 
aurrean bi ehiztari elkarren kontra ihardunez, kantari 
ahapaldika bertzea irrigarri ezarri nahiz, eta ondoren  
muturjoka latzean. Dena den, erran zidatenez hau oso 
guttitan gertatzen omen da, jeneralean ehiztari aberatsek 
emazte bat baino gehiago izaten baitute, gure gonbitegileak 
bezala. Kontatu zizkidaten ere ipuin pollit batzu hala nola 
urtziaren sorreraz gogoeta benetan sakonak egiten zituztenak 
edota atzerritarrek ikus ez zezaketen gizona .  
   Hala bada kontu-kontari eta egun batzuez balea 
xehetze lanetan eta balenkia kupeletan sartu, eta untzi 
sotoetan gorde ondoren berriro itsasorantz abiatu ginen 
indiar harrera onemaile haiek agurtu eta gero.  
  Jakina da marinel guztiak arotz, xarpanter eta 
barrikegile apartak direla, eta kapitainak bezala bertze denak 
ere lan horretan parte hartu genuen. Haize hotzaren 
astinduak bizarra karroinztaturik uzten zigun eta 
hezurretaraino sartzen hotz hura kentzearren  ez baitzegoen 
lan hura egitea baino hobeagorik, noski. 
  Itsas arazo zenbait gainditu ondoren Vinlandako kosta 
jo genuen. Entelegatu genuen lurralde haren izena, ezen 
bertan ikus genezakeen berez hazten zen garia, mahastiak, 
astigarrondoak eta bertze hainbat zuhaitz mota ezberdin. 
Egurra bildu genuen eta kosta estiborretik genuela 
hegoekialderantz gindoazen haize onarekin bela oihaletan 
harako batean Bellilako hertsidura bistaratu genuenean.  
  Hemen, bide guztian bezala,  zortzi legua baino 
luzeago izan  zitezkeen hormazko banka dorre zuri-zuriak 
ikus daitezke, parajeei irudi miresgarria emanez, baina ez da 
gehiegi hurbildu behar arriskugarriak baitira desegiten hasten 
direnean.  
  Bi batelikotan jaitsi  ginen haragi freskaren bila. 
Bertako biztanleek benetan gogoz hartzen zituzten trukean 
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ematen genizkien ganibeta, haizkora, haizkoratto, orraze, 
berineria, eztainuzko joare, letoinezko lepokatea, jantzi, 
txapel gorri eta bertze balio guttiko gauzattoak. 
  Uharteratzerakoan txori mota anitzekin topo egin 
genuen ere. Txori beltz handi batzuek kausitu genituen dukak 
deitzen zituztenak, eta guardia eman behar diozu zeure 
buruari erasotzaile maltzur eta amorratu hauengandik 
libratzeko. 
  Txori txuriak, txori beltzak, moko luze eta sabel txuria 
zutenak, pottorro flotak, txori txuri handi batzu marloinak 
baino handiagoak, lepo luzeak eta gorrak deituak, baita 
halaber txori beltz batzu xango gorri dituztenak eta 
euskaldunek xukutun deituak eta bertze hamaika mota 
ezberdinetarikoak. 
  Eta honelaxe ongi inguraturik hegaztin mota orotaz 
arribatu genuen Belila popaldean utziz Bakailauko irlara, 
eguzkia gain-gainean zegoenean. Bitartean burura zetorkidan 
ama batek zintzilik zeraman bere haurtxoari kantatzen ziona, 
euskara zeritzaidana: 
 

Idakana,  
Amaduakana  
Kaia, idaka,  
Amatxuaka,  
Txitxa duaka, 
Aia, aia, jek,  
Atoziama, 
Txikitxia, 
Txiatxiama. 
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VII 
 

NOLA IRLAZ-IRLA ETA PORTUZ-PORTU  
INGURATU GENUEN TERNUA 

 
 

KAINA eta uztaila hilabete osoak iragan genituen 
Bakailu Irlaren, geroago Ternua deitu denaren 
inguruetan. Kosteando eta kasean. Etxaide Portu, 

Ferrol eta Anton Portuko espainolek erraiten duten gisan. 
Baita halaber sunda boteaz  uharte  guztietan  neurtzeko 
hondorainoko brasak enkaila eta bertatik ezin higituz geldi ez 
gintezentzat. Horregatik beti genituen txalupak prest 
lehorreratzeko eta hemen kupelak, arrantzatu bakailuz, 
legatzez, eta harenkaz batik bat betetzearren.  
   Belilatik hasi, Groya, La Concha, Canarias, Corquesko 
Irlak, Bonabista, Santa Catalina eta Bakailauko Irla. 
Bonavistako lurburua begiztatu genuen, eta horma-mendi 
arriskutsuen tartetik Santa Katalinako badian sartu ginen, 
hemen zenbait egunez untzia erreparatzen pasatu genuelarik. 
Denbora onaren eta Finisterrez geroz galdua genuen ANNA 
itsasuntziaren zain. Azkenean agertu zen hau, eta bi egun 
igaro ondoren tresneria prestatzen eta gertaturikoak 
kontatzen belak hedatu genituen berriro eta Mendebaldeko 
haizeak jo gintuen noroesterantz eramanez horma-mendi 
zatikatuez inguraturik zegoen Txori Uharteraino.  
  Harrigaria da benetan zenbat txori dagoen inguru 
honetan, lekua baten luzeran. Hauetariko batzuek ahateak 
bezain handiak dira, txuri-beltzak, eta beleen antzeko mokoa. 
Beti dabiltza itsasoan, ezina baitzaie hegan egitea hain 

E 
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baitituzte hegatsak labur. Aponatzak deitzen ditugu. Oren 
baten buruan itsasuntzi bakoitzak lauzpabost kupel egin 
zituen heiekin. Eta soberan zirenak lumatu egiten genituen, 
gero eltzean egosi eta hauek janik hezurrekin entretenitzen 
ginen.  
  Pottorroak, gorrak, xukutunak, zangak pilaka eta 
pilaka, eta erasotzeko zailak gainera, zakurrak bezala kozk 
egiten baitute. Eta ez dira falta ere hartzak, zein igeri egiten 
oso trebeak diren hamalau lekua egin baitezakete txori horien 
gibeletik. Hauetarik bat ikusi genuen behi baten pareko eta 
zisne bat bezain txuri. Batelikoetan jarraiki genion, baina 
hartza txit azkarra zen igeri eta bere alturara iritsi 
gintzaizkionean arpoiez eta arraunez hasi ginen  jotzen, baina 
hauek hautsi bertzerik ez ziren egiten haren gorputzaren 
kontra, hain baitzuen hau gogor eta sendo. Halako batean 
bere oinetako atzaparrak halako indarrez bota zituen 
batelaren aurka hemen atz-marka utzi zuela, eta hau 
iraultzeko irriskuan egon zela, baina inguratu zuen ere bertze 
batel batek eta hantxe bertan haizkora eta arpoiez akabatu 
genuen. Untzira igo zuten gorputza eta bertan larrutu. 
Larruak hamahiru oin luze bazituen. Haragia bi urteko 
txahalarena bezain on eta biguin zegoen.  
  Ternuako badia hauetan ez da falta bakailaurik ez eta 
arrain mota ezberdinik, beraz, marinelek bertze egitekorik ez 
dutenean arrantza tipian ere ariten dira, eta neronek ohitura 
handirik ez ukan arren, oren batean, itxoiten nengoela, 
ehunetik gora izokin harrapatu nituen amu fin batzuetan 
balenki zatiñoak zintzilikatu ondoren. 
  Bertze egun batez ohartu ginen bertako jende multzo 
handi bat beren kaiaketan gugana beren emazte eta haurrekin 
zetorrela, dantzan, ura esku-oboez hartu eta burutik boteaz,  
eta irrintzi handiak atereaz. Gureganatu zirenean neskatxek 
gure besoak eta bularra heien eskuz ferekatzen zizkiguten, 
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eta ondoren eskuak baturik zerurantz jasotzen bozkariozko 
keinu eta oihuak eginez. 
  Beren hizkuntzan erran ziguten:  
 

- N-aou tou dam-an as-ur-at, nit.-api- gto-dem na gsa-lol-tôa.  
 
  Alegia, - Adiskidea, zure berdina denak maiteko zaitu - 
osabak argitu zigunez. Mic-mac taldekoak ziren. Trafiko 
trukea egin nahi zutela eta gure huskerien ordez beren 
larruak eskaini zizkiguten. Beraiek zerabiltzaten zenbait hitz 
eta hamar arterainoko zenbakiak ere ikasi nituen erien 
hizkeraz baliaturik. Hala: zerua : quenhya; eguzkia : ysnai; hiria 
: canada; bat : segada; bi : tigneny; hiru : asche; lau : hamacu; bortz 
: uyscu; sei : aiaga; zazpi : judaie; zortzi : addegne; bederatzi : 
wadellon, eta hamar : assem. 
  Zenbait okasinoetan trukean larruen ordez, aingirak, 
izokinak, gaizkatak, barbarinak, arraingorriak, lupiak, xirdilak 
eta izurdeak ere eskaintzen zizkiguten,  talo antzeko ogi mota 
maloe antzeko fruita handi batekin. Edari bezala itsas-
otsoaren olioz eginikakoa irensten zuten, guri ohitu arte aski 
higuingarri egiten zitzaiguna, baina sotoan aski sagardo 
baikenuen honetaz baliatzen ginen gure otorduetan, hala nola 
ur eztiz. Beti tratua hasi-aitzin honela agurtzen gintuzten: 
  - Agur, jauna! 
  Eta galdetzen genienean zer moduz igaro zuten negua, 
eta nola bizi ziren beren familia, haurrak eta anderea, beti  
ere ihardespena berdina zen:  
  - Apezak hobeto, donejauna. 
  Berriro abiatu ginen kosteando Bakailauko Irla,  
Despere, Arraseko bururaino beti hegoalderantz begira, eta 
hemendik  ipar-mendebalderantz  joaz  Plazentzako izeneko 
badia ongi gorderaino. Batzuek diotenez, leku  eder honetara 
iritsi zirenean lehen marinel frantsesak, hainbertze nekealdi 
igarota, La Plaisance, oihukatu zutela eta horregatik duela 
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izena hala. Bertzeek, ordea, dioetenez, bizkaitar marinelek 
ipinitako izena da beren omenez. 
  Bertako kaperatxoan eman dugu meza itsasoan hildako 
guztiengatik, eta aldameneko kanposainduan harri batzuek 
ipini bertan hilen izenak izkiribaturik. 
 

JOHANES DE SALECHE 
DA HEMEN HILA 

MAI, 1476 
I.H.S 

 
  Salbaiek badituzte ere beren ehorzketa bereziak eta 
gizon bat edo andere bat hiltzen denean zulo bat egiten dute, 
eta hilak zeuzkan ongiak oro, eltze, narru, haizkora, arku, 
fletxa, jantzi eta bertze berarekin sartzen dituzte, hastera 
doan bidaia berrian lagungarri gerta dakizkion. Lurra 
estaltzen dute eta gainean egur mordoa ipintzen dute eta 
hauen artean zutik punta gorriz pintatua duen zurezko 
makila.  
  Marinelen arimen zaintzen dagoen apez xaharrak, 
Johanes Dolhagarayk paraje hauetako penak kontatu 
zizkidan. Mortu hotz, eremu triste eta arrotza dela, otso, 
hartz eta basoko pizti gaitz izugarriekin beti gerlan, hala nola 
salbai eta iskimauekin. Hauetarik batzu adiskide badira bertze 
batzuek marinelak hil eta jaten zituztenak zirela. Marinelen 
ifernua zirudiela hura eta apezpikuari obedientzia zor ziolako  
zegoela han, baina bere ametsa sorterrian hezurrak uztea 
zela, bere arbasoen ondoan lur sagaratua eta errepausua 
edireitea beretzat litzatekeela benetazko paradisua. 
  Galdetu nion ea Jainkorik adoratzen zuten jende basati 
haiek, edota sinesten ote zuten Jainkoa baitan, eta ihardetsi 
zidan baietz, baina oso modu xit berezian, eta oso Jainko 
bitxia zutela, eta urtziaren eta munduaren sorreraz ziotena 
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bitxiago zela oraino. Adibidez haietariko buru batek honela 
argitu zizkiola gauzok: 
  -Abere-arrain-eta-hegaztien-jaun-eta-jabe-denak-eta-
ortzertzaren-bertzaldean-bizi-denakbehin azkon ale batzuek 
hartu zituen eta lurgainean ipini. Hatsa eman zien eta horrela 
sortu zituen gizona eta anderea. Hauek biderkatu ziren eta 
munduan barrena barreiatu egundaino iritsi arte.  
  Ez zela hala gertatu erran zionean, Jainkoak Adan 
buztin lohitik sortu zuela eta Eba honen saihetsetik loak 
harturik zuen bitartean, konpainia egin ziezaion, irri-barrez 
ihardetsi ziola. Galdetu ziola ere ea Jainko bakarrean sinesten 
ote zuen eta erantzun omen zion: 
  - Badira lau: Aita, semea, ama eta eguzkia. 
  Eta berriro galdetu zionean ea arbasoengandik entzuna 
zuten Jainkoa lurrera jaitsia zela gizonen artera honen 
salbamendua lortzearren modu honetan ihardetsi ziola: 
- Ez dut ikusi, baina badakit, jakin,  behin bost gizonek 
eguzkirantz abiatzea erabaki zutela eta Jainkoarekin topo egin 
zutenean honek galdetu ziela:  
  - Norat zoazte?  
  - Gure biziaren bila goaz - ihardetsi omen zioten- .  
  - Hementxe aurkituko duzue. 
  Baina kasurik egin gabe aitzina jo omen zuten eta 
orduan eguzki izpi batez ikuturik Jainkoak haietako bi 
harriztaturik utzi zituela.  Galdera bera egin omen zien bertze 
biei eta hauek ihardespen berdina eman ziotenean, hauek 
makiltto batez ikuturik bastoin bilakatu zituela. Azkenean 
bortzgarrenari erran omen zion: 
  - Nora hoa? 
  - Nere bizitzaren bila noa. 
  - Hago hemen eta edirenen duk. 
  - Gelditu omen zen hantxe eta Jainkoak eman omen 
zion zer jan eta zer edan. Gero paraje urrun haiek ongi 
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ezagutu zituenean, itzuli egin omen zen bere ahaide eta 
jendeengana eta kontatu gertaturikoa. 
  Antza denez, ametsetan ere sineste handia dute, eta 
uste dute lo garaian irudikatua benetazkoa dela, eta gertatua 
izan balitz bezala kontatzen dute irudimenaz soilik bizitakoa. 
  Gure marineletarik batzuek zangoetatik, 
giltzurrunetarik eta estomaketik gaizki zebiltzan maiz, eta 
ezin ibili ohi zuten. Barberak behin baino gehiagotan zerra 
erabili behar izan zuen zenbait marinelen besoak eta zangoak 
mozteko pozoina eta eritasuna gorputz osoan barreia ez 
zedin. Hortzak eta aginak eroriak ikustea gauza arrunta da. 
Eskorbutak harrapatuak zituen ere batzuek. Orduan indioek 
darabilten sendagailu batez baliatzen ahal da. Anedda deitu 
zuhaitz  batek  ematen duen ostoetarik irtetzen duen zumua 
bildu eta azalarekin dena txehe-txehetu ondoren irakiten 
uzten da, ondoren bi  egunetik behin edan  behar da, zango 
artean ahetsa edukiz. Medizina benetan mirarigilea da hauxe, 
zeren Jainkoari esker, aste baten buruan gure marinel eriak 
sendaturik zeuden.   
  Iskimauek hitzari errespetu handia diote. Mic-mac 
tribuko indio batek kontatu zidan zeukaten aztia hain zela 
boteretsua non arpoin batez bere gorputza iragan zezakeen 
honek neholako zauririk utzi gabe. Hori ezinezkoa zela erran 
nionean ihardetsi zidan: 
  - Zergatik duk zalantzan jartzen hori, berak bertze 
nehork baino hobeto zekiek eta. 
  Hilak paraje bakarti eta hotz batean biltzen omen dira, 
diote, eta  itsas-behien buru hezurrekin pilotan jokatzen 
hasten direnean oskorria harri preziatua bailitzan bilakatzen 
dela argi bereziz eta kolore miresgarriz jantziz. Kanta bat ere 
badute hilei buruzkoa maiz kantatzen dutena, bukaeran 
garrasi eta irrintziz lagunduak. 
  Erran ditudan gauza guztiengatik, uste dut printzeek 
gaizki egiten dutela indioei gerla eginez, zeren Jondoni 



 95 

Paulok dioen bezala lehengo gauza da bakean bizitzea ahala 
gizon guziekin, eta zenbaitel indioak gizontzat ez eduki arren 
uste dut erruan daudela, eta beste arraza orotarikoak legues 
arima bat badutela salbatu beharrezko dena. 
  Plazentzatik San Pierrerat eta  Cadarrairaino 
noroesteko arrutan lehorretikan bi lekoa zabal, dira eta 
hemendik Ulizilo, Oporportu, Barratxoa, Baia ederra, 
Portutxoa eta Kaixpe ukitu genituen Lapurdiko bertze 
marinelekin mintzatuz egiten ari ziren kosteraz, zituzten eriez 
eta bidaian izandako hilez. Hala bada  ibai zabalaren 
hertsidura iraganik arribatu genuen Gazteluen badia eta 
Baleabadiaraino  eta hogeitabortz lekua haratago 
Hondarzuriraino, halaxekoa baitirudi eguzkipean urrundik so 
egiterakoan.  
  Inguruotan arrantza handiak egiten dira eta mendi 
muinotxo gabeko uharte behez beterik dago. Hauetariko 
batean gaua pasatu genuen eta bertan ahate eta bertze txori 
mota anitzen arrautza mordoa aurkitu genuen. Bertzalde, 
Hondarzuri inguruan ur eztia duen ibaia jaisten da, bertan 
izokin ugari arrantza daitezkeelarik.  
  Paraje hauetan barrena sartuz gero baso ederrak 
edireiten ahal dira eta bertan bizi diren jendeak gorputzez 
sendo eta tratuan atseginak dira. Buruan ilajea korapilaturik 
daramate txori hegatsez. Pizti larruz jazten dira hala gizonak 
nola andereak, baina hauek ilajea koloreztatu egiten dutela. 
Urki zur zuriz eginiko kaiaketan itsasoratzen dira, eta itsas-
otsoak harrapatzen dituzte beren janaritako. 
  Egun batez abentura handi honetan beste ttipiago bat 
gertatu zitzaigun eta ez gure borondatez. Arruntean 
lehorreratzerakoan gure batelak hondartzaren gainera 
eramaten genituen eta ainguratxo batekin lurrari tinkatzen 
hauek marea gorak berekin eraman ez zitzan. Gero talde 
bakoitzak bere egiteko eta ibilaldiari eusten zion, behale bat 
mendi muinotxo gorenaren gailurrera igotzen zelarik, zerbait 
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gertatuez gero abisua igor ziezaigun. Bitartean untxiak, 
lapinak eta bertze piztiak ehizatzen saiatzen ginen otordu 
hobexeagoak prestatzeko asmoz. Itzultzeko garaia iritsi eta 
hondartzara jeitsi ginenean, gure ustekabez marea hain zen 
goiti, non igotzerakoan berekin eramana zuen gure batela 
berrogeita hamar metrotara, hau itsas-otsoz inguratua 
zegoelarik. Ezin genezakeen itxaron mareak beheiti egin 
zezan eta gauak han harrapa gentzan, untzian behar 
baigenuen gaua iragan, beraz, igeri joan beharra zegoen. 
Erraz zitekeen hortz handiz orniturik zeuden pizti salbaia 
haiek ez balira han izan, gure kontra erabil baitzitzaketen. 
Erdi-bilustu eta larrua ongi koipez igurtzi ondoren uretara 
bota genituen gure buruak mutilak eta biok.  Inguratu 
nintzaienean itsas-otsoei bururatu zitzaidan ahalik eta 
zaratarik handiena egitea beso eta zangoekin eta ohartu 
nintzen horrela beraiek ni baino beldurrago zirela eta ihesari 
eman ziotela. Honela bada, batelera igo eta arraunean berriro 
hondartzaratu genituen, kanta honen konpasean: 
 

 Erradak, konpai, hainbertze ote zaie eder 
 Hango bizitza laket, ortzertzaren bertzaldetik  

    Bizi direner,ez duela nehork itzuli nahi nehoiz ere? 
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VIII 
 
 

NOLA EHIZATZEN DEN BALEA ETA  
NOLA  BALIATZEN DIREN HONEN ZATIEZ 

 
 

ALEAREN irudiaz jabetzea bere osotasunean 
uretan dabilen bitartean zail da. Soilik hil ondoren 
eta lehorreratzen dutenean ohartzen gara itsas-

munstro honen itxuraz, handitasunaz eta erraldoitasunaz. 
Narrua beltz ohi du, batzuetan nota arrez edo xuriz 
apaindua. Haragia eta narru bitartean ia metrerdiko gantzaz 
beterik dago, baina jigante deabru honen parterik 
harrrigarriena  bisaia da, ia luzeraren herena osatzen baitu. 
Lapaz, muskuiluz, txirlaz eta maxkurrez beterik du bizkarra 
eta ur gainean ikusten denean bare-bare harkaitz bat dirudi, 
eta itsas-gaineko uhartetxoekin nahas daiteke, Brendanen 
marinelei gertatu  zitzaien bezalaxe. 
  Buru izugarria du, beraz, honela moldaturik dagoena. 
Goiko sapaia hezur handi batez osatzen da, zeina uztaiaren 
forma eginez txapala duen beheko sapaira jaisten den. Hezur 
handi honetan kokatzen dira goiti-beheiti ihitaien gisara 
datozen bizarrak, zeinen barnekaldetik zima eta adats 
antzeko ilajeak zintzilikaturik dauden.  Begiak aski ttipiak 
ditu, idiarenak bezalaxekoak, edo zertxobait handixeagoak. 
Ez zaio ikusten belarririk, baina begi gibelaldean kokaturik 
ditu pixkat beherago.  
  Zazpi bat zortzi minutu oro sudurretarik arnas 
hartzera itsagaineratzen du burua eguratsera behar-

B 
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beharrezkoa baitu aidea bizitzeko, eta zerurat zuzenduriko ur 
jauziak jaurtikitzen ditu lauzpabost metrotara, euri 
alderantzizkoa bailitzan. 
  Balea izugarri asekaitza da, beti  milaka arrain ttipiz 
elikatzen ari delarik, zeinetan handienak antxobak, sardinak 
eta muiskuluak izaten ohi diren. Ahoan hauek sartzean bahe 
batetik bezala iragaiten dira. Hau nolakoa den ongi ezagutzen 
baitute marinelek, irri eta ziri aritu zitzaizkidan, algara batean 
kontatu nienean San Jonasek hiru egun iragan zituela haren 
barnean, baina jakina da ere Jainkoarentzat ez dela deus 
ezinezkorik.  
  Arraintxoen gibeletik dabilenean harkaitz tartean 
gelditzen ohi da ezin irtenda, marea behera denean, eta bere 
buztanaren indar eta botere guztiaz ahaleginak egin arren 
abandonatzeko dagoen lakua, ezin du bere pisu handia mugi 
inguruko hondartza dela kausa. Orduan balearrantzaleek 
soka, amarra eta aingura handiz estekatzen dute, ez dadin 
berriro marea gorarekin itsasora.  Halaber ahalegin 
neurrigabeak burutuz, baina denak oihu, irrintzi eta bozkario 
handienaz, lehorrera karreiatzea lortzen dute.   
  Hasten da gero baleen txikitzea, haizkora, ailtxur eta 
zerren  medioz. Balea bakoitzarem balenkiaz, gantzaz, 
buruko bonekausaz, urrinonkiaz berrehun kupel bete 
daitezke, eta  azken honentzat, alegia, anbar gris 
preziatuarendako dupa bereziak gordetzen dira, nahasi gabe 
balenkia  bertze arrainen okelarekin. 
  Balearen gorpu osoan barreiaturik dagoen gantzaz 
batzuetan hogeita hamar bat kupel bete daitezke eta jakina 
den bezala, hala gauez nola egunez kriseiluetan banaturik 
argia etengabe mantentzeko baliagarria da. Gantzak balio du 
ere untzi-oholak igurtzitzeko eta neguan ez daitezen horma-
mendiak itsatsi saihetsetara eta horrela herdoiltzetik eta 
usteltzetik libratzen du zuradia.  
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  Balearen narruz gerrikoak, kutxak, jantziak eta sokak 
egin daitezke. Halaber bere hezur ttipiak zur-enborrik edo 
egurrik ez denean sutarako erabiltzen ohi dira.  
  Kontutan hartuz balearen handitasuna, honen hezur 
eraikintzak etxeak egiteko erabiltzen dira. Harotzek eta 
zurginek beren serrez, mailuz eta bertze erremintez 
antolatzen baitituzte benetan ongi moldaturik gelditzen diren 
etxeak, untzia kilaz gora bailegoen. Etxe barnea gela 
anitzetan banatzen ohi da, gainera. Goiko partean eta 
ertzetan leihoak idekitzen dira. Ateak basa-pizti jiganteen 
larruz osatzen dira, hauek haizearen latzaz guztiz gogor eta 
sendo gelditzen baitira. Badira barnean txoko batzuek zerri 
eta abereentzat, zurez eta harriz eraiki bertze etxeetan bezala.  
  Jakina da baleen artean harra urrixarekin batzen 
denean azkar egiten duela betebeharra eta botatzen duen 
zirin guztia zulotxotik ezin sarturik gelditzen denean itsasoan 
barrena hedatzen dela kolore urdin-beltzaska antzeko 
hodeietan, eta marinelek gura handiz biltzen dutela medikuei 
eta barberei saltzearren, mila bertute baitu sendagarri honek, 
hala nola aiuta, kota eta paralisiaren kontrako eritasunetan. 
Batzuetan xurixka da, baina iheltsuaren kolorekoa izanez 
gero oraindik hobeagoa izaten ohi da, lerdamin, goroldio eta 
bertze belarrekin nahasi daitekeelarik sendagintzan 
erabiltzeko probetxu handiz. 
  Sabeletik buztanarainoko aldean daukasexua, 
lehorreko abereek bezala. Emeak badu dititxo bana aieka 
bakoitzean, zeinetaz baliaturik balenttoaz erditu ondoren 
bularra ematen dion. Ez du nehoiz emeak bere ttipia 
abandonatzen bere kabuz baliatzen ez dakieno, eta ttipiak - 
erraiteko modu bat da hau - ukan aitzin lodi-lodiak dauden 
arren umetutakoan aski argalago gelditzen ohi dira. 
Erasoturik sentitzen denean bizkar gainean ttipia hartu, 
hegalen artean ezarri, eta ez du lagatzen odolusturik gelditzen 
ez deno. 
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  Balearen ehiza modu eta tankera honetan antolatzen 
da. Untzi bakoitzak haritz zur gogorrez moldatu treineru 
parea darama mastaren gibel aldean, ezker-eskuin. Zazpi-
zortzi metrotako luzera eta metro bat zabalera dutenak gutxi 
gora behera. Lemaria eta sei arraunlarik osatzen duten 
tripulazioa. Popaldean dihoana gidari, alegia, lemaduna, 
patroina da, bertzeak baino arraun luzeagoarekin eta 
erantzunkizun ere halaxekoarekin, bere esku baitago 
zuzentzea  treineruaren norabidea, ezker-eskuin, zia, jira, eta 
hainbat agindu emanez. Arpoilaria brankaldean dihoa eta 
benetan garrantzitsua da, bera gabe ez baitago ehizarik. Buru 
argi eta besorik sendoena behar du balea bortizki 
kolpatzearren. 
  - So, so, hara...! 
Untzi mastako gabian dagoen begiraleak ikusi bezain laster 
balearen ur-zaparrada goranzkoa oihuka, zintzarrika eta 
adarjoka hasten da eta  itsasturi guztiak hasten dira lanean. 
Untziak adierazi bidea hartzen du eta potentzetarik jaisten 
dira soken bitartez treineruak urgainera, balea aski hurbil 
dagoela uste denean. 

- Iaupa, mutilak! 
- Riau, riau, orai! 
- Abante konpai! 
- Eutsi arraunari! 

  Hala animatzen ditu patroinak arraunlariak, eta bi 
treineruak nor baino nor indartsuago eta azkarrago iritsi 
balearen ingurura entseatzen dira.  
  - Zut! 
  - Debru bisaia! 
  - Orai, - dio patroiak arpoilariari -, pika! 
  Eta manuarekin batera arpoilariak uzten du arrauna, 
zutitzen da brankaldean, ipintzen du ezker zangoa tilakeko 
zuloan bernari ongi eusteko, eta eskuina esalkian prest,  
mementorik egokienaren zain. 
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-   Jo, jo akiok! 
   Botatzen du soka luze batez loturik dagoen arpoia 
indarrik  handienarekin, eta  
  - Zzzzast!  
  Sokak abiada izugarria hartzen du, suge txistulari luze 
eta amaigabea bailitzan. Burdina sartu da konkorpean, 
segidan afarrez irakiten ari den hedoi antzeko batek eguzkia 
gordetzen  duelarik. Batzuetan soka honek izaten du 
berrehun brasa luze. Arpoilariaren ondoko bertze arraunlaria 
soka bustitzen du une oroz erre ez dadin, haizkoratxo bat 
aldamenean duelarik, hala beharrez gertatuez gero soka 
moztearren. 
  Zeren gertatzen baita balea hasten dela segadetan eta 
treinerua eramaten duela berekin edota hondoratzen dela 
hain sakon non denak hondora berekin eramateko hirriskuan 
izaten diren. Ordu luzeak ematen dituzte horrela, eta 
horregatik tilaken azpian eramaten dituzte bizkotxak eta 
bertze jan-edariak akimendua zertxobait arintzearren.  

- Jo aitzina! 
- Jo gibel! 
- Zia, zia! 
- Bira! 
-  Lot! 
- Eutsi! 
- Pika orai! 
- Jo gogor! 
- Jo ... 

  Oihu eta agindu hauekin batera nahas-mahas handia 
sortzen da. Baina goizago edo beranduago, ez noski nahi 
bezain fite, akiturik, eta  odolusturik amor eman beharrean 
aurkitzen da. 
  Zenbait aldiz, ordea, treineruek inguratzen dutenean 
balea eta arpoilariak prestatzera dihoazenean arpoiak 
jaurtikitzeko, urazpian sartuz badirudi baleak irri egiten 
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duela, trufatzen dela   gutaz, jolasean ari dela, eta honela  
hain denbora luzez non abandonatu behar izaten den ehiza, 
nekeak eta etsimenak jota. 
  Bertze batzuetan gaua gainean dagoelako edota untzi 
nagusia urrunegi ehiza utzi beharrean aurkitzen dira, eta boia 
batekin adierazgarri eta salatari gisan soka abandonatu 
beharrean. Ehiza ongi badihoa, lehen treineruaren laguntzan 
etortzen dira ere bertzeak eta hauek ere arpoiez josten dute 
balea, baina hauek une benetan arriskugarriak izaten ohi dira 
buztan kolpe izugarriak jotzen dituelako odoletan igeri 
dabilen animaliak, bere sorbaldatik arpoi mineragileak kendu 
nahian bailebilen edota burua buztanaz uki gogoz. Azken 
finean marruño ttipi bat botatzen duelarikan errenditu egiten 
da. Hila da. 
  Orduan soka lodi eta handi batzuez estekatzen da eta 
lotzen buztan aldetik eta treineruak arraunen poderioz 
baratxe-baratze kostaldera karreiatzen dute itsasoetako 
animaliarik handiena. Bitartean txori mota orotarikoak, eta 
batipat biligarroen antzeko batzuek,  biltzen dira inguruan eta 
ez dute uzten lehorreratu arteraino. 
  Noski, lana askoz errazagoa gertatzen da noizpehinka, 
ezen topatzen denean balea hilik eta freskorik oraino sokaz 
lotu eta neholako arriskurik gabe lehorreratzen ahal baita. 
  Erran bezala balearen parte guztiek dute ia probetxu, 
etekin eta ongarririk, baina zukurik handiena lumerari 
ateratzen zaio, hau da, olioa. Kostatik gertu prestaturik ohi 
daude labeak, zein gantzak urtzeko eta olioa lortzeko 
erabiltzen diren. Noski, lehenik sortu koipea bahe 
batzuetarik iragaiten ohi da fintzeko  eta zaborra ez dadintzat 
nahas olioarekin. 
  Uda hartan hemeretzi  balea pikatuetarik soilik 
hamaika izan ziren hilak, beraz zortzi galdu genituen eta 
honela banatuak izan ziren:  
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MARIE  1. treineruak 4 kolpatu eta 2 ehizatu. 
   2.. treineruak 7 kolpatu eta 4 ehizatu. 
ANNA 1. treineruak 6 kolpatu eta 5 ehizatu.  
  2. treineruak  2 kolpatu eta 0 ehizatu. 
 

  Beraz, hamaika balea hil genituen eta hamar hauei 
erantsi beharrezko bertze bi hilik edirenak, zeinak egiten 
baitzuten hamahiru balea, eta orotara zortzirehun kupel. 
  Benetan lemariaren, arpoilariaren eta arraunlarien 
antzea eta trebetasuna behar-beharrezkoa izaten ohi da, ezen 
lehen arpoia landatuez geroztiz borroka latza pizten da gizon 
ttipiaren adimenaren eta balea handien neurrigabeko indarren 
artean.  
  Egiaz, Jainkoak ongi antolatu ditu naturaren gora-
beherak eta gauzak oro, ezen baleak ukan balu gizonak 
dituen argiak erasotzeko eta hiltzeko, aski zukeen buztanaren 
erabiltzea arin eta azkar asko aldameneko treineru guztiekin 
akabatzeko astinaldi batzuek medio. 
  Itsasturi ausart haien antzeaz eta arteaz hain ongi 
jabetu nintzen gaztaroan non  ene osabak adarjoka erraiten 
ohi zidan: 

- Laster arimazain ordez, baleazain bilakaturen haiz... 
 Iskimauen artean zeremoniorik handiena balea ehizatzen 
denean izaten ohi da. Biltzen dira agure eta atsoak beren 
seme-alaba eta bilobekin batera harriz hesituriko ingurune 
batean eta balenkia janez ospatzen dute hiru egunez bertze 
lan guztiak abandonatzen dituztelarik. Okasio honetarako 
soineko berriz dira jazten eta kopetean larru xuriz eginiko eta 
bertan balearen iduria pintaturik duen zinta sagaratuaz 
apaintzen dira. Aitzinetik antolatu ordrean kanta eta poemak 
errezitatzen dituzte eta bapatean zurezko eraztuna ahoan 
daraman txamana jauzi handi bat eginez dantzan hasten da. 
Denak oihu eta garrasi egiten dute bozkarioz eta plazerez 
beterik. Ekaitzetan ohiturik diren marinelak arraunak 
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altxatzen  dituzte lemaria gidari dutela, eta animalia 
bakoitzarentzat errito ezberdina antolatzen ohi dute. 
Debekaturik dute itsasoetako arrainkia eta lehorreko aberekia 
batera jatea, eta armak ehizean erabili ondoren arrantzarako 
prestatu baino lehen belar usaindunez moldatu sutatik 
pasatzen dituzte, lehor-kiratsa uxatzearren. Lepotik zintzilik 
daramatzaten kutunak desgrazietarik libratzeko erabiltzen 
dituzte, beren indarrean eta magian sinesten baitute, eta 
ehizatzeko unean honelako otoitz bereziak erraiten dituzte 
fede osoz: 
 

 Zergatik ez naiz ni ehiztari  trebeago? 
 Zergatik ez dezaket  ehiza haboro? 
 Zerk eragozten dit? Zerk ezartzen oztopo? 
 Ator nigana, ehiza! Nigana, ehiza, hator! 
 Ajaja, ajaja, ajaja,jojojo, jojojo !!!    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

 
 
 
 

IX 
 

NOLA ITZULBIDEAN INGELES OHOINEK  
PRESO PARATU GINTUZTEN 

 
 

RAILEAN sartu  ginelarik eta sotoko zoko guztiak 
kupelez beteak gainezka zeudelarik erabaki zuen osaba 
Johanesek berandatu baino lehen eta horma mendi 

tartean ezin higituz gelditu aitzin aingurak ailtxatzea, belak 
hanpatzea aro onaren konpasean eta etxerako arruta urte oro 
bezalaxe hartzea. 
  Belillako hertsidura iraganik hartu genuen 
iparrorratzaren arabera iparrekialderantz. Haizeak lagun 
genituen eta popareandik jotzen gintuztela bagindoazen arin-
arin aitzina, kosteando, erran nahi baita, ia nehoiz kosta 
bistatik utzi gabe.    
  Grilandako mendiak genekusan urrunean, eguzkiak 
lainoen zapia ezabatzen zuenean, eta ikusten ziren elurrez 
jantzirik benetan zoragarri. Gauez  ere gelditzen zen argi 
izpiaz baliatzen ginen beti abante egiteko, baina dena den, 
erne ibili beharra zegoen bere kasa eta jaiduren arabera 
zebiltzan horma-mendiekin topo egiteko arrisku handia 
baitzegoen. Behin baino gehiagotan arruta norabidez aldatu 
behar izan genuen digante txuri haiek saihestearren. 
  Islandako kosta berriro ikustatu eta ukitu genuenean 
Arnarfiordur-eko portu ongi babestua. Bertan itsasoratzen 
zen  erreka batetariko ur eztiz bete genituen kupela zenbait 
eta eguna iragan genuen izokinak  arrantzatzen, ibaia oparoa 
baitzen arrain mota orotaz.  

I 
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Hemen berriro Mac-Brian interpretea gureganatu genuen 
Bristolera itzuli asmoz baitzen. Hurrengo goiz alban 
hegoaldeko arrutari heldu genion, bada,  iparra popaldean 
utziz eta orratzak hegoekirantz behatzen zuela. 
  Ikusi genituen estiborretik eta Ahari uharteen 
inguruetan balea ugari paseiatzen arin-arin eta patxada 
handiz, ur zaparrada goitikakoak noizpehinka sudurretarik 
jaurtikiz eta elkarri kantu estrainio eta samurbera zenbait 
igorriz.  
  Eskozia eta Hebrida arteko itsasotik bagentozen eta 
Irlandako kostaldea ere ikustatu genuelarik ez ginen batere 
triste, Maltako edari pozgarria lagun. Man uharteko alturan, 
ordea, hara non gau goibel eta otsoaren ahoa baino ilunago 
zegoen batean ingeles itsas-ohoin batzuek tiroka eta labanka 
eraso gintuzten. Osaba eta tripulazioa guztia ez zegoen prest 
eta nahiago zuen han bertan hil deusik haiei eman baino 
lehen.  
  Bi marinel hilik gertatu ondoren, ordea, gogoeta egin 
nion erranez, hobe zela bizirik irtetzea munduko aberastasun 
guztiak edukiz hiltzea baino  eta horrela ohoinek beraiekin 
Konbeko kaian sartzera bortxatu gintuzten. Arradan muilatu 
genuen ermitatxo baten babesean hamarren bat brasetara. 
Sotoko sarreran marinel batzu haizkora eta txispaz 
harmaturik zeuden. Preso gisa osaba eta biok jaitsi ginen 
lehorrera eta han ararteko bati eskerrak, gaua kaperan preso 
igaro ondoren iritsi ginen itun batera. 
  Balearen olioz beterikako berrogeita hamar kupela 
eramanen  zizkiguten zerga gisa, betidanik haien Regeari zor 
omen zitzaiola eta. Bai halaber indioekin trukean lortu 
genituen hartz narru eder zenbait ohoin buruak bereganatu 
zituen. Dena den Mac-Brianen bitartekaritzarik gabe zail 
izenen genukeen xahu eta aske etxeratzea.  
  Harri heze eta hotz haien artean igarotako gau luze 
hura arintzeko ez zitzaidan oroitu behinala Lapurdiko 
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lurraldea Ingalaterrrakoari ezkontzaz batzea   otu zitzaion 
erreginari  bertsook  eskaintzea baizik: 
 

Akitaniako erregina maite Alienor, 
Nola utz ditzakezu lapurtarrak hor, 
 Triste eta pairakor, 
 Kateaturik gogor? 
Libra gaitzazu, arren, ez baitiegu deusik zor. 
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X 
 
 

NOLA SORTERRIAN JUNDONE MIKELETARAKO 
ARRIBADAN GINEN 

 
 

EHEN-BAI-LEHEN herriratzea zen gure nahia 
gelditzen zitzaigun kargaz, eta hala Erruanen nola 
Arroxelan eta Bordelen egiteko genituen 

marxandizen trukeak burutu ondoren   itsasoratu ginen 
hegoalderantz, popa ifarrari begira ezarriz. 
  Ez ziren, dena den, gure malur guztiak oraindik finitu, 
ezen Erruanen oihal ona baina karioa erosi ondoren 
Bretainiako uharte harkaitzetarik gindoazelarik berriro itsasoa 
gaiztotu egin zen eta uhinen menpe gelditu ginen. Denok 
popaldeko gazteluan bildurik ginela hona denon izenean 
goiko jaunari zuzentzea bururatu zitzaidan otoitza. 
  - Jaun guztiz urrikaltsua, erakuts ezazu zeure boterea 
zure nahiaren pare. Nahi baduzu salba gaitezen, salba 
gaitzazu. Geldi haizeak, sosega uhinak, argi hedoiak, eder 
denbora, kalma itsasoa, gal etsaiaren indarra, ken gure 
bihotzeko tristura eta esfortza ezazu gure izpiritua estera 
bizirik irits gaitezentzat. 
  Eta halaxe gertatu zen mirakuiluzki. Haizeak baretu 
ziren, olatuak apaldu, zeruak garbitu, aroa hobetu, eta denen 
begitartean halako itxaropenezko argi berezia somatu nuen. 
Eskerrak Ama Birjinari eta zeruko saindu guztiei berriro. 
  Bordeleratu ginelarik ezaguna genuen Le Chapeau Rouge 
tabernari  berriro bisita egin genion, eta hantxe topatu 

L 
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genuen Johanes Ibarrola txiribogina. Bertako atsedenaldia 
labur baina guztiz lasaigarria izan zitzaigun, hainbertze 
sofrimendu eta penen ondoren. 
  Urte hartako marea amaitu genuenak hamaika bakarrik 
izan ginen, Donibanetik hogeitabi irten izanagatikan ere. 
Erdiak itsasoak eta eritasunak eramanak zituen. Marinelon 
izenak hauexek dira: 
 

Piarres Detcheverry , lehen kapitaina 
Johanes Detcheverry, bigarren kapitaina 
Betri Hiriart, kontramaisua 
Matias Etcheveste, artileroa 
Mikelon Duhalde, kuzinaria 
Eñaut Elissagaray, arpoilaria 
Joseph Elissalt, patroia 
Joanikot Haraneder, arotza 
Beñat Jaureguiberry, marinela 
Martie Hiribarren, marinela  
Sans de Larralde, mutila eta 
Piarres Detcheverry, apeza. 

 
  Santa Barbararen kaperatxoa Getarian  ikusi genuelarik 
bozkarioz beterik eta leer zorian genituen denok bihotzak eta 
familiak besarkatzeko asmotan ezin isilik. Oihu eta garrasiak 
zabaltzen ziren nonahi, besarkadak denon artean banatzen 
genituen eta  denek zeruko jaunari eta saindu orori eskerrak 
adierazi nahiz bezala eskuak zerura zuzentzen genituen, mila 
promesa  eginez.  
  Entzuten genituen jada dorreko kanpaien hotsak 
aidean jirabiraka beren brontzezko zarata alaia barreiatzen 
zelarik. Herriko karriketan gaindi, portuko kaiak jendez 
betetzen ari zirela, taberna atarietara  agertzen zen.  
Burgesak, marinelak, hauen senideak, populu multzo ugaria. 
Nere arreba Kattalin ere hantxe zegoen besarkada handi 
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batez etorrera adierazteko eta malko handiz amaren 
heriotzaren albistea emateko.  
  Egoera gazi-gozo hartan, hainbat eta hainbat peril eta 
arriskuetarik salbatu ondoren negar malkoz beterikako bertso 
eta otoitz hau atera zitzaidan barne muinetarik: 
 

Agur, Donibaneko portua, 
Uda luzean da Ternua 
Marinelen ifernua, 
Herria, aldiz, paradisua. 

 
  Fina ematen diot bidai gutun honi gelditzen naizela 
beti bezala berorren zerbitzari, leial eta umil agintzen duen 
bertze edozer gauza betetzeko prest, eta hala nola 
gorputzaren bizia latz, zail eta gogor den bidaia izugarri 
horietan espero dut pairamendu guzti horien ondotik 
arimaren bakea eta zeruko loria aurkituren dudala,  ad quam 
nos perducat Jesus Christus, filius Dei, qui cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.  
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1936KO ESTROPADAK 

 
 

 
Irun sutan. [GI] 
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4 Patri Urkizu, Zoazte hemendik! nobelatik hartu zatitxoa. Susa, Zarautz, 1995, 30-38. 
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 … 
  - Goazemak, motel!.  
  Esan zidaten itxoiten nituen guda lagunek eta hantxe 
abiatu ginen Martin, Anastasio eta talde ttiki bat Andreonetik 
San Juan aldera. MEIPIra iritsi ginenean ez genekien nondik 
jo.  
  - Bota dezagun txanpona León-Castillo. León 
gelditzen bada Donibanetik jarraituko dugu, eta Castillo bada 
San Pedrora pasatuko gaituk.  
  - Ongi.  
  Han bertan topatu genuen batel batean arraunean San 
Pedro aldera jo genuen.  
  Hemen ere ez zen nolanahikoa giroa. Dena zen sesioa 
eta eztabaida. Trintxerpeko zenetistak izuturik zeukaten herri 
guztia, ibiliak baitziren mehatxuka, elizari su eman behar 
ziotela, hau eta beste. Eta ez ziren ari txantxetan inongo 
kupidarik gabe uda hasieran Felipe Goena apaiza akabatu 
baitzuten.  
  Azken orduan motor txiki bat lortu nuen ihes egiteko, 
baina goizeko hirurak ziren eta motorra martxan jartzeko 
ahalegin guztiak egin ondoren, alferrik. Ez zen martxan 
jartzen. Pieza bat kendua zioten. Gero jakin genuen 
hamabitik hamahirurako gau horretan askori gertatu zitzaiola 
holako zerbait. Jendeak ihesi egin nahi eta ahal zuen motorra 
edo beribila harrapatzen zuela. Baina jabeek delkoak, 
piezaren bat, gurpilak izorratzen zituztela eraman ez zitzaten. 
Hark behinik behin ez zuen konponketarik eta arrantzale 
ezagunen artean bost arraun eta bi ontzi aurkitu nituen. Egun 
sentirako nahitaez alde eginak behar genuen bi bateletan 
banatuak.  
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  Ekin genion bada arraunketari Lezoko Gurutze 
Santuari lehenik errezo batzuk luzatuz. Aita Gurea, hiru Agur 
Maria, Salbea eta Kredoa. Eta ondoren estribuen doinuaren 
konpasean abestu genituen apal eta erdi dardaraz 
hainbestetan kantatutako Orixeren bertsoak, Nemesio 
Otañok hitzei ipinitako musikarekin.  
 

Lezon daukagu, Euskaldun onak  
Gure sendagi bakarra,  
Kristo, gure Jaun Gurutzetua, 
Jaungoikoaren indarra.  
 
Gaitzak makurturik zauzkana,  
naigabe eta neke zerana  
atoz biotz argiz, nigana,  
arinduko dizut min-lana.  

 
  Eskerrak goiz hartan itsasoa bare bare zegoela. 
Barratik irten eta kanpora orduko, ordea, ipar haizea 
astintzen hasi zitzaigun eta baga franko hartu beharrean 
geunden. Noizpehinka olatua batelaren barrena sartzen 
zitzaigun eta orduan arraunketari utzi gabe txukatze lanak 
erantsi beharrean geunden. Uliaren saihetsetik gindoazen 
mantso-mantso, baratxe, uhinen balantzak kulunkaturik, 
izerditan blai, irteerako larrialdia oraindik irentsi ezinean. 
Hantxe ikusi genituen Zurriolako partean beribilen argiak 
mugitzen bata bestearen atzetik gau ilunean. Ez genekien zer 
gertatzen ari zen Donostian baina mugimendu gaitza 
bazebilela ikusten zen. Igeldoko alturatik ikusi genuen 
Kontxa barrenean Sotaren barkua jendea biltzen. Gure 
estropadak jada marka guztiak hautsiak zituen.  
  Geroago irakurri nuen nola Diputazioko balkoitik une 
horretan kendu zuten Espainiako bandera eta ikurrina 
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bakarrik jarri, eta halaxe iraun zuela tente eguerdiko 
hamabiak eta laurden bitartean.  
  Alegia, Ureta kapitaina bere errekete eta moroekin 
sartu zen arte. Nola milizianoak tiro batzuk bota ondoren 
Orio aldera abiatu ziren, eta San Bartolomeko Gudalostea 
Alderdi Ederretik desfílatu ondoren bi edo hiru 
arrantzuntzitara igo eta aldendu ziren Bilbo alderantz. Gau 
hartan mandoen artean izugarrizko eztabaida eta haserreak 
sortu omen ziren, ez baitziren ados jartzen egin behar 
zenaren gainean. Geure buruen jabe, bakar bakarrik utzí 
gintuzten une larri haietan eta nork bere bidea hartu zuen, 
bakoitzak bere aingeru zaindariak agintzen ziona eginez edo 
saiatuz, gutxienez.  
  Geroago aipatu “los cuarenta de Artajona” esaldia 
gezur hutsa zen, zeren atzetik beste sei mila gutxienez 
bazituzten eta politika gora beherak zirela ere tartean, zerbait 
konpreni dezaket gertatutakoa.  
  Irungo eta Donostiako erorketek oso susmo txarra 
ematen ziguten. Zerbaitek huts egiten zuenaren seinalea. 
Jakin izan genuen Hendaian bertan zegoela Léon Blumek, 
Frantziako presidenteak, bidalitako armaz betetako trena 
baina alferrik iritsi zela. Madriden zegoen frantses 
enbaxadorearen portaera konpreni ezina gertatzen zitzaigun. 
Pacto de no intervención delakoa, bai, zakurraren putza. Denek 
egin izan balute ... baina garbi zegoen hipokresia hutsa zela 
hura, inork ez zuela sinesten hartan. Antza, pentsaerez 
radikala eta sozialista izaki, baina bere kideak esku hutsik 
utzirik, aldarrikatzen zituen helburuen kontrakoa baizik ez 
zuen burutzen. Bai Irun bai Donostiako erorketak, erosketak 
ere izan zirela zioenik ere bazen. Dena den bat sutan 
hondatu zen eta bestea erdi husturik gelditu.  
  Hamabitik hamahirurako gaua, kontatu dizudan 
bezala, beldurgarria izateaz gain, bene-benetan nahasia izan 
zen. Kamioiak, beribilak eta trenak, hala nola beste ibilgailu 
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guztiak gainezka zihoazen, oinezkoak ere ugari zirelarik bide 
bazterretan, eta gu bi bateletan mendebaldera arraunean jo 
eta jo.  
  Orio gainera iritsi ginenerako aspalditxo mantsotua 
geneukala arraunketa hantxe arrantzuntzi bat ikusi genuen 
gure albora zetorkigula zerbaiten berri jakin nahian edo, eta 
galdetu genien:  
  - Nondik zatozte? Nongoak zarete?  
  - Mundakarrak. Eta zuek? Pasaiatik zatozie?  
  -Bai.  
  - Pysbera goiaz makailua erosi gura.  
  - Bada, larri, ze txapel gorriak topauko dituzue bidean, 
denen jabe egin dira dagoeneko eta hobe duzue Mundakara 
itzuli bakailurik gabe.  
  Neke-neke eginak, erabat lehertuta, izerdi patzetan 
gindoazela ikusirik, eta ez zen gutxiagorako halako ihes 
estropadaren ondoren, txikota bota ziguten eta ontzi biak 
elkarri lotu genituen.  
  - Jatekorik badozue?  
  - Ez. Goizean goiz irten gara presaka, ezer jateko 
astirik ere hartu ez dugula.  
  Ogi beltza eta zahatoa luzatu ziguten eta honek 
zertxobait eztarriaren zakarra arindu eta sabeleko kantak 
isilarazi zizkigun. Berriro galdetu ziguten:  
  - Zelan zabiltze armakaz?  
  - Gaizki.  
  Berriketari heldu genion eta bat gentozen 
komentatzerakoan ez zegoela deusere, ezebez, bapez, zer 
eginik batere iskilurik gabe, armarik eta hegazkinik, edota 
gerrauntzi haundi eta ongi horniturik gabe. Premiak gero eta 
larriagoak, beharrak haundiagotzen hasiak zirela eta jada 
janariei buruzko neurriak hartzen hasi beharra zegoela. Eta 
udazken sarreran holaxe bazen, zer ez zen izango negu 
gorrian?  
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  Iraganak genituen jadanik Getariako sagua, Izustarria, 
lruarriandietako muturra, Zumaiako San Telmoa eta Debako 
Aiztanda, beraz, Mutrikuko parera iritsi ginenean han bertan 
uzteko eskatu genien bizkaitar jator haiei.  
  Txikota erriatu genuen eta berriz arraunei helduz ekin 
genion lehorrerantz, eskerrak emanez:  
  - Adio, eta eskerrik asko.  
  - Agur, eta Gora Euskadi Askatuta!  
  - Gora!  
  Mutrikuko kaiaren barrenean sartu ginenean jendea 
erruz zegoen begira moile izkinetan, zetozenen zain. 
  Ezaguna nuen Antonio Kaxka egin zitzaigun bi 
ontzien eta arraunen jabe, eta gu, eskuak libratu genituenean, 
ez ginen batere haserre. Hasi zitzaizkigun berriro nekea eta 
gosea gailentzen, eta erabaki genuen lehenbiziko gauza, 
behar-beharrezkoena eta premiazkoena otordu on bat egitea 
zela.  
  - Goseak ni'ok.  
  - Baita ni're.  
  - Goazemak zerbait jatera.  
  - Bai eta lehenbailehen, bestela goseak akabatuko nauk 
eta.  
  - Baina, nora?  
  - Aurkitzen dugun lehenbiziko tabernara. Horiexek 
ziren geure lagun taldearen ahotik irteten ziren hitzak. 
Aurkituko ote genuen lehenbailehen ostaturen bat 
baldimetan. Eta, nola ez, topatu genuen ere tabernatxo bat 
aski merkea. Bazkaldu ondoren Kofradian biltzeko ordena 
eman ziguten, zertarako ez genekielarik. Ez zen nahi orduko 
gaua iritsi, arraioa! Loak asetzeko kaia ondoko Bar Egaña 
ostatuaren goiko bizitzan utzi ziguten gelatxo bat. Leher 
eginda nengoen, baina, halere gau osoan, nekea beragatik edo 
kezkengatik, ezin loak hartu. Jira batera, jira bestera, ezin 
postura egokirik hartu eta goiz alba inguruan azkenean loak 
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menderatu ninduenean hamaika amets gaiztok astindu 
ninduten, ahots goraz karraxiak eta izen ulertu ezin batzuk 
esaten omen nituela, adierazi zidaten gela lagunek.  
  Hurrengo goizean goardiak egiten ipini gintuzten 
moile izkinean. Jose Astigarraga genuen gure buruzagia, 
itsasoko arazoetaz arduratzen zena. Hau, ordea, laster 
inguratu zitzaidan neretzat beste egin behar bat zeukala eta, 
esanez.  
  Juan Manuelen itsasuntzirako bost gizon izendatu 
gintuzten eta lehenagotik aukeratuta zegoen patroiarekin 
Donibane Lohitzune aldera gauez abiatu behar izan genuen.  
  Ni lehengo bidaiaz aski nekatua eta aspertua nengoen, 
baina aginduak agindu, betebeharrezkoak ziren egoera 
latzetan norberaren nahiak eta erosotasunak ahaztuta.  
  Ilunabarreko bederatziak inguruan hasi zen jendea 
inguratzen ontzietara. Santu eta seña eman behar zidaten, eta 
ondoren uzten nituen ontzira igotzen.  
  Beldur nintzen, halere, atzerako bidaia honekin. Ez 
dira, ez, sartuko ... ez dira, ez, pasatuko, no pasarán ... eta 
horrelako oihu ugari botatzen zituzten batzuek, baina etsaien 
atzaparretan eror gintezkeela pentsatze hutsak buruko ileak 
zutitu eta gogoetak goibeltzen zizkidan, barne pakerik inolaz 
ere ezin lortuz.  
  Itsasoan barrena egin genuen lehenbizi eta ezkerretara 
Matxitxako argia ikusi genuen urrun. Bazihoan aurrera 
baporea, geldi-geldi, ikatza erreaz eta popaldetik ke arrastoa 
utziz. Argiren bat edo beste gau ilunean zintzilik ikusi orduko 
izuak harrapatzen gintuen eta hamaika ikaraldi pasa eta 
azkenean Igeldoko, Hondarribiko eta Sokoakoak igaro 
ondoren iritsi ginen Donibane Lohitzuneko kaiara goiz 
albarekin, eta beste bapore batzuen konpainian.  
  Jende nagusi guzti hura itsasuntzitik alde egin zuenean, 
nork bere bidetik jo zuen eta hantxe gelditu nintzen ni moile 
bazterrean, bakar-bakarrik, inor ezagutzen ez nuela, 
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poltsikoan pezeta bi besterik ez, eta prozesio etengabea 
barren-barrendik.  
  Zertarako balio zidan han, gerrarik ez zen lekuan, 
poltsikoan neraman pistolak, ni pake-gizona izaki eta? Hartu 
nuen, bai, eta uretara bota nuen, bapatean hondoratu zelarik. 
Askatasun sentimendu bat nabaritu nuen orduantxe, baina 
baita ere izu zirrara beldurgarriak astindu ninduen burutik 
oinetara.  
  Nora jo ez nekiela hantxe gelditu nintzen gogoeta gero 
eta ilunagoekin atrakatu berri nuen itsasuntziaren inguruan. 
… 
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5 Patri Urkizu, ITSASOA. Alberto Schommer, Sarrerako testuak: Patrizio Urkizu & Rafael 

Aguirre. Kutxa, Donostia 1999, 15-21. 
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TSASMINEZ izanen zara beti askatasuna gogoko duzun 
hori6, dio poeta hiritarrak, eta halaxe liteke, agian.  
 Goizalbaren eri arrosek gauaren maxkur 

nakareztatua urratu aitzin, - eta Larrun mendiko kaxkotik 
Aiako Harriraino marinelek sareak hedatu baino lehen bertan 
aspaldian irten gabe dagoen eguzkia bereganatzearren -, 
Hondarribiko kaiara iritsi naiz.  
 - Egun on!  
 - Denborak mudantzarik ba ote dakar?  
 - Honela irauten badu, aski.  

  Zain neukan anaiak hartu du lehorrean dagoen 
txintxorroa eta lezunez beteriko ranpa irristagarrian behera 
jaitsi du untziraino arraunean hurbiltzekotan. Haize fin batek 
belarien mastetan kalaka etengabea sortzen du. 
  Goibel, uher, beltz, ilun, grisak daude zeruak eta ez da 
izarrik ageri. Begiak, halere, polliki-polliki ilunbeetara ohitzen 
hasiak zaizkit.  
  - Jantz itzazu polainak, uretako galtzak eta sira, bada 
ezpada.  
  Motorra martxan ipini, boia aske utzi eta abiatu gara 
anaia eta biok itsaso zabalerantz. Arruta erabaki ondoren, 
iparmendebalderantz zuzenduz branka, lemazain utzi nau, 
bera aparejoak prestatzen ari den bitartean.  
  Jaizkibelgo magalean kokaturik dagoen kriseiluak bere 
keinuak botatzerakoan, txuri-gorri, txuri-gorri, artizarra 
bailitzan, gau sapaia urratzen du eta itsasoaren larru iluna 
argitzen. Sondaren pantaila ttikia piztu eta hondoko goiti-
beheitiaren xehetasunak pintatzen dizkigu koloretan, 

 
6 “Homme libre , toujours tu chériras la mer”, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Paris, 

1857. 

I 
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noizpehinka brasa ezberdinetan arrain-multzo baten seinalea 
ageri zaigularik. Aita bizi balitz honako aurrerapenek benetan 
liluraturik utziko lukete, noski. Ilargiaren, mareen edota urte 
aroaren berririk behar ez nondik dabilen arraina jakiteko. 
Hau da, hau!  
  Venus jainkosak bere kaperatxoa omen zeukan 
harkaitz ondotik igaro gara. Balearen antza dauka, eta 
amesten hasi naiz baleekin.  
  Oroit naiz irakurri berri dudanaz liburu batean. 
Hondarribiko zigiluak, 1297 ko urtea duela marraturik, -urte 
berekoa da ere Bermeokoa irudi berdintsuekin-, treinerua, 
hiru gizon arraunean eta arpoilari sendo, azkarra balea 
ehizatzen.  
  Haiek, bai, haiek gizon ausartak!  
  Zigiluaren ondoan zurezko mahai baten gainean, 
tintaplumatokia eta eskuzkribua ageri dira eta denboran 
oraindik atzerago jo dut. Mila ehun eta berrogeita 
hamargarren urtea da. Nafarroako erresumaren hiriburuan, 
Iruñean, beraz, katedralaren kalostrara ematen duen gelatxo 
batean fraide bat izkribatzen ari da. Libro Redondo, idatzi du 
azalean eta 73. orrian dago. Errege Gartzia Ramirezek 
emandako agindua ari da idazten eta hitzok tinta beltzez ditu 
kaligrafiatzen,  

 
In nomine Domini nostri, Ego Garcia Ranimiriz rex ... dono 
... Sancte Marie de Pampilona: Orio et Hieldo ... et Hurumea 
... et Soroetha cum tota sua pertinentia et cum totas suas 
pescarias ... ,  

 
alegia, gure kostaldeko lurrak eta arrantzaleku guztiak, arrain 
handiak har eta gazitzeko itsas bazterrak apezpikuari oparitzen 
zizkiola. Ez zen, alajaina, opari txarra!  
  Mendebaldera goaz ilunpean oraino, atunetara irten 
baikara gaur anaia Joxeba eta biok. Berriketan hasten gara.  
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  - Atzo, hegaluxe mordoxka harrapatuak ttuk.  
  - Bai? Non?  
 -  Urrutixamar. Matxitxako aldera bizpahiru orduko 
bidean gutxi gora-behera. Ea batenbat harrapatzen dugun 
guk ere gaur.  
  Begiak jada urrun samar dagoen Guadalupeko eliza 
dorretxorantz zuzendu ditut, baina ez da ageri laino maindire 
zuri-berunxkarek estaltzen baitigute. Higerreko kostaburua, 
Gaztelupe erdiko punta, - zeinetan Pierre Lhandek bere 
Yolanda eleberri historiko pollitaskoa, hondarribitarren eta 
flamendarren arteko harremanen gainean eta tartean amodio 
ixtorioa kokatzen duen-, Amuaitzeko uhartetxoa, Artzu 
portua, Turroiko armailak, hauen tartean Putre kabiazpiko 
erreka amiltzen dela, Azabaratza, Biosnar, Aranda handia 
igarotzen ditugu baratxe-baratxe motorraren zarata 
errepikakorrak soilik urratzen duelarik isiltasuna.  
  Pasaiako bokalera iristerakoan irudimenak, -noizpait 
untzi hondoratu baten irudiak kilikaturik edo-, gau itxi eta 
guztiz zakar batean murgiltzen nau. Ekaitzak harturik uhinen 
menpe eta laino tartean elkar ezin ikuskaturik diren bi 
kapitainen arteko oihu-solasa amestera narama.  
 - Euhp, nondik hator?  
 - Erne! masta hondatua diat eta hire untzi gainera 
eroriko duk.  
 - Euhp, nondik hator?  
 - Ez zekiat.  
 - Nahi duk salbatzea?  
 - Erne ene mastarekin.  
 - Nahi duk salba hazadan?  
 - Ene mastak joez gero hondora hoake.  
 - Ni banihoak, eta hi galdua haiz.  
 - Jainkoak salba nazala!  
 - Nahi duk Donibanera zuzentzea? Pilotua nauk eta 
bazekiat hemengo berri.  
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 - Non zegoek Donibane?  
 - Hemen bertan.  
 - Engainatu egin nahi nauk, hor nonbait behar dik 
Hondarribi.  
 - Ezetz, Donibane dela.  
 - Nola deitzen haiz?  
 - Galanta.  
 - Nongoa?  
 - Donostiakoa.  
 - Arruta?  
 - Ternua.  
 - Zenbat jende daramak?  
 - Hogei gizon.  
 - Nahi duk salbatzea?  
 - Zer izen duk?  
 - Etxegoien.  
 - Eta untziak.  
 - Maria.  
 - Zeruko amak salba gaitzala!  
 - Nahi duk salba hazadan ala ez?  
 - Zeren truke?  
 - Berrehun dukat.  
 - Ehun.  
 - Ez, banihoak bakarrik.  
 - Bahoake infernura, deabru arraioa!  
 - Harkaitzak itoez beteta zeudek.  
 - Ehunda berrogeita hamar dukat.  
 - Egina.  

  Tratua horrelaxe egin ondoren salbatu omen zuen 
Etxegoien donibandarrak Galanta untzia, Pasaiara erakarriz. 
Eskuinean Arando txikia, Senoko zuloa, Gurutzeko punta. 
Ezkerrean Alabortza. Makina bat aldiz bertako eskaileretatik 
buruz jauziz eta pulunpatuz mainu ederrik hartua naiz, eta 
erresakak latz jotzen zuenean eta marea gorakin 
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zurrunbiloetan arriskurik igaroa eta ur zurrutakada 
gaziaskorik irentsitakoa.  
  Aurrez-aurre, Ondartxo aiekan astileroak. Osaba 
Eusebiok eta Juanluix lehengusuak hainbat urtetan lantalan 
etengabe bertan egin izan dute untzigintzan. Trintxerpeko 
bazterra. Txikitan Karmengo jaietan batel estropadak 
ikustera joaten nintzenean, anaia-lehengusuek bertan parte 
hartuz banderak irabazten zituztenean, munduko ozeanoak 
bertan amaitzen zirela uste nuen. Pasaia Antxo (Santxo 
errege nafarraren oroimenez izendatua ziuraski), eta pixkat 
haruntzaxeago Komentuko kaxkoa eta Lezoko kaia.  
  Ezin utz dezaket, noski, aipatu gabe nere sorterria, 
etxean kontatzen baitzidaten Pariseko amiamak ekarri ordez 
aitak aurkitua ninduela Errotetako plaian. Marea beheran 
bertan urte batzuk geroago xirla eta xixare-pote mordoxka 
bildua natzaizue ere, aparejoetako amuetan ezartzearren. Eta 
nola ez oroitu, neguko egun gris haietaz, sirimiri pean, sirak 
jantzita, bospasei urte nituela batelaren sabelean panel 
gainean etzanik, anaiek lupiak, erlak, doradak, aingirak eta 
korkoiak arrunt pila arrantzatzen zituzten bitartean. Jaizkibel, 
Arkale, Urko eta Olazar izenez bataiatu zituen untziak aitak.  
  Arrain-saltzaile sanjuandarrak oinez arinasko, saskiek 
buruan pisatuko ez balute bezala, oihuka, eta lotsagabeki 
solasean aritzen zirenekoaz oroitzen naiz. Xabiroia-xabiroiaaa, 
sardina-sardina freskuaaa, palometa-palometaaa , perloia-perloiaaa, 
barbarbarina- barbarin finaaa… 
  Arando txikia, Platapeko Erredonda, Putakio, Ilurgita, 
Monpas eta Uliako kaxkoan balea begiraleen dorreoiak 
begiztatzean Santxo Jakitunaz, Nafarroako erregez oroitu 
naiz, honek arautu baitzuen Donostiari Forua eman zionean 
1180. urtean, balea bizarren komertzioa. Bai, benetan goiztiar 
izan ziren euskaldun marinelak balea ehizatzen! Ez zen, 
ordea, samurra haien bizitza, bertso zaharrak oroitarazten 
digun bezala gertatzen baitzen maiz:  
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 Marinelaren bentura 
 itsasoan sepultura… 

 
  Alfonso VIII.ak, Gaztelako erregek, injustuki, 
Gipuzkoa bereganatu ondoren, mila eta berrehungarren 
urteko abenduaren 31 an Santiagoko Ordenako maestrea7 
zen Gonzalo Rodriguez jaunari, illam ballenam quam homes de 
Mortriku (halaxetxo idatzia), alegia, Mutrikuko gizonek 
ehizaturiko balea ematea erabaki zuen. Ez ziren gozo-gozo 
geldituko mutrikuarrak agindu honekin, noski!  
  Fernando IIIak 1237ko irailaren 28an Donostiako 
Forua eman zion Zarauzko herriari, bertan azpimarratzen 
delarik zehatz-mehatz bertakoek harrapatzen zuten balea 
guztien zati handi bat beretzako gorde nahi zuela.  
  Halaberetsu, Sancho lVa El Bravo deituak 1292ko 
urtarrilaren 10ean Getarian urtero harrapatzen zen lehen 
balearen erdia Donostiako prebosteari, hau da, erregek bere 
menpeko biztanleei eskubide eta kargak kobratzeko euskal 
hiribilduetan ezarritako ordezkariari ematea agindu zuen.  
  Bi mende bederen iraun zuen erregeren agindu honek, 
baina erreberentziaz eta umilki onartzen zuten arren 
getariarrek manua, itxura besterik ez zen, horrexek ez 
baitzien inongo graziarik egiten erregeren izenean izanik ere, 
alegia, beren biziak arriskatuz, beren esfortzuz, eta beren 

 
7 García de Palacio-k dioenaren arabera bere Instrucción náutica para navegar liburuan (1587), 

"[Prebosteak] Gizon trebe, zuzena eta negozio gizona behar du izan, merkatariek ezagutzen 
dutena eta fama zein erizi onekoa, eta egiten dituen gauza guztietan, dituen modu on eta kontu 
garbiengatik, besteen konfidantza merezi duena. Merkaduriak ongi pleitatzen (flete), karga 
hornitzen eta gauza bakoitza bere lekuan jar dezaten agintzen jakin behar du, eta untziak, 
lehorrean zein itsasoan behar dituen gauza guztiak ezagutu eta ulertu behar du […]. Oso 
garrantzizko da ere marinel on izatea, eta altura zer den, esperientzia eta zientziaz jakitea, honela 
leku guztietara hobe heltzeko gauza izango da, egin behar duena egiteko inolako aholkuren 
premiarik gabe”. Migel Laburu, Itsas Dokumentu zaharretan erabilitako hitzak jasotzen dituen hiztegi 
laburra. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1992, 75.  
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izerdi-odolez ehizaturiko balea, besterik gabe Donostiako 
prebostearen eskutara eta jabegora igaro zedin.  
  Arrantza eta harrapatze hauek ez ziren, noski, sesio, 
eztabaida eta borrokarik gabekoak, zeren, ongi dakigun 
bezala, Eugène Goyenetche historiagile eta ikerle lapurtarrari 
esker, 1293tik 1447raino hamalau tratatu, itun zinatu zituzten 
Euskal Herriko ipar eta hegoaldeko marinelek elkarri okerrik 
ez gaitzik ez egiteko, hau da, piraten kontra eta 
korrespondentzia onaren alde8.  
  Baina utz ditzagun errege-erreginak, maestre eta 
prebosteak beren jauregi eta gazteluetan eta goazen grekarrek 
deitu àkámatos thalasa, itsaso nekaezin eta zabalean barrena.  
  Abilak behar zuten izan benetan antzinako euskal 
marinelak beren untziak eraikitzen eta gidatzen Genuako 
kronista izan zen Giovanni Villani-k honakoxea idazten 
baitzuen 1304. urtean:  
 

 Iragan zuten hertsidura Gaskoinako jendeok koka deitu 
untziekin, eta sartu ziren korsoan gure Itsasuntziei aski kalte 
eginez. Ordudanik, genuarrek, veneziarrek eta katalanek 
kokak erabiltzen hasi ziren, untzi merkeago eta seguragoak 
zirelako, beren untzi genuarrak abandonatuz Honek gure 
itsas-untzi flotan aldaketa handiak sortu zituen9.  

 
  Eta XV. mendearen erdian, 1450.ean, hain zuzen, 
hantxe ikusten ditugu Johan Martinez de Deva, Martin 
Ochoa de Motrico, eta Johan Ferrando de Motrico 
kapitainak besteen artean, gatza karreiatzen Ibizatik eta 
Tortosatik Genuako porturaino, hiri honetako nagusiek 
aspalditik utzia baitzuten euskaldun marinelen eskutan 

 
8 Eugène Goyheneche, Bayonne et la région Bayonnaise du XIIe au XVe siècle. UPV-EHU,  

Bilbao 1990.  
9 Miguel Laburu, La nao ballenera vasca del siglo XVI. Donostiako Aurrezki Kutxa 

Munizipala. Donostia 1989, 47.  
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karraioa. Komertzio mota honek, antza denez, Veneziako 
untziei konpetentzia latza egin zien10.  
  Mila laurehun eta hirurogeita hiruan errege Enrike 
IV.ak Donostiako hiriari ematen dion arantzel, zerga arau 
batean, nabari da ordurako bakailaua eta balearen koipea 
saltzen zela bertako merkatuan.  
  XV. mende bukaeran Salinasko kondea Donostiako 
hiritik Bretaina aldera bere gerra untzi-flotarekin dihoanean, 
hain da ugaria untzi multzoa badian, jendearena murruan eta 
Santa Klara islaren gainean festa eguna dirudiela Abade 
guztiak prozesioan eta mila bendizio egiten, dontzeila guztiak 
belauniko, eta bikari nagusiak otoitz hau egiten:  
 

 Santa Klara, serora debota, hel zakizku, faboratu duzu 
anitz behar. Pisa hiriko marinelak hiru argiz, hiru lekutan 
mirakuiluzki argiturik Arestango portura salborik helarazi 
zenuen, eta Assisa hiria sarrasinek setiatua librarazi. Orain 
da, beraz, gure aldia. Jabe zaitez, edukazu gutzaz arta, eta ea 
gure patroinek onez erakartzen gaituzten berriro garaipena 
eskuan gure sorterrira eta familietara. Hala bedi.  

 
  Jakina den bezala ediren eta deskubrimendu handien 
eta miresgarrienak XV- XVI. mendeetan burutu ziren, noski. 
Selma Huxley, ikerle kanadiarrak dioskunaren arabera, ordea, 
- dena den, berak ematen dizkigun laurogei agirien 
transkripzioez aparte hamaika (mila) gehiago ere badira 
Vargas Poncek11 bildurik Madrideko Itsas-Museoan-, ezin 
liteke 1517a baino atzerago jo historian, Ternua eta Itsaso 
Ozeanoaren bestaldeko lurren eta kostaldeen 
ezagutzapenean, tradizioak hala maite duen arren :  

 
10 Jean-C1aude Hocquet, Le sel et la fortune de Venise. Voiliers et commerce en Méditerrannée 

1200-1650. Paris, PUL, 1975, 604. 
11 Pilar San Pío Aladren & Carmen Zamarron, Catálogo de la Colección de documentos de Vargas 

Ponce que posee el Museo Naval (Serie primera. Numeración romana). 2 Vols Instituto Histórico de 
Marina, CSIC, Madrid, 1979.  
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 Actualmente no se conoce la existencia de ningún 
documento fehaciente que demuestre que antes de 1517 hubiera 
alguna relación entre los vascos y las pesquerías 
transatlánticas12. 

 
  Gu, ordea, tradizioarekin gaude, eta 1496ko beste agiri 
batean irakurtzen dugularik Domingo Ibañez de Marecheaga 
eskribauak idatzitakoa, hau da,  
 

 En Santa María de Talaya de la noble villa de Vermeo, 
a veinte e tres dias de abril de nobenta e cinco annos ... e en 
presencya de my, Domingo Ybannes de Marecheaga, escribano 
de sus altezas e escrivano fiel desta villa [ ... ] Yten, sardina 
fresca o salada o arenca o arencas de Flandes o de Grilanda o de 
Galizia de qualquiera suerte no vendan presona alguna, salvo el 
dicho Ochoa13:  

 
sardina freskoa, edo gatzeztatua, edo keztatua edota Flandes, 
Grilanda eta Galiziatik datozen arenkak saltzeko monopolioa 
Otxoa Azkizukoari ematen zaiola. Gure ustez, - badakigu 
ongiasko noski usteak erdia ustel duela -, Grilanda aipatzen 
denean Groenlandia irakurtzea zilegi litzatekeela. Dena den, 
beti aipatu dugun bezala, agiri eza agiri ezaren froga besterik 
ez da, ez dela agiririk frogatzen du, baina ez gertakizuna.   
  Bestalde antzina-antzinakoak ditugu bertso hauek ere:  
 

Kontxatik doha untzia,  
Han konpainia guzia,  
 
 

 
12 Selma Huxley, "Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-1713)", Itsasoa. El Mar 

de Euskalerria. La Naturaleza. el Hombre y su Historia. Etor, Donostia, 1984, 27.  
13 Javier Enriquez Fernández & al ., Colección documental del Archivo de la cofradía de pescadores 

de la Villa de Lequeitio (1325-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. Eusko 
Ikaskuntza, Donostia, 1991 , 37.  
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Ternuarat badohazi  
Zerbait nahiz irabazi14.  
 

  Igeldoko kriseilua, Punta Galea, Muntto haundi, 
Anarri, eta Orioko barra arriskugarria, orain, dena den, aski 
konpondu eta ongiasko antolatua, begiztatzen ditugu. Kosta 
aski urrun daukagu, halere. Han ageri zaigu Mollarri uhartea, 
eta Zarautzko hondartza luze eta zabala. Haruntzago, 
Getariako sagua.  
  XVII. mende hasieran Pierre de Lancre15 oroitzapen 
gaiztoko inkisidoreak kontatzen digunez, Maria Larraldek 
entzuna omen zuen Sorginen Biltzarrean, nola batzuek 
Donibane Lohitzunetik eta Ziburutik aidean Ternuaraino 
eramanak izan ziren, eta mastaren puntta-punttan ezartzen 
zirelarik, - ez baitziren untzi barnera sartzera ausartzen, hau 
bedeinkatua zenez -, kaxko eta leku garai haietatik hauts 
batzuek isuritzen zituzten, eta marinel gizaraxoek hainbeste 
neke eta sufrimendu ondoren harrapatutako eta lehortzen 
lagatako arrain guztiak pozointzen omen zituzten.  
  Haizeak aski ez balira bezala ekaitzak eta 
hondamendiak erakartzeko!  
  Lope de Isasti historiagile lezoarrak16 ere aipatzen ditu 
Ternuako lurralde hotz eta izoztuak, eta nola martxo apirila 
aldean joaten ziren arrantzale gipuzkoarrak Bakailao izena 
daraman kostaldera iraila edo urria arteraino, eta bertan 
aipatu sorginen arriskuez aparte, - badirudi sinesten zuela 
sorginak gai zirela ekaitzak altxatzeko -, elur-mendien, eta 
salbaia antropofagoen gezienak pairatu behar izaten zituzten. 

 
14 Patri Urkizu,  Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). Durangoko udala, 1987, 96. 
15 Pierre De Lancre, Tableau de L'inconstance des mauvais anges et démons, où il est amplement traité 

des sorciers et de la sorcellerie 1613. Reed. de Nicolas Jacques-Chaquin, Aubier, Paris. 1982, 117. 
16 Lope de lsasti, Compendio Historial de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de GUIPUZCOA 

por ... en el año de 1625. Ed. I. Baraja, Reed, La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1972, 154, 
164. 
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Halere hauek euskaldunekin izandako harremanen ondorioz, 
urtero berrikustean eta galdetzean  
  - Nola zaude?  
  - Apaizak hobeto.  
erantzuten omen zuten.  
  Kontutan hartzen badugu Juan Sebastian Elkano 
kapitain getariarra izan zela munduari bira ematen lehena17 
1522ko irailaren 22an San Lucas de Barramedako portura 
arribatuz, bertatik partituz geroztikan bi aste falta 
zitzaizkionean hiru urte betetzeko, eta aipatu balentriak 
burutzen zituztela paraje urrun haietan, ezin dugu dudatan 
ezarri nabigazio kontutan euskaldunak iaioak izan zirela, eta 
aipagarrien artean ezin utz dezakegu izendatu gabe Andres 
de Poza eta Piarres Detcheberri.  
  Lehena, abokatu bizkaitarra, Flandesen, Lovaina eta 
Salamancako unibertsitatean ikasten egon ondoren, 
Donostian 1583an Santa Mariako kalostran bere lezioak 
eman zituena eta urte batzuk geroxeago argitaratu zuena 
gaztelaniaz ordurarte idatzirik zen Hidrografía18 libururik 
bitxienetarikoa.  
  Bigarrena, Pierre Detcheberri, Martin de Hoyarzabal 
Ziburuko kapitaina 1579an Bordelen argitaratu liburuaren 
itzulpena eman zuena zertxobait erantsiz mende bat geroago. 
Hona bada nola ikusten zuten kapitain ziburutarrek 
Gipuzkoako kosta eta muilatzeko behar bezala hartu behar 
ziren neurriak19.  
 

 
17 M. Fernández de Navarrete, Viaje de Magallanes y de Sebastián de Elcano alrededor del Mundo. 

Colección Buen Aire. Buenos Aires, 1944. 
18 Andrés de Poza, Hidrografía la más curiosa que hasta aquí ha salido a luz. Bilbao. Matias 

Mares, 1587. 
18 Liburu hau da Ixasoco Nabigacionecoa. Martin de Hoyarzabalec egiña francezes. Eta Piarres 

Detcheberry edo Dorrec escararat eman eta cerbait guehiago abançatuba. Bayonan, Fauvet, Imprimerian 
Carmessetaco aldea. MDCLXXVII. Txertoa reprints, Donostia, 1985, 101-102. 
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 Jakiteko duzu ohi baduzu muilatu Hondarrabiako Igerren, 
muila zazu 9. brasetan eta deskubri zazu Ospitalea eta ethorriko 
zaitzu Amuisko puntaren irlaren gainetik noroesta.  
 Jakiteko duzu nahi baduzu sarthu Pasaien ez hurbil sobera 
uesteko leihorrari zergatik baita baxa bat estalia, zeina baita 
entradaren aitzinean eta bada bertze baxa bat barneko aldean 
istiborretik eta eginen duzu guardia hekiengatik erran den bezala eta 
joanen zare muilatzerat gaztelubaren barreneko alderat.  
 Jakiteko duzu nahi baduzu sarthu Donostian, sart zaite 
erditik eta iraganen zaizko hurbil noroesteko puntari, eta nahi 
baduzu kaiean barrena sarthu egonen zare baxamarean ensekean.  
 Jakiteko duzu nahi baduzu muilatu Getharian eta baldin 
baduzu haizea, bendebala ez hurbil sobera Sant Antongo irlari harik 
eta hiriaren punta deskubritu artean eta izanen zare orduan irlaren 
trebesean, zeina orduban sarthuko baitzare barnat.  
 Jakiteko duzu nahi baduzu sarthu Mutrikun ikusiko duzu 
Arrokak istriborreko aldetik uesteko partetik eta sart zaite 
barnatharik eta arrokak hutz egin artean. 

 
  Bagoaz, bada, mendebalderantz laino tartean, 
noizpehinka txitxarroren bat untziratuz eta amu dizdiratsua 
ahotik kendu ondoren saskira bota, eta berriro uretaratuz, 
halako batean zarata handi bat sentitu genuenean. Ziburu ─ 
Lekeitioko batel estropada egiten ari zirenak genituen gure 
aldamenean. Ez zitzaien animorik falta, alajaina! Kantu-
kantari zihoazen, arraunen konpasean tolete-estroboek 
sortzen zuten hots zakarrarekin batera. Agurtu genituen, eta 
bazen batel haien artean andereño sendo eta ederrez 
osatutako tripulazioa. Oroitu nintzen ere berehala Madame 
d'Aulnoy-ren sukaldari lotsagabeak nola uretan bukatu zuen 
1691 ean, Pasaiako neskatx arraunlari eder hari zimikoka hasi 
zitzaionean. Une bat soilik izan zen berehala galdu baitziren, 
eta kostalderantz zihoazen bitartean gu zabalerantz jo 
baikenuen.  
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  Berriro balearen ehizan izaten ohi ziren treineruez 
oroitu nintzen eta Larramendik 1754 urte inguruan, hiztegi 
ospetsua moldiztegiratu ondoren, bere Corografía-n idatzi 
zuena balearen arrantzaz itzuli nahi nuke hona:  
 

 Inguruetako portuetatik irtetzen dira bateletan, eta, 
gudaloste bat izutzeko adina izango litzatekeen piztiaren 
beldurrik gabe, honen bila abiatzen dira, itsasoan ingurune 
borobil handi bat hedatuz, gehienak arraunean ari dira itsas-
kolpeetarik libratzen saiatuz, eta badihoa zutik arpoilari 
sendo, azkar eta aditua balea noiz azaleratu zain, bere 
kopeteko errekak arnastera, eta une hau gertatzen denean 
arpoia indar guztiz jaurtikitzen dio bizkar izugarri hartan 
kokatuz. Piztia zauritutakoan haserre bizian hondoratzen da 
eta itsaso sabelean luzaro irauten, arpoiari loturik dagoen soka 
luzea berekin eramanez, eta honekin batera treinerua, balearen 
atzetik dihoana ur gainean, odolusturik eta hilik azaleratzen 
den arteraino, orduan garaile portura erakartzen dutelarik. 
Anitzetan itsasoan gipuzkoarrok burutzen duten ekintza 
handien lekuko izan gara, eta ziur naiz Holanda, Ingalaterra 
eta Frantziako marinel ospetsuek ez liratekeela gai izango hori 
egiteko, eta horren aurrean, alegia, bateltxo batzuetan baleak 
hiltzera irtetzea ausarkeria gehiegixkotzat joko.  
 Hau jakin izan balute grekarrek, zer ez ote zuten 
asmatuko beren poemetan? Zer ez idatziko Birjiliok ezagutu 
izan balu horrelakorik? Itsasoa nahasiz Eneasen untzi-flota 
eta gizonak hondoratu zituelako, Ozeano aitaren eta erregeren 
baimen eta agindurik gabe Eoloren aurka Neptuno haserre 
pintatu bazigun, nola ez zuen irudikatuko Neptuno 
gipuzkoarraren ekintza neurrigabea ikustatzerokoan?20.  

 

 
20 Manuel de Larramendi, Corografía de Guipúzcoa. Edición de J. Ignacio Tellechea. 

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. Donostia, 1969, 31. 
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  Erretorika klasikoarekin ohiturik dagoen ikuspegi 
epiko-mitologiko honetatik urrun dago, ordea, marinel seme 
eta umezurtz izan zen eta guztiz gazterik hil zen Jean 
Baptiste Camoussarri poeta erromantiko ziburutar benetan 
interesgarria eta ia erabat ezezaguna dena, zeinen omenez 
ondoren dihoakizun poema eskeintzen dizudan, irakurle.  
 

MARINELAREN KONTRA-PASA 
 

Marinela,  
Zuk bethi ezin-egona!  
Ohetako,  
Itsaso gazi urdina! 
Teilatutzat,  
Zeruko hedoi arina!  
Begietan  
Izarren argi gordina!  
Kulunkari,  
Beladun untzi sorgina!  
 
Errepika:  
Hargatik, hargatik,  
Ez gal gogotik,  
Zure goait, zure goait  
Dagola norbait,  
Itsas-hegitik21.  
 

  Kontrapasa honetan batelikoa senti dezakezu uhinen 
konpasean eta haizearen eraginez baltsan eta dantzan. 
Bidenabar, haizeen koloreez mintzo den beste poema hartaz 
oroitu natzaizue. Purpura gorriz jantzirik datorren Ekiaz, 

 
21 “Jean Baptiste Camoussarri (1815-1842)”, Lapurdi, Baxanabarre eta Zuberoako bertso eta 

kantak. T. II, 1545-1900. Patri Urkizuren edizioa. Etor, Donostia, 1991, 354. 
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Hego xuri miresgarriaz, Ifar beltz-ilun beldurgarriaz, eta 
Mendebal arre marmartiaz.  
  Bagindoazen bada motorraren indar eraginez bagen 
artean balantzaka, kainaberak erne, Getariatik Zumaia, Deba 
eta Mutriku alderantz, San Anton mendia, Gaztelupeko 
hondartza, Iru arriaundieta, Izustarri, Mariantongo muturra, 
Izurrungo hondartza, Endata, Aitzandi, Arrilaban, Alkolea 
eta Galdonamendi ezker aldera utziz. Saturrarango 
harkaitzak oso urrun begiztatu genituenean ziaboga eman 
genuen popa mendebalderantz ezarriz, eta lehen baborretik 
ikusten genuena orain estriborretik hodei grisen artean.  
  Halako batean, Orioko barraren alturan, eta bospasei 
ordu generamatzanean gelditu gabe zeruko eta itsasoko 
ostertzak ia bereizten ez zirelarik, kolpe nabarmena hartu 
zuen kainaberak, eta anaiak lema utziz berehala hartu zuen 
esanez.  
  - Pikatu dik batek.  
  Eman zion gutari polliki-polliki hautsi ez zedin, eta 
oinak ongi tinkaturik hasi zen mantso-mantso erakartzen 
arraina. Haundia behar zuen izan besoetako zainak 
nabarmentzen baitzitzaizkion.  
  - Har zak txista! , - agindu zidan.  
 Nabari zen urpeko arrainak indarrez bortizki tiratzen zuela, 
baina gero eta ahulxeago, bareago, emeago. Ordu laurdena 
bazeraman ia bereganatzen eta azaleratu baino lehen berriro:  
  - Erne eta kontuz!  
  Azkenean gizona eta arrainaren arteko borroka hartan 
anaia gailendu zen, ni egia esan laguntza txikiko izan 
nintzelarik. Bildua genuen hegaluxeak hamabospat kilo 
pisatuko zuen eta goiz luze hartan emandako bidea itsaso 
trapailtsuan, jira eta birak ontzat eman genituen. Nere aldetik 
atunetara ateratzen nintzen lehen aldia zen eta ezin kexa. 
Panelen gainean noizpehinka izatz kolpeak astintzen zituen 
bere ohiko ingurunea faltan jotzen zuen hegaluxeak, baina hil 
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zorian zegoen seinale besterik ez ziren. Eman genuen beste 
ordu erdia besterik heltzen ote zuen, baina saioak kale eginik 
anaiak.  
  - Goazen etxera.  
  Eta hantxe abiatu ginen baga handien artean 
porturantza, barneko bozkario ezin isildua nabarmentzen 
zelarik, nekearen gainetik.  
  Noizpehinka pottorroak ur gainean agertu eta 
desagertu egiten ziren. Kaian kaioak karraxi eta karraxi beren 
kalaka etengabeari jarraika, zenbait atso eta anddere gazte 
sareak -gorrixkara, urdin, horixkara-, josten ari ziren bitartean 
aulki ttipitan edo soka lodikotetan eserita berriketa luzean, 
kontu kontari.  
  Etxeko sotoan garbitu genuen hegaluxe eder hura, eta 
eltze handi batean egosten jarri, ondoren berinezko botoila 
eder batzuetan oliotan zati ongi hautatuak ezarri genituelarik. 
Jada urte osorako bageneukan kilikatzen hasten bazen gosea 
zertaz ase. Gau hartan afaldu nuen txakoli berezi batez 
bustitako mentreska inoiz hartu hoberena iduritu zitzaidan, 
ohiko legatz belakarekin konparaziorik gabekoa, noski.  
  Oheratutakoan, berriro ostertza berezi ezinik, uhin 
handi eta hodei goibel, ilun artean gris koloreko ametsetan 
hasi nintzen txitxarro, hegaluxe eta baleekin, ITSASMINEZ.  
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ITSASOA 1798KO BERTSO BILDUMAN22 
 
 

 
Baionako erakustegiko eskuzkribua 

 
 
 

 
 

 
22 Patri Urkizu, Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). Durango, 1987, 28-36. 
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OSTALDEAN bizi ziren euskaldunentzat itsasoa 
izan zen, noski, betidanik irtenbiderik lehena eta 
arrantza ia bizitzeko modurik eta erarik bakarra. 

Honelaxe dio bidenabar bertso batek: Escaldun costatarrac 
nihoiz ez du içan bicitceco bideric, non ez den arrantça23.  
  Baina, dirudienez ez zuten kosta ingurukoarekin aski, 
eta baleak jeisten zirenean ur hotzetarik gure kostalderaino 
hauen atzetik oso urrutiraino joaten ziren, Ternuaraino iritsi 
arte; jadanik ertaroaz geroztik. Ekintza haren data zehatzik 
ba ote da, ordea? Ikus ditzagun batzu. Ducéré jaunak 
dioenez 1520 urteaz geroz Baionako errejistro paperetan 
hasten dira Ternuako aipamenak: A partir de 1520, on trouve 
dans les registres des déliberations de la ville de Bayonne d'assez 
nombreuses mentions d'expeditions ( ... ) à les Terrenabes,24.  
  Garai horietan ere Veneziako embaxadorea zen 
Andrea Navagerok egin zuen bidaian bai Baionako eta bai 
Donostiako bale arrantzak aipatzen dizkigu: En San Sebastián 
se pescan en algunas épocas del año ballenas como en Bayona25.  
  Dena den, frangotan idatzi da euskal marinelez, eta, 
antza, beren abenturak ez ziren ttipiak itsasoetan barrena, bai 
zela balearen arrantza, bai korsario gisara zebiltzanean. René 
Bélanger-ek badu liburu batean26 kapitulu bat «Les voyages 
aux Terresneves dans la littérature basque» izenekoa aipatzen 
dituelarik bere historietan hala Lope de Isastikoak, nola 
Arnaud Oihenartek eta Axularrek, eta bereziki Joanes 
Etxeberri Ziburukoak esaten dituztenak. Azken honen balea 

 
23 f. 31v. 
24 Edouard Ducéré, «Recherches historiques sur les corsaires de Saint-Jean-de-Luz », La 
tradition au Pays Basque. Baiona, 1897. Donostia, 1982, 219. 
25 Andrea Navagero, Viaje por España (1524-1526). Madrid, 1983, 95. 
26 René Bélanger, Les basques dans l'estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635. Québec, 1971. 

K 
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arrantzaleen otoitzak “Itsassoco biayetaco othoitcen 
araldea”-n agertzen dira27. Irteten ziren, bada, Lapurdiko, 
Gipuzkoako eta Bizkaiako portuetatik kaian bere mainadari, 
familiari agur bero bat egin ondoren eta abiatzen ziren bidaia 
luzeetan lurralde ezezagunetarantz itzuliko ote zirenentz ere 
ziurtasunik ez zeukatelarik:  
 
  Adios, neure emastea  
  esposa maite gastea;  
  tristea dut partiada,  
  seculacotz behar bada28.  

 
  Kezka horren harrak zimikatzen zielarik bihotzean hor 
ikusten ditugu urrutirako bidean azken begirada sorterriko 
mendiei emanez: Itsasoan barna urrun / beguiz cein ikhus Larrun 
(f. 3.). Axularrek ere gauza bera aipatzen digu:  
 

 Gizon batek, bere herritik kanpora, Indietara edo bertze 
lekhu urrun batetara partitzen denean, eta oraiño bere herriko 
agerrian, komarketan eta terminoetan denean, maiz behatzen 
du gibelat, bere herriko mendietarat29. 
 

  Oroitzapenak buruan, otoitzak ahoan eta malko erdi 
izkutu bat edo beste begietan bazihoazen itsasoak zituen 
arrisku guztiekin topatzera. Argaignaratzek bere eliza liburu 
batean ere hauxe bera azaltzen digu honela:  
 
  Tempestac sesitu gaitu,  
  galdu gara guciac,  
  faboratcen ezpagaitu,  
  Jauna, çure graciac.  

 
27 Joanes Etxeberri, Manual devotionezcoa ... Bordelen, 1627, 127 
28 f. 1v. 
29 Pedro Agerre «Axular»,  Gueroco Guero ... Bordele, 1643,71. 
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  Sepulturac dacusquigu  
  Itsasoan barrena30.  

 
  Darrobers jaunak artxiboetan miakatu ondoren saiatu 
da zehazki ematen, xvii-xviii. mendeetan itsasoak eramaten 
eta hondoratzen zituen untzi eta pertsonen zerrendak31, Hain 
zen arrunta, nabari da, bizitza galtzea itsasoan barne, erran 
komuna, errefrau bihurtu zela bertso batetan agertzen 
zaiguna: Goizean dena senhardun egun berean alargun. Atsotitz 
hau bera honela damaigu Vinsonek: Marinel emaztea goizean 
senhardun, arratsean alhargun32.  
  Axularrek ere bere liburu famatuan arrantzaleen 
zalantzak eta nola zebiltzan untzia galduz gero honela 
kontatzen digu:  
 

 Untzia galduz gero, zer erremedio izanen du marinelak 
salbatzeko? Zur puska bati lotzea, thaula baten edo ohol baten 
atrapatzea, eta harekin batean hari datxekala, ieri kostaren 
atrapatzea33.  

 
  Bertso bildumaren lehenaren hogeigarren bertsoan 
Itsasoco Perillac kontatzen dizkigun atalean honelaxe dio, 
bertsolariak badirudi Axular ezagutzen duelarik:  
 
  Marinelac billuciac  
  luçatu nahiz biciac  
  uhinpean iguerica  
  untci pusquei atchiquica34. 

  

 
30 Pierre Argaignaratz, Devoten Brebiarioa. Baiona, 1665, 214. f. 
31 J.N. Darrobers, Victimes de la mer aux XVIIe el XVIIIe siècles, Bayonne et sa région. Baiona, 
1983, 205-217. 
32 Julien Vinson, Le Folklore .du Pays Basque. Maisonneuve, Paris, 1883, 283. 
33 Pedro Agerre «Axular»: aip.1ib. 341 f. 
34 f. 4v. 
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  Azkenik eta seguruen Piarres Etxeberrik itzuli zuen 
Oiharzabal kapitainaren liburu teknikoa marinelek jakin 
zezaten nola konpondu behar zuten beren bideetan, zein 
lekutan eta nola aingura bota adierazten zienak lagun zutela35, 
eta askok bizitza galdu zutelarik bidean, iristen ziren portura. 
Bertsoan dioenez «Ternuara», baina hau ez zen atseden leku 
ez eta paradisu bat, antza, honela deskribatzen baitu 
koplariak: Ternua da mortu hotza/  eremu triste arrotza36. Eta: 
Marinelen ifernua37.  
  Hotzaz aparte hantxe borrokatu beharko zuten bai 
basapizti eta bai giza piztiekin ere. Otsoak, hartzak eta 
salbaiak omen zituzten arerio ikaragarriak, bertso honetan 
dioen bezala:  
 
  Ternuan dire salbaiac  
  ere isquimaü etsaiac,  
  guiça bestia cruelac  
  hillic jaten marinelac38.  

 
  Piarres Lhandek «L'émigration basque» izeneko liburu 
xit interesgarrian gertakizun berdintsu baten oihartzuna 
ematen digu. Kontatzen digu, nola Paul Le Jeune jesuitak 
l635.urtean Ternuara egin zuen bisitan jakin zuen urte hortan 
gosete handi bat izan zela, eta nola euskal marinelek utzi 
zuten gazte bat eskimalen hizkuntza ikas zezan eta gero 
interprete lanetan komertzioan lagun ziezaien, baina 
eskimalek jan egin omen zuten. Honela dio I. Basurtok 
egindako itzulpenak:  
 

 
35 Piarres Detcheverry, Liburu hau da Ixasoco Nabigacionecoa. Baiona, 1677. 
36 f.5.  
37 f.6. 
38 f.5v. 
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 El hambre, que fue con el año pasado, les ha tratado (a 
los salvajes) aún más rudamente este invierno, al menos en 
algunas regiones: se nos ha informado que en la zona de Gaspe 
(en el mismo extremo de la desembocadura del San Lorenzo, 
sobre el golfo), los salvajes han matado y devorado a un 
muchacho que los vascos habían dejado allí para aprender la 
lengua39.  

 
  Bertso bilduman bi dira Ternuako bidea tratatzen 
dutenak, lehengoak Partiada tristea, Ternuara du izenburu eta 
53 lauko; bigarrenak Çarrantçaco Penac 16 lauko ditu. Izen 
hori, aski hedatua izango zen, ezen ohitura hedatua baitzen 
ama birjinaren babespean itsasuntzia ezartzea, eta honek 
Biarnon eraikirik zegoen Nôtre Dame de Sarrhance-ren omenez 
hartuko zuen deitura.  
  Zarrantza izeneko itsasuntzi honek izugarriak iragan 
ondoren ekaitzen menpean, uhinen eta haizeen nahikara 
Plazentzako portura iritsi zen:  
 

Aphirillac cituen justu hemeretci  
noiz ere baiquinduen zundaz ardietsi,  
bazco egun handian guinduen atheratu  
biaramunean Placentcan barna sarthu40.  

 
  Plazentza, noski, Gipuzkoan dagoen herriaren 
oroigarritzat ipiniko zioten leku urrun hari marinelek, eta 
testo zaharretan, bere armak oso famatuak zirenez gero, maiz 
agertzen zaigun izena da. Lhandek honela dio herriaren 
deituraz:  
 

... al sudeste, Placentia, llamada así, según se cree, por los 
vizcaínos, en recuerdo de la villa guipuzcoana del mismo nombre 

 
39 Pierre Lhande, La emigración vasca. Donostia, 1971,55-56. 
40 f.7 v. 
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[ ... ]. En el pequeño cementerio de Placentia, podía verse hace 
todavía unos años varias lápidas del siglo XVII y XVIII con 
inscripciones en euskera41.  

 
  Beraz, euskaldunek utzi zituzten lurralde urrun haietan 
beren urratsak toponimian ez ezik, hizkuntzan ere, noski. 
Gure ustez, ez bagaude oker XVII. mendekoak dira ere 
itsasoari eskainitako lehen bi bertsoak, eta bilduman diren 
zaharrenetarikotzat jo ditzakegu, eta ez dituzte aipatzen ez 
Ciriquiain Gaiztarrok?42, ez Leizaolak43 ez eta Zavalak ere44 
arrantzaleen bizitzaz eta bale arrantzaz dihardutenean.  
  Baina, jakin badakigu ere, nola Utretch-en zinatu zen 
tratuaren ondorioz euskal arrantza lurralde haietarik alde egin 
behar izan zuen eta ekonomiak beherantz jo zuen, Dop-ek 
hau dioelarik: Le traité d'Utretch (1713) fut un désastre pour nos 
marins45.  
  Ingelesen menpe gelditu zen lurralde hura eta han 
arrantza egin nahi zutenei Plazentzako gobernadoreak 
lurjabetasunaren froga eskatzen zien, eta ondorioz euskal 
marinelen itsasoetako poderioa bertan lurjota gelditu zen. 
Ondorengo egoera kaxkarra aipatzen digu ere bilduman den 
bertso batek, XVIII. mendean, l790.urtean hain zuzen 
Donibane Lohizuneko alkate zen Ducos jaunari eskainitako 
esker onezko bertsoak:  
 
  Ternua galduz gueroz Baleta beçala  
  Donibane daiteque Guetaria nola.46  

 

 
41 Pierre Lhande,  Aip.lib. 60-61. 
42 Mariano Ciriquiain, Los vascos en la pesca de la ballena. Donostia, 1961, 122 
43 Jesús María Leizaola, El refranero vasco y la poesía vasca. Buenos Aires, 1978, 238 
44  .Antonio  Zavala, Arrantzaleen bizitza. Zarautz, 1978. 
45 Pierre Dop,  « Saint-Jean-de-Luz et la Mer à travers l' Histoire ». Gure Herria, Baiona, 
1925, 394. 
46 f. 31v. 
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«Franchisa» zelakoa aipatzen digu, eta zein nolako 
kalteak ekarri zituen Lapurdirentzat Ternuaren galtzeak:  

 
  Goiz portuac khorrocan, St. Pierrac herren  
  Belila candelan bai eta hil hurren,  
  costatarrac beçala Laphurdi gucia  
  franchisaren azpian datça ehortcia47. 

 
1784. urteko «franchisa»z edo/eta zerga kentze hori xit 

kaltegarria izan omen zen, prezioen altxatzea ekarri omen 
baitzuen, Goienetxe historiagileak dioskunez:  

 
 La ordenanza de 14 de julio de 1784 suprimió los 
derechos de aduana para Bayona y la parte de Laburdi 
comprendida entre el Océano y el Nive: esta "franquicia" 
favoreció el comercio entre el Océano y el Nive, pero tuvo por 
consecuencia el establecimiento de un cordón de aduanas a lo 
largo del Nive y la consiguiente alza de los precios en Laburdi 
oriental que provocó los motines de Hasparren, etc. y las 
reclamaciones del Bi1tzar a favor de la libertad de Laburdi48.  

 
Sauban Claret, Esquerrenea 1350.urtean eraikitako 

Donibane Lohizuneko jauna eta Ducos doktore mediku eta 
alkate jauna Pariseko Bi1tzarrean mintzatuko ziren 
donibandarren alde 1790. urtean idatzi zuten «Observations 
sur 1'affaire de Saint-Jean-de-Luz» txostenaren bidez, baina 
itsasoko erregeen garaiak ez ziren sekulan itzuliko.  

 
 
 

 
 

 
47 f. 32. 
48 Eugène Goyenetche,  Historia de Iparralde. Donostia, 1985, 74. 
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8 
 
 

ITSASOKO TRAGEDIAK  
EUSKAL KANTA ZAHARRETAN49 

 
 

 
Zigilua LUSITANIAren hondoratzea oroituz. [GI] 

 
 

 
 
 
 
 

 
49 Euskera, 2010-3. Euskaltzaindia, Bilbao, 2012, 1253-1326. 



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

 
 
 
 

Zorigaiztoko egun  batez Jaizkibelgo kostaldean   
Gure anaia Iñaki hil zen Azabatzako partean, 
Hura bezala asko dira galdu itsaso haserrean,  
Horien denengatik lipar batez oroit gaitean. 

 
 
 

USKAL KANTA ZAHARREN biltze eta ikertze 
lana ez da oraingoxekoa. Jadanik XVIII. mende 
bukaeran hasiak ziren bilketa lanetan50, eta batez ere 

XIX. mendean hor ditugu Joan Ignazio Iztueta, Agosti 
Chaho51, Jean-Dominique Jullien Sallaberry eta batipat 
XX.mendean Resurrekzion Mª Azkue eta Aita Donostia 
milaka kanta biltzen eta doinuak jasotzen52. Ez zitzaion Jose 
Ariztimuño “Aitzol”i egindako lana buruturik zegoela iruditu 
eta kanpaina handi bat hasi zuen 1931ean Collamus Carmina 
Nostra, bil ditzagun gure bertso eta kantak lelopean. 

XXI. mendean aitzinatzen ari garelarik, eta batipat 
Antonio Zavalaren lan eskergaren ondoren, zerbait 
gelditzen ote biltzeko, arakatzeko eta ikertzeko? Nire ustez 
bai. Hor daukagu adibide gisara berrikitan Patziku 
Perurenak argitaratu berri duen liburu mardula Berdabioko 
kantaz53, edota Jesus Antonio Cid-en hitzak54 Zavalaren 
Euskal Erromantzeak liburuaz:  

 
50 Patri Urkizu, Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). Durangoko udala 1987, 
51 Patri Urkizu (ed.), Agosti Chahoren Kantutegia. Susa, Zarautz, 2006. 
52 Patri Urkizu et al., “Literatura de tradición oral”, Historia de la literatura vasca. UNED, 
Madrid, 2000, 25-58. 
53 Patziku Perurena, Goizuetan bada gizon bat. Trabukoren kantako misterioak. Alberdania, 
Irun, 2010. 
54 Jesús Antonio Cid, “Romancero hispánico y balada vasca”, Antonio Zavalaren ohoretan. 
Deustuko Unibertsitatea. Bilbao, 2000, 100. 

E 
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[…] Es indudable que las baladas vascas podían, o podrán en 
el futuro, publicarse de otra forma; con otros títulos y otra 
ordenación; añadiendo y suprimiendo temas o versiones; con 
estudios pormenorizados, narratológicos, históricos, etnográficos o 
lo que se desee en cada tema; con índices, gráficos y mapas, etc., 
etc.. Pero esto sería otra obra, no necesariamente mejor ni más 
útil, y no la de Zavala. Con Euskal erromantzeak disponemos 
de la compilación más copiosa de baladas del País Vasco nunca 
publicada. Varias decenas de excelentes textos, con sus 
melodías, se incorporan definitivamente al patrimonio cultural 
euskérico, y se ha evitado que colecciones casi míticas como las de 
Augustin Chaho y Aitzol siguieran permaneciendo ocultas o se 
perdieran para siempre. Los textos, editados con rigor, 
puntuados de forma coherente, y ordenados por temas 
facilitarán la lectura y ahorrarán la consulta simultánea y 
enojosa de libros, artículos de revista y otras fuentes, a quien 
desee conocer todos los testimonios conocidos de una balada 
concreta. 

 
Hautatu dugun gaia dela eta, alegia, Itsasoko tragediak 

euskal kanta zaharretan azpimarratu behar dugu, gure 
ikerketan Azkue, Donostia eta Zavalaren lanak osatu eta 
zehaztu ahal izan ditugula. Eta gai hori ez dela itsasoko 
kanten multzo barnean espezialidade bat baizik, frantsesez 
“complaintes” deitzen direnak, beste hainbat kantu artean 
direla itsasuntzian lan ezberdinak egiten diren bitartean 
kantatzeko edo portuan55, lehorreratu eta gero edari 
pizgarriei zurrutada ederrak eman ondoren. 

Arrantzaleen bizitza56 darama titulu gisara Antonio 
Zavalak 1978an plazaratu liburuxkak. Itsasoak eta gizonak 

 
55 AAVV, Guide des chants de marins. Répertoire pour chanter à bord ou au port. La Chasse-Marée. 
ArMenn. Duarnenez, 1997. 
56 Antonio Zavala, Arrantzaleen bizitza. Auspoa 133, Tolosa 1978. 
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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, beude 
ondorengo kanta hauek, batipat Iparraldeko koplariek 
onduak, itsasoko penen eta maluren, hala marinelen nola 
emigrazio bidaietan hondoratzen zirenen oroitgarri.  

Zavalak bere liburuan bederatzi kanten artean honako 
lau tragedien bertsoak biltzen zituen: Bat,  1878ko apirilaren 
20an Kantabriar itsasoan suertatu galerna gaizto baten 
ondorioz hirurehun lagun baino gehiago itota gertatu 
zirenekoa57. Bi, 1879ko urtarrilaren zortzian Zumaiako San 
Jose itsasuntzia bixigutara joan eta beste galernazo baten 
ondorioz hamahiru ito zirenekoa, kostalde osoan pairatu 
zirelarik beste hamaika desgrazia58. Hiru, 1906ko otsailaren 
hogeita seian Erandiotik Barakaldorako untzia 
pasatzerakoan bederatzi itoren berri ematen dituzten 
bertsoak59. Eta lau, 1908ko maiatzaren 24ean denboraleak 
sortu deskalabruen berri Zipriano Lertxundik emandako 
bertsotan60 bertan 32 urterekin ito zelarik Ondarrutar 
bertsolaria zen Jose Manuel Imaz.  

Ramos Azkaratek61 badu San Jose mutrikuar 
txaluparen hondoratzeari buruzko bertso batzuek El Correo 
del Norte-n (1901-II-3) “Arrantzale gizarajuak!” titulupean 
emanak, eta Fermin Imaz62 bertsolariak, besteen artean ere 
moldatu zituen tragedia hauei buruzko bertsoak. 

 
57 Aip. Lib., 75-85. Hemen XIa 
58 Aip. Lib., 87-96. Hemen XIIa 
59 Aip. Lib., 141-149. Hemen XVa 
60 Aip. Lib., 151-157. Hemen XVIa. 
61 Antonio Zavala, Ramos Azkarate. Galtzaundi berriz ere. (I, II), Auspoa 286,287. Zarautz 
2004, T.II, 346. 
62 Antonio Zavala, Fermin Imaz, Bertso guziak. Auspoa 24, Tolosa 1963. 
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Jose Luis Ansorenak63 ere aipatzen ditu Itsasoko 
tragediak eta kantak, eta besteen artean aipatzen 1902an 
gertatutakoa Nª Sra de Iciar izeneko untziari Mutrikuko 
sarreran, hondoratu egin baitzen hamar arratzale ito 
zirelarik. Tragedia hau Jose Manuel Imazek jaso zuen sei 
zortzikotan eta gero Agustin Zubikaraik64. 

Eta beste hainbat halako. 1912an, abuztuaren 13an 
gertatu tragediez Fermin Imazek eta Txirritak65 moldatu 
zuten 16 bertso Kantabriako itxas-gizonai oroipen bat. Eta urte 
bereko urtarrilaren 8an adibidez elkartasunezko bando bat 
atera zuen Hondarribiko alkatea zen Meltxor Errazkinek 
Constantinochiquiyaren hondoratzea gertatu zela eta66.    

Dena den, nik hemen hogei kanta zahar aurkeztuko 
ditut soilik, Zavalak bildutakoak baino zaharragoak  batzuek 
eta bai Bizkaia bai Iparraldekoak ahantzi gabe. Hona aurkitu 
ditudanak: 

 
1.  Data gabe  ALDAZTORREA  
II. 1690- IV- 19 ing.  ZARRANTZAKO PENAK   
III. 1820 ing.  HABANAKO KORBETAREN GALERA  
IV. 1842-VI-9   LÉOPOLDINA-ROSAREN PULUNPA  
V. G. 1866 / T. 188167 MARI  
VI. 1868- I -4  SAINT-PAULGO GIZAJALEAK  
VII. 1873-XI-16  VILLE DU HAVREREN 

HONDORATZEA  
VIII. 1874-IV-17  CARMENCITA-REN ERRESKATEA  
IX. 1876   JONAS ETA ANA  
X.  1876.ing.  BERTSO BERRIAK  MIKAELA 

ZARRANAK   
XI 1878-IV-20 KANTABRIAKO KOSTA ONETAN 

 
63 Jose Luis Ansorena, “La música y el mar”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Náuticos del 
País Vasco 6, Untzi Museoa, Donostia 2009, 467-468. 
64 Agustin Zubikarai, Ondarru, kantu, otoi, orru. Caja Municipal de Cultura, Ondarru, 184, 
36. 
65 Bertsolaria, Errenteria 1932, 50 zkia, 303. 
66 KM kulturunea, C-401 F-44.  
67 G (ertaera). T(estua) argitaratu zen urtea. 
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XII 1879-I-8  SAN JOSEREN HONDORATZEA 
XIII  1901-II-3  SAN JOSE ITSASONTZI 

MUTRIKUARRA 
XIV 1902  Nº SRA DE ITZIARKOAREN 

HONDORATZEA 
XV 1906-II-26  ERANDIOKO DESGRAZIA 
XVI 1908-V-24  KOSTERAREN DESKALABRUAK 
XVII G.1912 / T.1932  KANTABRIAKO ITSAS GIZONAI 

OROIPEN BAT 
XVIII 1915 -V-7  LUSITANIAKO DESKALABRUAK.  
XIX 1938 ing.  DOMECQ MARINELAREN  HILTZIA  
XX 1982   ALARGUNAREN NEGARRA 

 
 
EGILEAK 
 

Kanta zaharren anonimotasunaz askotxo mintzatu 
izan ohi da, eta ildo horretatik Zavalarenak68 dira hitzok: 
Erri-literatura geienetan berdin gertatu da. Ahozkoak izan dira 
asiera batean eta paperera gero pasa. Batzuek lenago, besteak geroago 
eman zuten pauso ori. 

  Ez da hori gertatzen beti ikusiko dugun bezala XIX. 
mendea aurrera doan neurrian, Sain-Paulgo gizajaleak kantan 
ikusiko dugunez. Eta jadanik Iztuetak 1847an argitaratu bere 
Gipuzkoako Provintziaren condaira edo historia ..-n honakoa 
esaten baitigu: orai zernai gauzaren berriak paper moldizkidatuetan 
zabaltzen diraden bezela. 
  Eta  hori kontutan hartuz, alegia XIX. mendean 
bertso-paperak ugaritzen doazela egile zinadurekin, Eibarko 
krimen bati buruz mintzo delarik honakoa esaten digu: 
 

 
68 Antonio Zavala, Patxi Erauskin bertsolaria (1874-1945), II. Auspoa 131, Donostia, 1978, 
15. 
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  Garai batean antziñako denboretan, alegia, bertsolariak berak 
ikusita edo besteren bati entzunda ikasten zuan gertaeren berri, eta 
besterik gabe bertsoak jarri. 
  Bañan gero, periodikuak ugaldu ziranean auetatik asi zan 
esatekoak ateratzen gai askotarako beintzat69. 
 

Bildumako hogei kanten artean egile izen hauek topatu 
ditugu: Jean Etxeto “Katxo” hazpandarra, Joanes Etchepare 
donapaleutarra, eta Pierre Bordazarre Hiruritarra, 
Bidasoatik haratekoak, eta Frantzisko Lopez Alen 
donostiarra, Ramon Artolak tolosarra, ─Pepe eta Rosario 
poeten aita─, Ramos Azkarate tolosarra, Fermin Imaz 
donostiarra, Jose Manuel Imaz ondarrutarra, ─ bera ere 
hondoratze batean itoa ─, Mikaela Zarra, eta Fernando 
Artola “Bordari” hondarrabitarra honunzkoak, bakoitza, 
noski, bere hizkera eta euskalki propioaren adierazgarriekin. 

 
 
GAIAK 
 

Gai nagusia tragediez mintzatzen ari baikara, 
itsasoaren haserrea, alegia, denboraleak eta ekaitzak dira eta 
ondorengo hondoratze eta hilketak. Aurkez ditzagun bada, 
kanten eta gaien ardatz eta xehetasun nagusiak. 

 
 

ALDAZTORREA (Data gabe) 
 

  Azkuek bildutako Euskal Kanten artean  bada bat 
Gillerma Akarregi lekeitiarraren ahotik  jasoa 
ALDAZTORREA deitzen dena. Bertan kontatzen da nola 
markeak, alegia, barkuak hogeita bi marinel (ogetabat lengusu ta 

 
69  Antonio Zavala, « Bertso-paperak ». Auspoaren auspoa I (Itzaldiak / conferencias). Auspoa 
238, Oiartzun, 323-350. 
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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.  

 
 

ZARRANTZAKO PENAK (1690 ing.) 
 
  Nôtre Dame de Sarrance · “ ZARRANTZA ” 
Donibane Lohizuneko badian aingura botatzen zuen 300 
toneladako itsasuntzia zen. Batez beste 10 / 15 kainoi eta 50 
/ 55 gizonekin balearrantzan zebilen XVII. mendean. 1672-
1678 urteetan Holandarekin gerran zelarik Frantzia, ― garai 
hortakoak dugu, antza, Jeiki, jeiki, etxenkuak… kanta ―.  

Zarrantzak arriskua zela eta, Thierry Du Pasquierrek 
dioskunez70, Espainiako bandera eta nahi zuen izena 
hartzeko boterea eta baimena zeukan.  
   Horrela behin Donibane Lohizunetik partitu zen 
1672an Norvegia alderantz Thomas de Casabielle 
kapitainaren manupean eta itzuleran La Rochellako portuan 
atrakatu zuen. Beste batean 1675ean 20 kainoiz eta 60 
gizonez hornitua Marsans de Hirigoyen kapitain zuelarik 
Sokoatik atera zen eta uztailaren 26an Groenlandiara iritsi. 
1685ean abiatuko da berriz Donibane Lohizunetik arrantzara 
eta 1688an Samson de Haristeguy komandantearen 

 
70 Thierry Du Pasquier,  Les Baleniers basques. Editions S.P.M, Paris, 2000, 157. 
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gobernupean Groenlandia aldera. Kontuan harturik 1691n 
Haristeguy La Fortune itsasontzi kortsariko buru zela, pentsa 
daiteke 1688-1690 inguruan sortu zitzaizkiola Zarrantzari 
arazoak Ternuan eta urte horietakoa dela poema71.  
  Eskuzkribuak dakarren B letra doinuari dagokiola uste 
dugu, eta garaiko aireez esan behar da Lertxundik dioenez72 
ohikoa zela frantses doinu erabilienak hartzea. 

 
 

HABANAKO KORBETAREN GALERA (1820 ing.) 
 

Hondoratze honen berri Frantzisko Lopez Alenek 
ematen digu73 . Berak euskaraz entzun omen zuela ixtorioa 
eta zioetenez  1820. urte inguruan gertatu zen. Habanatik 
zetorren korbeta eta kalma handi batzuk pairatu ondoren 
azkenean ekaitzak bota omen zuen Gazteluko harkaitzen 
kontra itsasuntzia Donostia bezperako gauean. Bertsoak ere 
eskaini zizkiotela gertaera tamalgarriari, dio, baina haietarik 
soilik estrofa bat kontserbatu omen zuen herri memoriak. 

 
 

LÉOPOLDINA-ROSAREN HONDORATZEA (1842) 
 
   “LEOPOLDINA ROSA” Baionako portutik atera zen 
Montevideorantz eta Arturo Lezama Montoro74 idazle 
uruguaiarrak honela kontatzen du haren ibilbide tragikoaren  
ixtorio tristea: 
 

 
71 Alfred Lassus, "Capitaines de navires et de corsaires de Saint-]ean-de-Luz", Saint-Jean-de 

Luz. EKAINA, 1994, 476. 
72 Gabriel Lertxundi, Kantikak. Belloc, 1948, xxvii. 
73 Frantzisko Lopez Alen, “Recuerdos donostiarras. El Naufragio de la corbeta”, Euskal 

Erria, Revista bascongada, Donostia, 505-507. Vida Vasca, nº 42, 1965, 75-78. 
74 Arturo Lezama Montoro, Naufragio de la Léopoldina Rosa: 9 de junio de 1842. Montevideo 

2006. 
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 “...en los primeros días de abril de 1842 partió la Fragata 
Leopoldina Rosa hacia su trágico destino. Trescientas personas, 
incluida la tripulación, navegan durante dos meses hasta avistar, 
con muy mal tiempo, la costa rochense en la cual naufragara...”  

 
  Albiste eta data hau ez dator bat, ordea, zehazki 
garaiko frantses Almanaka75 batek dakarrenarekin, honek 
maiatza ematen baitu partidako data bezala. 
 

“Parti dans les pemiers jours de mai, de Bayonne pour 
Montevideo, sous le commandement du capitaine Frappaz, le 
navire le Leopoldina-Rosa avait à son bord, outre son équipage, 
303 personnes, hommes, femmes et enfants, du pays de Basques, 
que l´espoir d´un meilleur avenir entraînait hors de leur patrie 
vers les plaines incultes de l´Uruguay. Après  une longue 
traversée il fut assailli à l´atterrissage par une violent tempête 
qui le fit toucher par une nuit donc l´obscurité redoublait encore 
les dangeurs. Au jour on reconnut la terre; le Léopoldina était 
engagé sur les Castillos, rescifs situées sur le côte oriental 
d´Uruguay…”. 
 

  Alegia, Euskal Herritik, hots, Baionatik atera zela 
itsasuntzia hirurehun eta hiru pasaiariekin Frappaz 
kapitainaren gidaritzapean Uruguai alderantz han bizitza 
hobeago bat aurkitzeko esperantzetan. Eta trabesia luze 
baten ondoren ekaitz bortitz batek gau batez arrapatu zituela 
Uruguaiko ekialdeko kostan Castillos izeneko parajeko 
harkaitzetatik hurbil. 
  Tragedia hau 1842ko ekainaren 9an gertatu zen, eta 
honela jarraitzen dio bere ixtoriari Lezamak:  
 

 
75 Almanach-manuel du Journal des villes et des campagnes. Pillet aînés, Paris, 1843, 171-172. 
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“…Sorprendida la Leopoldina cerca de 3 días por una 
tempestad al S.-S.E y arrastrada de las corrientes, tocó las 
costas de Castillos el 9 de junio a las 4 y 45 de la mañana con 
un tiempo muy oscuro. Había entre el buque y la costa una 
distancia de cuadra y media...”  

 
  Lehen salbamenduko saioa joan-etorria deitu 
modalitateaz egin zen. Batela irauli  zen, ordea, eta bertako bi 
marinelek nahiko lan izan zuten fragataraino igeri iristen. 
Kapitainak igerilari on bat bidali zuen soka arin batekin, 
zeinari beste lodiago eta tinkoago bat zegoen atxikia, lehen 
saioaren helburu berarekin. Eta beste zenbait marineli ere lan 
bera agindu zien, baina behin lehorreratutakoan ia gehienak 
izuak hartuta ihesari eman zioten, hiruk ezik. Egoera hain 
larri ikusitakoan askok bere burua itsasora bota zuen, 
batzuek igeri ez jakin arren, eta noski ito egin ziren. Antza 
denez handik zebiltzan gautxoek ere nahi adina lapurketa eta 
bortizkeria burutu omen zuten lehorreratzen ziren maletetan, 
hondakinetan eta pertsonengan.  
  Lezamak jasotako kroniken arabera untzian zihoazen 
hirurehundik soilik 56 gizon, 5 emakume eta 18 eskifaiakoak 
salbatu ziren. Hauen artean bigarren kapitaina, lehena ito 
egin baitzen, medikua eta zenbait fraide. Hauetarik batzuek 
Rochako Departamenduan kokatu zuten beren bizilekua, hau 
da, Castillos-en, eta hauen deitura batzuek besteen artean 
honakoak ziren: Astigarraga, Bagéz, Ezpeleta, García, Inda, 
Lujambio, Onandi, Lanusse… 
  Salbatu ahal izan ziren ongiak enkantera atera ziren 
Natalio Molina juezaren aginduz, Vicente Acostaren etxean, 
hemen baitziren itsasuntzi hondoratuaren hondakinak jaso.  
 Ekintza lazgarri honek sortarazi zituen bertsoak, lehenik 
1857an argitaratu ziren Francisque Michelek Parisen 
plazaratu Le Pays Basque… liburu mardularen barnean 
PULUNPA deitu kanta bezala, eta bigarren aldiz, Goitiñok 
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Los Angeles-n plazaratu zuen California-ko Euskal herria 
berriketarian 1894ko uztailaren 28an, GOAZIN 
AMERIKETARA! (Han leher egitera), titulu kritikoaren pean, 
zeinbat aldaera eta osagarriz jantzia. Berriki Pierre 
Xarrittonek dioenez Jean Etcheto “Katxo” (1790 - ?) 
hazpandarra  litzateke egilea76. Hau  neuk aspalditxo jadanik 
jaso nuen hamabi bertsotako beste bertsioan77. Egun bizirik 
mantentzen dela tradizioa ikustearren hor dugu Elaudi, 
Iparraldeko musika taldea, zeinetan parte hartzen duen Marie 
Hirigoienek, eta zeinen Denborarena deitu diskan, 17. 
zenbakian entzun daitekeen Pouloumpa izenez beraien 
bertsioa. 

 
 

MARI78  (G.1866 – T.1881) 
 

Jose Maria Zubia “Mari” izengoitiaz Zumaian jaio 
zen 1809an eta Donostian hil 1866an. Askotan itsasoan larri 
zebiltzanak lagundua, ahalegin horretan bera azkenean ito. 
Donostiako moilean badu monumentu harrizkoa bere 
omenez eraikia. Mari izeneko poema  Ramon Artolak idatzi 
eta aurkeztu zuen Euskarazko itz-jostaldietarako, 
Donostian 1881ean. 

 
 

SAINT-PAULGO GIZAJALEAK (1868) 
 
  Hona nola kontatzen dituen euskaraz Bordeleko 
portutik Calcutta aldera partitu zen SAINT-PAUL 
itsasuntzia eta bidean pairatu zituen gaitz eta sufrimendu 

 
76 www.hazparnen-bertsulariak.com 
77 Patri Urkizu, Lapurdi, Baxanabarre eta Zuberoako bertso eta kantak. II, 1545-1900, Etor, 

Donopstia, 1991, nº 222, 497-498. 
78 Ramon Artola, Sagardoaren graziya II.  A. Zavalaren edizioa, Auspoa, Donostia 2003, 97-

99.  
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ikaragarriak. Hiru mastadun frantses itsasuntzi honek 
Ekialdeko itsasoetan zehar nabigatzen zuen. Constant 
Améro-k dioskunez79 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 tipiena80, Aita 
Donostiak hiru bertsioetan jasoa81. 
  Azkuek82 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 83, Dupré jaunak Ministroari 
zuzendu gutun batekin, non konparatzen duen La Méduse-ren 
hondoratzearekin, eta non Bernier, bigarren kapitainaren 

 
79 Constant Améro, Les aventuriers de la mer: tempêtes, naufrages, révoltes, hivernages. Société 

française d´imprimairie. Paris, 1899, 283. 
80 Kantu Kanta Khantore. P. Lafitteren edizioa, Baiona 1967, 162. 
81 Patri Urkizu, Balada zaharrez. Erein, Donostia, 2005, 50-61. 
82 Resurrección M. de Azkue, Cancionero popular Vasco. Bilbao, 1923, nº 621, T. II, 748. 
83 Journal des instituteurs des écoles normales primaires, des classes d´adultes et des salles d´asile. Recueil 

hebdomadaire, Paris, nº 15, 12 avril 1868, 198-199. 
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txostena ere ematen den. Hona euskaraz Baionan 1868an 
hitz lauz argitaratu zen ixtoria eta ondorengo bertsoak. 
 

 
 

ERREPAS BAT HORRIBLIA  
ITSASOAREN GAINIAN84 

 
 Mintzatu izan gira duela zonbait egun kasu handi batez, 
gerthatuz itsasoaren gainean, pasatu den afera triste eta nigar 
egin garria, erraiten zutelarik zortian tiratu eta bere proximo 
laguna jan behar izan dutela. Beraz ez da sobera baizik egia, 
afera hori gerthatu dela maluroski, Saint-Paul izena zuen 
hirur mastetako untzi ederra partitua Bordeletik armaturik M. 
Heurtin kapitainarekin eta galdu juan den abendoaren hogoi 
eta bortzian, gauaz.  
 M. Dupré kontra-amirala Réunioneko gobernadoriak 
adrezatu izan dio mariñako ministroari untzi hartako bigarren 
kapitainak egin duen erreporta nigar egin garria; begira 
gaudelarik inkesta baten egiteko han eskapatu diren marinelek 
indar puska bat hartu artian.  
 Orai publikatzen dugu osoki erreporta hori.  Huna nola 
den.  
 Partitu ginen Calcutako ur handitik Marseillarat jiteko 
juen den hazilaren hogoian eta egin bide heguako alderat, eta 
abendoaren sei garren egunian kuloba desarranjatu, eta untziak 
bide makhurra hartu iruzkia jalgitzen den parterat (82º 
longitude) eta nola haize flakoak baitziren eta sanjakorrak; 
hala ere juan ginen abendoaren hamabi arte ahal ginuen bezala, 
eta gero haize heguak eta iruzki haiziak hartu gintuzten eta 
konduisatu hogoi eta bortz artino. Orduan haizea hasi zen 
azkartzen bere bothererik handienian lagundua zelarik 

 
84 Un horrible repas. E. Lasserre, Bayonne, 1868. 
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ihortziri karraskez eta uri sufernez. Kapitaina bere kalkula 
guzien arabera untzia kausitzen zen bere bidetik eskartatua 
hiruretan hogoi eta hamar milla metra bere bidetik orienteko 
parterat Rodríguez erraiten dakoten kartier batian. Kontinatu 
ginen gau hartan gure bidin orienteko partetik heguako parterat 
hamekak orenak eta erdiak arte, nun untziaren aintzinian 
zagon mariñela jin baitzitzautan prebenitzerat lanjer handitan 
ginela. Berehala eman nituen nere ordriak untziaren 
posizionian emaiteko tenpestaren kontra ihardokitzeko  
 Oraino ez nuen gomendatzen finitu, nun untziak zerbait 
hunkitu baitzuen eta nun gubernailla hautsi baitzen bi pharte.  
 Orduan ikhusirik ez ginezakela deusik egin emanarazi 
nituen kanota eta xalupe urerat, difikultate handirekin 
erreusitu gure kapitainaren xalupan emaiterat, zeren eta eri 
handi baitzen eta indar guziak galduak Calcutan izan zuen 
eritasun handi baten ondorioz . 
 Erreusitu ginuenian kapitainaren xalupe handian 
emaiterat okupatu ginen berehala jateko biskotxaz eta edateko 
uraz. Bainan inutilgi zeren ezin salbatu ahal gintuen hogoi 
libera biskotxa eta barril ttipi bat ur baizik eta konpas bat. 
Xalupa handia zen beraz muntatua kapitainaz eta hamar 
gizonez. Eta kanota aldiz bigarren kapitainaz eta bortz 
gizonez. Orduan juan gira puska bat hirriskutik largorat eta 
egon eguna jin arte; argitu duen phondutik hurbildu gira untzi 
malurosari, bainan inposible izan zaiku aski hurbiltzia , saiets 
baten gainerat arras aurdikia zen arras largorat, eta aintzineko 
maste hautsia zen arrasetik, eta masta handia berriz 
erditsutarik, nun deusik ezin salbatu ginuen.  
 Kapitainak examinatu zuenian gure posizione tristia, 
ezagutu zuen Cargadoseko islaren gainian ginola, eta denbora 
berian ezagutu zuen kronometrak tronpatu zuela, eta isla 
hartan zonbait oren ibili ondoan pasabide baten xerka, nahiz 
isla hartan sartu, bainan etsitu ondoan ez ginuela pasabiderik 
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libro, konsultatu ginen elgarrekin, eta menturatu ginen Maurice 
erraiten dakoten kartier bateri buruz abiatzeko hil edo bizi.  
 Abendoaren hogoi eta bederatzian haize hegua handi bat 
jaiki zen eta gure xalantari jarraikitzen baitzen kanota 
onduan uzkali zen eta bigarren kapitaina eta bortz gizonek 
urerat erori; hori ikhusirik ahal gintuen bezala eman gintuen 
gure xalanterat, eta gero gure xalantaren eta gure indarraren 
medioz parbenitu ginen kanotaren salbatzerat , salbamendu 
hori egin eta bigarren kapitainak eta bortz gizon hoiek berek 
hartu zuten kuraierekin eta guri segitu ziren.  
 Abendoaren hogoi eta hamarretik eta hameka arteko 
gabian haize handi bat altxatu zen egundaino baino 
borthizkiago eta itsasoa samurtu eta gaxtatu, nun obligatuak 
izan baiginen gau guzia lamen gainian egoiterat batere higitu 
gabe; argitu zuenian partitu ahal ginen lekhu hartarik.  
 Kapitaina erran dugun bezala eri handi izan eta gu 
bezala bere biziaren salbatzeko penatu zen, eta akhitu, eta bere 
azken hatsa eman zuen eta Jainkoari khondu errendatu egun 
hartan berian goizeko hamekak eta erditan , orduan  hurbildu 
ginen gure bigarren kapitainaren eta bortz gizonen ganat heien 
prebenitzeko, zer malur arribatu zen erraiteko. Oro elgarren 
ganat bildu ginenian othoitz puxka bat egin eta botatu genuen 
haren gorphutza itsaso triste haren zolarat. Gau hartan itsasoa 
eta denbora arras edertu ziren hameka orenetako eta kanota 
aparantziaz gure ganik urrundu zen, eta oihuari erreposturik 
ez emanez konbenitu ginen bezala trabersian jarri ginen argitu 
arte.  
 Kontinuatu dugu beraz gure bidia phentsatzen ginuelarik 
gure estimuaren arabera errekontratuko ginela Maurice erraiten 
dioten kartier batera, edo bederen Reunion erraiten dakoten 
batera; ikhusirik ez ginezakela bat ez bertzia hatzeman, etsitu 
ginuen.  
 Biharamunian urthe berri egunian 1868an konsultatu 
ginen eta abiatu, eta hartu Madagascar erraiten dakoten kartier 
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batera gure direkzionia; bainan ordukotz ez ginuen laur litra 
ur eta bi libera biskotxa baizik ; abiatu ginen beraz iruzkia. 
Sartzen den pharterat, denbora eta itsasoa gaxtuan gintuen, 
urtarilaren hirur artino. Arrats hartan partitu ginuen gure 
bitaillaren azkena ez baitzen gaitz , bakhotxarentzat ahamen 
bana eta hurrupa bana.  
 Biharamunian urtharrilaren laurian, haizia eta itsasoa 
kalme ziren , bainan guk ez ginuen ez jateko ez edateko 
gehiago. Arratsian gosiarekin eta egarriarekin , gehiago ezin 
egonez, (Oh! memento tristia!) konsultatu ginen, eta menturatu 
resoluzione hartzerat zortiaren tiratzeko, zoin izanen othe 
ginen sakrifikaturik izan beharko zena gure gose eta egarri 
krudelen apazeatzeko eta gure herioaren urruntzeko.  
 Zorte hortan erori zen beraz gurekin Frantziarat heldu 
zen pasajer Julien Girardin izena zuen baten gainerat, nun 
miserable hark erresoluzione hartu baitzuen bihotz onez bere 
zorthe tristeari.  
 Haren odola edan ginuenian desalteratu ginen eta gure 
egarri geia haren odolak arras itho zuen eta haragia pharte bat 
konsumatu eta bertze phartia enterratu dugu Madagaskarreko 
lurrian, nun aperzebitu baiginen urtharrilaren seien 
arratsaldeko bi orenetan. Memento hartan haiziak arras 
abandonatu gintuen eta nahiz gure flakezia handia izan hala 
ere hasten gira arrauekin gure egin ahalaren egiten, azkenian 
arribatzen gira bada lurrerat urtharrilaren zazpian goizeko 
zortzi orenetako d'Ambato-Malhama erraiten dioten punta 
batian.  
 Orduan oro flakatzen gira, bainan hala ere bi gizonek 
badute indarrik aski Malhamboko lehenbiziko herrira 
juaiteko, edo arribatzeko, berehala hango jende xuriak eta 
ofizierrak eman izan ziren gure disposizioneko, eta igorri 
dituzte jendiak gure bilha ; egun hartaz geroztik kontino arras 
eri izan niz nun ez bainaz izan kapable gure erreportaren 
egiteko orai arte.  
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 Egina Mahambo Madagaskar. Urtharrilaren 10 an 
1868.  
 Sinatua Bernier 2n kapitaina.  
 Ropart-Kircho-Leray-Noel. Montfort- Regnaut – Bridor-
Hucien Durand eta Martinau Mariñelak. Kopia 
Duplikataren konforme pasatua gure eskuetan. 
 St Denis otsailaren 17 an 1868.  
 Mariñako komisarioa sinatua. D. DE 
 GAILLANDE.  

 
 
 
 

VILLE-DU-HAVREREN HONDORATZEA (1873) 
 
  Jean Etchepare donapaleutar koplariak85 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 

 
85 Patri Urkizu, “Jean Etchepare koplariaren konplaintak, 1873-1890”. Revista de Lenguas y 

Literaturas Catalana, Gallega y vasca. XV, UNED, Madrid, 2010, 171-229. 
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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 buruan86. 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 zen87. 
   Maiz gertatzen ziren horrelako hondoratzeak itsasoko 
bidaietan, hain baitziren arriskutsuak, eta adibidez urte 
batzuk geroxeago 1882ko urriaren 29an Bretaña aldean 
ekaitzak ohi bezala bortizki jo zuen eta kalte gaitzak erakarri. 
Ondorioz Dieppe-n azaroaren 4ean koplari bretoiak 
gertaerari buruzko bertso-paperak moldatu eta saldu zituen 
hamar zentimotan, en profit des familles des naufragés, hots, hilen 
familien alde sosak biltzen ahaleginduz bere kanten bidez. 
  Aita Donostiak88 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. 

 
 
 

 
86 “Le magnifique transatlantique français La Ville-du-Havre, venant de New-York avec 

de nombreux passagers fut abordé, au milieu de sa traversée, par le troi-mâts en fer, le Loch 
Earn. Le choc fut reçu par le bateau à vapeur du côté de tribord en face du grand mât; il ouvrit 
une brèche de plusisieurs mètres par laquelle la mer se précipita. Le bâtiment commença à 
vaciller, les mâts s´abbatirent l´un après l´autre, écrassant dans leur chûte les malheureux qui 
essayaient de mettre à l´eau les canots de bord. 
 Un moment après le transtlantique disparaìssait submergé. Le capitain du Loch-Earn 
multiplia les efforts pour le sauvetage des survivants; mais deux cent vingt-six personnes 
trouvèrent la mort dans cette catastrophe” (Constant Amaro, op. cit., 100.)  

87 www.frenchlines.com 
88 P. Donostia, Cancionero Vasco, T. VIII, Eusko Ikaskuntza, Donostia,  1994, 1391-1393. 
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CARMENCITA-REN ERRESKATEA (1874-IV-17) 
 
  Ez da lehena ez eta azken aldia izango denboralaren 
eraginez Donostiako badian itsasuntziak amarrak askatu eta 
hondarrean agertu izana. Horixe gertatu zitzaion, adibidez, 
1874. urteko apirilaren 17an Mary Lawson goleta ingelesari. 
Kasu honetan trajediarik ere gertatu zen, zeren bi gizon ito 
ziran eta hiru larri ibili ziren.  Eulalia izeneko korbetan 
zegoen tripulazioa Carmencita-ra pasatu zen, eta hauek 
salbatzera treineru bat atera zen Romanita izenekoa.  
  Hona nola Santarderko La Voz Montañesa-k kontatzen 
zuen denborala, El cuartel Real-ek zioenez: 
 

 “Ayer fondearon en este puerto, de vuelta de su expedición 
á Santoña, á donde habían ido conduciendo tropas, los vapores 
Fomento, María, Vivar é Ibarra número 2. No podemos menos 
de lamentar lo que con los soldados ha ocurrido en este viaje; 
pues han estado por espacio de cincuenta y dos horas á bordo de 
los vapores sin habérseles proporcionado alimento algunto hasta 
el último día, por causa del temporal que lo impedía. Nuestros 
lectores pueden figurarse lo que aquellos infelices habrán sufrido, 
cuando sepan que á bordo del Ibarra se asfixiaron dos, uno de 
los que habrá fallecido probablemente á estas horas. Se nos 
asegura que á haberse tenido lanchas dispuestas al efecto, pudo 
con algún riesgo, haberse echado á tierra á toda la expedición.” 

¡ Pobres borregos que llevan al matadero, y ni siquiera 
merecen una mirada de compasión por quien se sacrifican.89 

 
  Euskal bertsogileak 18 bertso ondu zituen, 
salbamenduan parte hartu zutenen izenak emanez 11, 12 eta 
13. bertsoan. Donostiako Konstituzioko Plaza 7-an Juan 
Osés-en inprimategian moldiztegiratu zen bertsopapera, non 

 
89 El Cuartel General, 1874-IV-26. 
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beste itsasoko abenturak ere, hala nola Ortega y Frías-en El 
Naufragio de la Medusa-rena inprimatuak izan ziren (Libros a 
cuatro reales tomo). 
 

 
JONAS ETA ANA 

 
  Hona aipatu Ramon Artola poeta donostiarrak 1876ko 
urrilaren bederatzian  Hero eta Leandro balada klasikoaren 
bertsio berria nola eman zuen90. Lehenago Wilhem 
Humboldtek entzun omen zuen ipuin gisa Bermeon ixtorioa, 
“Eine eigene Umänderung der Geschichte Heros und 
Leanders” 91 bere Espainia eta Euskal Herriako bidaia 
liburuan kontatzen digunez, euskara maila apalagatik hura 
bezalako beste ipuinak jaso ahal izan ez zuen arren. 
Zortzikoak laukotan bilakatu ditugu, errimaz hobeto 
ohartzearren. 
 

 
 
 

VERSO BERRIAC MICAELA ZARRANAK 
PARATUAK 

 
  Ez ziren gizonezkoak soilik, ongi dakigunez, 
bertsolariak, eta bilduman Mikaela Zarranak moldaturiko 
hamasei bertso dauzkagu. Apaiztegi jaunaren barkuan 
gertaturiko tragediez, nafarreria deitu gaitzez eta nola hiru 
arrapatu eta berekin eraman zituen itsasoaren sabelera. 
 
 

 
90  Ramon Artola, Sagardoaren graziya II.  Auspoa, Donostia 2003, 72.  
91 Wilhelm von Humboldt, “Tagebuch der Basquenreise”, Schriften zur anthropologie der 

basken. Herausgegeben von Bernhard Hurch. Ferdinand Schöninfh,  Wien 2010, 334.  
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LUSITANIA-REN HONDORATZEA (1915) 
 
  Lusitania luxuzko itsasuntzi ingelesa zen, New-
Yorketik Liverpool-era egiten zuena bidaia bi mila 
pasaiariekin eta eskifaia zortzirehun pertsonena zelarik. 
Uretaratu zenean bere bizkia zen MAURETANIArekin 
munduko itsasuntzi haundiena zen. Egunean mila tona ikatz 
irensten zituen 25 nudotara joanik, eta Zinta Urdina 
jasotzearren egina zegoen, hau da Atlantikoa zeharkatzen 
denbora gutiena ematen zuen itsasuntziari eskaintzen 
zitzaiona.  
  Gerra garaia zen eta alemanek arazo handiak sortu 
zizkieten ingelesei. Hala eta guztiz ere Washintongo 
alemaniar enbaxadak abisua hedatu zuen prentsan esanez 
itsasuntzi horretan enbarkatzen zutenek eta Britania Handiko 
itsasuntzietan edo hauen aliatuenetan beren 
errespontsabilidade osoz egiten zutela, gerla objetibo gerta 
baitzitezkeen. 
  Horrela bada, 1915eko maiatzaren zazpian Irlandako 
hegoaldeko kostan zihoalarik alemaniar submarino batek 
torpedoz hondoratu zuen LUSITANIA. Mila ehun eta 
laurogeita hemezortzi hil gertatu ziren, zeinetarik 124 
iparamerikarrak ziren. Zazpirehun eta laurogeita bost pasaiari 
ere hil ziren, zeinetarik berrehun eta laurogei ta hamaika 
emakume eta laurogei eta hamalau haur. Pasaiarien artean 
Vanderbilt milionarioa ere zihoan, eta ingelesa ez jakin arren 
Bizente Egaña, Olabeagan jayota / Abandon bataiatua / Mejikoa 
juan zan oso gaztia…, bertso paperak dioen bezala asko eta 
asko salbatu zituen kronika guztiek azpimarratu zutenez.   
  Enbaxada alemaniarreko batek itsuski gertaera 
tragikoareen gainean  hitzok esan zituen, ez gara errudun 
pertsona hauek bere buruaz beste egin nahi izanaz. Jakin zen egun 
berean Londresen manifestaldiak izan ziren eta Aleman 
komertzioen Ekintzak. Errespontsabilidadeak alemanak ez 
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ezik badirudi kapitainak eta ingeles gobernuak zituela, armak 
karreiatzen zituenez transatlantikoak. Gertaera honen eta 
antzekoen ondorioz Estatu Batuek gizarte iritziak bultzaturik 
I Mundu Gerran parte hartzea erabaki zuten.  
  Eskualduna-k Baionako astekariak honako kronikatxoa 
zekarren gertaeraz: 
 

 Lusitania untzi handi hartako  bi mila eta gehiago 
jendetarik omen dira 703 bizirik athera dituztenak 45 ondoan 
hil direlako berria dugu. 
 Itho dire 1502. Zer jendetza! Gero-ta samurrago dire 
Norte-Amerikanoak, zuzenik gabe hil diozkotela hoik oro eta 
untzi bat ederra suntsitu dutela, anglesa izanik ere jauz-araz 
etzezaketena gerlako legen arabera. Pekatu beharko dutela, 
diren bezalakoek, alemankeria hori eginik, bertzen gainera. 
 Ez dire izituak Amerikanoak; bertze untzi bat itsasoari 
lotzera zoana, 879 pasaientekin aitzina joan da, ukho egite 
orde; 879 pasaientetarik 12 dire bakarrik gelditu leihorrean, 
lanjerari lotsaz. 
 Ageriko alemanek hats bera dutenez atxikiko, mundu 
guzia gontzetarik jauz arazi arte. 
 Burutik badutenez gaude, hoibertze etsai zahar eta 
berriren ez baitire beldur!92. 

 
   Eta hona Euzkadi aldizkarian gaztelaniaz beste 
albisteen artean euskal heroiaz agertu zen albistea 
 

Un vasco heroico 
 

Paris. “Le Figaro” de hoy publica un telegrama dando 
cuenta de que un vasco, llamado Vicente Egaña, se 
distinguió por su heroismo, salvando á muchas mujeres y 

 
92  ESKUALDUNA, 1915-V-14. 
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niños de la catástrofe del “Lusitania”, con gran exposición 
de su vida. 

Vicente se negó á tomar sitio en los botes de 
salvamento, cediendo su puesto á una señora. 

Después recorrió el buque de punta a punta dando 
ánimos a las mujeres y á los niños, conduciendo á las 
escalas de manos para depositarlas en las canoas. 

Para todos tuvo frases de consuelo, haciendo fiestas a 
los niños con verdadera sangre fría, para infundir ánimo a 
sus madres. 

Cuando ya el buque habíase hundido, Vicente 
Egaña se lanzó al agua, siendo recogido poco después por 
una canoa93. 

 
   Irakur bada XVIII kanta, non gipuzkoar bertsolari 
gipuzkoarrak moldatu zituen bertso berriyak, hogeita bi 
zortziko handitan, edota iparraldekoen eran hemezortzi 
silabatako laukoetan. 
 
 

DOMECQ MARINELAREN HILTZIA 
 
   Bukatzeko gaiei buruzko aurkezpentxo hau ekarriko 
dut hona gerra zibilaren garaian gertatutako hilketa triste 
batena.  Pierre Bordazarrek “Etxahun-Iruri”k moldatu 
zuen94. 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 

 
93 EUZKADI, 1915eko maiatzaren 12an. 
94 Jakes Larrondo (ed.), Etxahun-Iruri khantan. Pau, IPA, 1977, 94-96. 
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kontzentrazioko zelaian presoen artean95. Zortzi estrofa 
hauetarik Maika Etxekoparrek hiru soilik abesten ditu96. 

 
… 

 
 

ONDORIO GISARA 
 
   Atarikoan eta bilduman zehar aurkeztu gaiek eta 
kantek gogorarazten digute Jesus Maria Leizaolak zioena XX. 
mendeko gertaeren kronika egiterakoan eta hauen oihartzuna 
euskal poesian, nola azpimarratzen zuen bertsolarien 
gertakizunekiko atxikimendua, historia hurbil eta 
urrunarekiko lotura, ikuspegi zorrotza, hala nola zenbait 
kasutan ironia eta umorea. Hona espreski hitzak:  
 

Lo más importante, acaso, a deducir del presente estudio 
es que los vascos, aun en sus capas populares, han gustado de 
apreciar en su más alta importancia los acontecimientos 
históricos; no se han limitado a considerar los hechos cotidianos 
que han suscitado una emoción local más o menos pasajera. 
Cuando les ha tocado ser actores, en calidad de elementos de una 
gran masa, en una importante empresa, les ha interesado 
representarse ésta en su conjunto y en las cumbres mismas en que 
era dirigida. Por lo cual, al lado de las composiciones poéticas 
que han dedicado cada día a los episodios en que tomaban parte, 
han sabido reclamar la gran crónica que situara sus experiencias 
directas y personales en el cuadro universal del que eran tan sólo 
detalles particulares97. 

 

 
95 Guy Lalanne et Jacques Ospital, 1936-1945. Ascain, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne. 

Témoinages d´une époque. Jakintza, Clermont-Ferrand, 2010. 
96 Txomin Artola et al., Itsas kantuak. Chants de marins. Elkar 2010. 
97 Jesúa Mª Leizaola, Acontecimientos del siglo XX y su influencia en la poesía vasca. Ekin, Buenos 

Aires 1974, 93. 



 177 

  Baladen multzo zabalaren artean bada beraz sail bat 
itsasoarekin lotua batipat kontatzen diguna tragedien 
kronikak, gehienetan data zehatzak emanik,  zein izan ziren 
itsasuntzi hondoratuak, hauen izenak  eta zein itoriko 
pertsonaiak. Hogei bildu ahal izan ditugu gure ahalegin 
honetan, eta ez nintzateke harrituko bazterretan denboraz 
gehiago aurkitzea, euskal marinel eta arrantzaleak ekintza 
gizonak idazleak baino areago izan arren, estuak, handiak eta 
maiz tragikoak izan baitzituzten itsasoarekiko harremanak.  
   Kanta bildumatxoa, beraz,  oroimen hori gal ez dadin 
asmoz duzu burutua.  
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ITSASOKO TRAGEDIEN KANTA BILDUMA 
 

I 
 

ALDAZTORREA98 
 

 
 
 

[Erraina] Aldaztorrean nengoanean irra99 goruetan 
  Etorri jatan erroi zarra grauetan, grauetan. 
  ─  Erroi zarra, zer dakarzu albiste? 

[Belea] ─  Ala markea galdu dala dinoe. 
[Erraina] ─  Galdu naz, bada, alaba ditxa bagea. 
  Antxe nebazan ogeta bat lengusu ta nebea. 
  Arek baino bearrago aita neurea, 
  Arek guztiak baino azkarriago jaubea. 

 

 
98 R. M. Azkue, Cancionero popular vasco., Bilbao, 1923. 2. ed. 1968, T. II, 932 
99 Irra, hots onomatopeikoa, irra goruetan ´hilando´. 
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[Amaginarreba] ─ Zer dinona, puerka lotsa bagea?  
Azkanengo esan dona jaubea? 
Esan baebanan lenengotatik jaubea,  
Izango ebanan Aldaztorrean partea.  

 
[Erraina] ─ Nik neurea dot goian dagoan kaxea, 
  Tapez taperaino diruz betea. 
  Imineagaz neban urre gorria,  
  Anegeagaz neban urre zuria.  
  Mila dukat neban isil poltsea, 
  A bere bazan alaba on baten dotea !  
  Aldaztorreak ateak dituz letuez,  
  Ango plater-pitxerrak zidarrez.  
  ─ 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,  
   Aldaztorrean partea izango dona.  

 

 
Lekeitio . P. Perez de Castro, Paisages de España, Madrid 1857. 

[GI] 
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II 
 

ZARRANTZAKO PENAK100  
 
1. Hainitzen ahotikan bai diat aditu, 
 Denborak lehendanik direla ematu, 
 Mainak aurthen gurekin izatu baitire,  
 Mintzatu beharko ziteian bertzela ere. 

 
2. Noiz ere baitzituen hamasei otsailak, 
 Eman izan gintuan hiritikan belak.   
 Ilhabete hunek gintuan fagoratu, 
 Ordainez martxoak xoil kruelki tratatu. 

 
3. Martxoak hirurean hasi alta101 urtzen, 
 Itsasoa zuan haizez osoki armatzen, 
 Ez huan ordutikan hilaren finaraino, 
 Izatu pausurik guretzat egundaino. 

 
4. Zenbat belatxo hartze, zenbat trebes jartze,  
 Papaioa102 nausi eta gabiatik galtze,  
 Hamahiruraino gintian frogatu, 
 Momentu tristerikan han artean pasatu. 

 
5. Hamalaurean huen haizea hain handi,  
 Halaber itsasoa hanbat izigarri, 
 Non baikinduan jarri biharamun artian, 
  Su eta khepean hekin burua etsian. 

 
100 Patri Urkizu, Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). Durangoko udala 1987, 102-

105. Música B. Metrika: 13 AABB. 
101 Alta, ordea. 
102 Papaio, papahigo, Guillén y Tatoren arabera horrela deitzen zaio lau puntako belari, bai 

karratu bai trapezoidalari. (Migel Laburu, Itsas dokumentu zaharretan erabilitako hitzak jasotzen dituen 
hiztegi laburra. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1992, 86). 
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6. San Josephen bezpera hire egun tristea,  
 Orduko itsasoaren gauzaren dorphea,  
 Espantitzeko zuen nola gure untzia, 
 Etzen erdiratu egun hartan guzia. 

 
7. Lema bastoina zuan egun hartan hautsi,  
 Bai eta papaioa ezin hartuz utzi, 
 Bai gehiago dena lemako burdina,  
 Hautsia aurkhitu, han zuan bada mina. 

 
8. Hirur palenkuz103 gindian lema trunkatu,  
 Eta sahetsetarik palenkinez104 hartu, 
 Lema bastoina ere fite zuan moldatu 
 Eta delienki bere tokian sarthu. 

 
9. Bertze egunez deus ere erranagatik,  
 Ezkintuan batere hobeki horgatik, 
 Gure egun guzietako penen errateko,  
 Aithortzen diat ni sobra naizela flako. 

 
10. Ez zituan ez xoilki haize itsasoak, 
 Gure hituan etsai egun orozkoak, 
 Bertze etsai berri bat zuan hekin juntatu,  
 Tronpan bietako ura belan agertu. 

 
11. Ordu hartan nituen bertzeak ahantzi,  
 Kontsulta egiterat goiti iganarazi, 
 Ur hura nondikan heldu othe zen jakiteko,  
 Eta gero zenbait entsaiu egiteko. 

 
 

 
103 Palenku, palanka. 
104 Palenkin, sokaburu (cabo) edo aparejua belak jasotzeko balio duena. 
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12. Hainitz luzatu gabe bazuan berria, 
 Brankaren azpitikan zela ithurria, 
 Halaber  orain bazela aborreko aldean,  
 Istripak utzia beso bat hartzean. 

 
13. Ordu hartan ziteian bai deliberatu, 
 Purrina105 ematerat laster entsaiatu, 
 Brankaren ezpartza nola ur handian baitzen,  
 Alferrik zituan hartako pulunpatzen. 

 
14. Oh! Bada zuk dakizu, Jauna, o handia, 
 Ordu hartako gure bihotzen berria, 
 Fagoratu gintuzun, jauna, zure graziez,  
 Eskerrak merezi dituzu bethi ordainez. 

 
15. Aphirilak zituen justu hemeretzi, 
 Noiz ere baikinduen zundaz ardietsi, 
 Bazko egun handian ginduen atheratu,  
 Biaramunean Plazentzan106 barnan sarthu. 

 
16. Fofertsa107 behar diat hemen bai aiphatu,  
 Zenbat untzi gaxo hura zen tormentatu.  
 Jakin ezak Zarrantza dela haren izena  
 Jaungoikoak bethi demola108 fortuna ona.  

 
 
 
 
 
 

 
105 Purriña, alkitrana. 
106  Placencia, - Plentziaren izen zaharra, Ternuako portua. 
107 Il faut faire ça > fofertsa, asuntua, afera.  
108 Demola,adizkera trinko zaharra,  eman diezaiola. 
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Baionako Euskal Erakustegiko Eskuzkribua,  

MS 97, f.7r-v 
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III 
 

HABANAKO KORBETAREN GALERA109 
 
 

Txoriya bezin aguro ontzi ederra bat batean 
Aizeak utzi zuben geldirik Gaztelubaren atzean. 
Eta erriyen egun santuan nairik sartu Donostian, 
Nunbait Jainkoak maiterik sartu zituben danak zeruban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donostia. Edward Hawke Locker, Views in Spain.  

 Ed. & Grab: C. Hullmandel, 1823. [GI]  
 

 
109  José Ramón Pérez Alen,”Recuerdos donostiarras. El naufragio de la corbeta”. Euskal-
Erria, revita bascongada, 505-507.  Vida Vasca, nº 42, 1965, 73-75. 
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IV 
 

LÉOPOLDINA-ROSAREN PULUNPA110  
(1842) 

 
 
1. Mila zortzi ehun eta berrogoi eta bigarrena 
 Uztail111 hilabetearen hamaseigarren eguna,  
 Kantu Berri xarmagarri hauk eman izan nituiena,  
 Suiet bat errekontraturik zitakeien ederrena.   

 
2. Sujet bat ederra zela guzia da egia,  
 Inposible litzateke horren disimulatzia.  
 Malur horrek harrituren tu España eta Frantzia, 
 Horren bertze pasaierekin galdu izan den untzia.  

 
3. Han112 ziren pena handiak erresusarik gabiak,  
 Herioa113 ikhusten eta ihesi ezingiak.  
 Han baziren gure jendiak, ahaidiak114, adiskidiak  
 Miserabliak itho dira, heiek egin dituzte Indiak.  

 
3. Untzi hartan haste hastetik, Baionatik pharthitzetik  
 Zer nahi sofritu dute pena guzien parthetik;  
 Urrun bethi plazerretik Monte-Bideorat heltzetik,  
 Nigar eta heiagoraz phartitu dira mundutik.  

 
5. Senharra eta emaztia bere haurrekilan  
 Gerlan aritu izan dire heriorekilan115 ;  

 
110  Francisque Michel, Le Pays Basque, … F. Didot, Paris, 1857, 348-352. Metrika : 15 AAAA; Elaudi taldearen 
Denborarena diskan ageri da zati bat 16. lumeroan. 
111  B deituko dugun 1894ko bertsioan, uztailaren… 
112  Hauk (B).  
113  Heriotzea (B). 
114  Aideak (B). 
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 Azkenian itho dira oro elgarrekilan,  
 Itsasoaren kolerak juan ditu berekilan.  

 
6. Suietik aski badugu gure baithan sartzeko, 
 Arima gaixo horien zerurat gomendatzeko.  
 Zer malurra horien dako, exenplu bat guretako,  
 Bihotzean sar balakigu, maiz Jainkoaz orhoitzeko.  

 
7. Ikhusi ginituienian Monte-Bideoko leihorrak  
 Han ziren mundu huntako plazer guzien ondarrak :
  
 Hantik goiti deihadarrak, nigarrak eta marraskak,  
 Mila fritz116 egin zituien itsasoaren indarrak.  

 
8. Deusik ez da gizona ez gizonaren jakina, 
 Guziak garhaitzen ditu Jainko jaunaren dohainak   
 Han itho dira gizonak igerika zakitenak;  
 Bertze batzu eskapatu batere ez zakitenak.  

 
9. Kapitainaz kestione mintzo dira jendiak ;  
 Nik ez dezaket juja zoinek dioten egia.  
 Ez da remediorik engoitik hek juanak dira.  
 Afera117 hortan auzitarat nihor ez daite abia.  

 
10. Untzi haren kapitaina zen gizon jakina,  
 Ez zen kargu hartarako izan ez balitz entzuna;  
 Hura ere gu bezala hiltzera mundura jina ,  
 Han itho diren guzientzat hura izan azken orena.  

 
11. Mundu huntan laur kantoin bazter guzietan,  
 Berri hau hedaturen da, ez da dudarikan ;  

 
115  Herioarekilan (B) 
116  Frisa, okzitanieraz Puska (B). 
117  Afera (B).  
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 Arribatzen denian heskualdun herrietan,  
 Aita amak urthuren dira nigarrez xagrinetan.  

 
12. Berrehun eta hogoi eta hamabi presuna  
 Mement batez funditu dira,  oi zer bihotz mina! 
 Zerurat egiten zituzten marraska , oihu saminak, 
 Othoizten zituztelarik Jainkoa eta Birjina.  

 
13. Untzi hartako presuna gaixuen gidaria  
 Badakit nungo seme zen pasaierketaria .  
 Ofizio miserablia zuien, ene idurian :  
 Bere pasaier guziekin zeruan dago agian.  

 
14. Urrikaltzeko dira pasaierketariak :  
 Heldu zaizten urthiak baino juan direnak hobiak.  
 Letra letraren gainian igorri behar dira,  
 Frantzian lurrik duiena ez dadin hunat abia  

 
15. Frantziatik jin ginen zer nahi den gostarik,  
 Ginituien erresursa guzia xahuturik :  
 Monte-Bideon gira orai xagrinez118 aberasturik, 
 Eskual herriaz oroitzean nigarretan urturik119. 

 
16. Hamaseigarren bertsu huntan orai nuha sartzera, 
 Suieta frango banuke, bainan presatzen naiz finitzera. 
 Monte-Bideorat jin nintzan kantu hauien moldatzera, 
 Oxala juan banindadi Baionarat kantatzera!  

 
 
 
 

 
118 Xangrinez (B). 
119 Hamabostgarren bertsoko azken Bertsolerroa Michelek jaso zuen bertsioan falta da, eta 

hona nola 37 urte geroago Goitiñok argitaratu bertsioari esker kanta osatu ahal izan den.  
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Léopoldina-Rosa itsasuntzia. [GI] 
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V 
 

MARI120 
 
1  Aspaldi ontan egun eta gau zitzaidan biotza ari,  

Kanta nezala nola bizita eta ill izan zan Mari  
Egiyaz gizontasunak asko zor diyolako berari, 
Lan au bearra dala sinistu eta asten naiz kantari. 

 
2. Itsaso zabal urdiñ ederra, goia dezula musutzen, 

Umill ikusten zaitugu iñoiz bañan gaituzu izutzen. 
Zergatik zera berdeturikan denakin burruka jartzen? 
Ez dakigu guk zerengatikan zeran orrela zakartzen. 

 
3. Nork esan eder zauden denboran, jarririk zuri begira, 

Golpez artuko dezula gero ikusten zaizun mugira? 
Arraiketari txalupak ezin jira dirala errira, 
Zuk jo ta milla puska egiten frankotan ikusten dira. 

 
4. Puskak jostallu gisan botaka dabiltzanean aidean,  
 Gizon tristeak azaltzen dira, puskeriyaren gañean.  
 Bañan, o!, gero zer pasatzen da? Zer gertatutzen zaie an?  

 Aundiyagoko golpeak jo ta gordetzen ditu urpean. 
 
5. Begira zagun oraiñ portura ia zer dan an gertatzen  

Amak, emazte eta semeak denak an dira juntatzen;  
Eta galdutzen dabiltzanaren berririk bada etortzen,  
Biotzak penaz erdiraturik negarrez dirade jartzen.  

 
  

 
120 Ramón Artola, “Jose Maria Zubia, Mari zeritzon gizon onoretsuaren oroitzan 

kantatxoa”, Sagardoaren graziya II, Ed. A. Zavala, Auspoa  2003, 97-99. 
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6. O Mari leial, on biotz utsa, aien malkoak txukatzen  
Zenbait alditan saiatzen ziñan  gustoz ziñala nekatzen;  
Aitu ordukoz txalupak nola zebiltzan kanpoan galtzen,  
Ill edo bizi joanda zinduzen ango gizonak ekartzen.  

 
7  Zure biotza maiz aza1tzen zan iruki arren gordean  

Zeñak bulkarik gorputza jarri eraitu zizun lanean; 
Non zan estura-aldi gogor bat eta beti zu ziñan an, 
Anaia maite asko salbatu oi zinduben urgañean  

 
8. Zenbait onlako eginbide on gertatu oi zan zugandik, 

Beragatikan zure oroitzik ez da galdutzen gugandik 
Zu ito arren zuk salbatubak bizi dirade oraindik, 
Zere bizitza eman zenduben aurkezten mesede aundik. 

 
9. Gisa onetan bizi ziñala allegatu zan eguna, 

O zein tristea, geroztik ongi denok gogoan deguna; 
Au zan txalupak galdu zirana, aizetsu oso illuna, 
Ango gizonak salbatzen zere biziya galdu zenduna. 

 
10. Aiek azkentzen zeuden denboran ezin ibilliz igari, 

Azaldu ziran beren laguntzan beste txalupa aundi bi. 
Zein zan aurretik ur mendi tontor aien gañetan giari? 
Andik minutu gutxira beren azpiyan ito zan Mari. 

 
11. Nora zijoan goi-biak joaz ur mendi aiek barrena?  

Zer zan zeraman ibilbidea? Zer pentsamentu arrena? 
Besterikan ez: penatuetaz kupiturikan barrena, 
Esturan ziran lekura bera. irixtekoa aurrena. 

 
12. Itxaso golpe izugarri bat jaikirik beren gañera,  

Aurretik zana urez bete ta ; joana izan zan gainbera;  
Eta ondotik zanak lagunak zitubelarik atera,  
Non zan geiago ikusi gabe itoa izan zan bera.  
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13. Bere anaiak salbatu naian ga1tzen dubenak biziya,  

Ordu beretik gaude daukala zeruba irabaziya;  
Onen erdiyan azalduko da omen ederrez jantziya,  
Gozatutzeko egin izandu zituben lanen sariya.  

 
14. Lur ontan ere oroitza bada, ez da ontaz zer esanik,  

Bere itxura altxa zitzaion otallutxo bat egiñik;  
Ontaz gain koroi berri bat kantuz uztaitzen diyot nik,  
Zeren koroitu gabe ez deiken utzi alako gizonik.  
 

 
Mariren omenez Donostiako Portuan  
1866an eraikitako  oroit-harria. [GI] 121 

 

 
121 Hona dioena testuak: 

MARI 
URRIKALDUAK SALBATU NAYAZ EMAN ZENDUBEN BIZIYA, 
TA GAUR DAUKAZU, GOITALCHATUAZ OBIZ ITSASO AUNDIYA: 
¡LO EGIN ZAZU BAGA ZOÑUAZ.... O GIZON MAITAGARRIYA! 
ONRATURIKAN ZURE GLORIYAZ DONOSTI ETA KANTAURIYA. 
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VI 

 
SAINT-PAULGO GIZAJALEAK122  

 

 
 

1. Bordeletik joan ginen123 uraren124 gainean 
  Saint-Paul izena zuen untzi ederrean, 
  Heurtin125 kapitaina zen gurekin batean, 
  Calcotan arribatu osasun onean. 
 
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. 

 
122 Kantu Berria, 1868. Un horrible repas. Bayonne, Imprimerie, E. Lasserre, Ru Orbe 20. 

BNF, Z Basque nº 905. 
123 Bordeletik joan ginen da  Azkuek eman zion titulua. Nº 621. 
124 Orijinalean oker: lurraren gainean. 
125 Heurtin Azkueren bertsioan Erten bilakatu da. 
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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. 
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11. Odola baikinion orok hurrupatu, 
  Bai eta haragia parte gontsomitu 
  Oro jan gabetarik leihorra agertu, 
  Bathanboka lurrean dugu enterratu. 
 
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. 
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Baionan E. Lasserre-ren moldiztegian inprimaturiko bertsoen 

faksimilea (1868). BNF, Z basque, nº 905 
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VII 

 
VILLE DU HAVRE-REN HONDORATZEA126 

 

 
 

1. Untzi bat galdu  zauku itsaso handian,  
  Berrehun bat pasajers juan da barnian127, 
  Heiagora128, 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. 

 
3. Montobidoetarik lau egun orduko, 
 Abisa ukhan faltaz etziren galtzeko, 
 Odei bat jelgi zaie bistaren galtzeko, 
 Urak iretsi ditu argitu deneko. 

 
126 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…  
127 D 1007, baziren barnian; D 1008, juan tzen barnian.  
128 D 1007, 1008: Heien gora. 
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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 ziren129? 
 Hiruretarik biga hautsiak baitziren, 
 Ororen salbateko bat baizikan etzen130. 

 
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. 
 

 
129 D. 1007, Jende hoikien salbatzeko batxerak bon ziren; D 1008, Jende hoien salbatzeko 

baxetak non ziren. 
130  D. 1007; jende oikien dalbatzeko bat baizik han etzen; D. 1008, jende hoien salbatzeko 

batbaizik han etzen. 
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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 !! 
 
12. Hementik juaiten dira ontsa direlarik, 
  Aita-ama maitiak etxian utzirik, 
  Menturaz gehiago hetaz ez khasurik 
  Zahartzen direnian ez dute jaberik. 
 

 

 
VILLE-DU-HAVRE-ren hondoratzea 

Gallica.Bnf 
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Pariseko Liburutegi nazionaleko bertso papera.  

(Gallica. Bnf, YO-2) 
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VIII 

 
CARMENCITAREN ERRESKATEA 

1874-IV-17131 
 
1. Kantatu nai det orain asiyo eder bat, 

Emen pasatu dana gu danaren bistan, 
Jakin nai badezute ote dan egiya, 
Erozeini galdetu besterikan ez da. 

 
2. Emengo denboralak, emengo tsasoak, 

Borraska desegina eta aize fuerteak 
Mundu guztiya zeukan ikaraturikan, 
April onen amalaugarren egunean. 

 
3. Iru barku ageri ziran emen Kontxan, 

Bi ziran espainolak, bestia inglesa, 
Mary Lawson zan au ta bestia Eulalia, 
Irugarrena esana berriz Carmencita. 

 
4. Goizeko zazpiyetan goleta inglesa, 

Amarrak faltatu ta juan zan ondarrera. 
Tripulaziyoko bi gizon ito ziran, 
Beste iru berriz larri ibilitu ziran. 

 
5. Karabinero emengo ontziyan zeguen bat 

Gizarajua ito zan bere egin bearrean. 
Jende guztiyen bistan, antxe mila puxka, 
Ordu erdien batian egin zan ontziya. 

 
 

 
131 KM, Kulturunea, 52649. 
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6. Korbeta Eulalia-ko tripulaziyua 
Carmencitara pasa zan  ura ura ikusita. 
Zergatikan seguru kontatzen etzan an 
Eta ondarrera joan ote zan bildur zan. 

 
7. Ikusi zan denboraz oien arrazoia, 

Eta orri meriyo diyote biziya. 
Bara ordu baterako asi zan ontziya 
Faltatubaz amarrak juaten ondarrera. 

 
8. Mundu guztiya zegon Carmencitai beira, 
  Noiz eramango zuen uraren ondarrera, 
  Auxen dek, au pena! Auxen dek negarra! 
  Ogeien bat marinel itoko ote dira ! 
 
9. Ordu bat pasatzen zan, gero beste ordu bat, 

Geruako ta gero txarrago itxasua, 
Mundu guztiya zeguen penaz beterikan, 
Peligruan gizonak ala ikusita! 

 
10. Noizbait ere kayian seietakuartan 

Amabi gizon prestu danak Debakuak 
Artzen dute treinera beren kontukua 
Eta eteratzera preparatzen dira. 

 
11. Artu zuten treinera aiek ROMANITA, 

Eta bere patroia PEDRO KOROSTOLA, 
Arrekin bederatzi bere marinelak, 
Beste bostbat gainera agregatu ziran. 

 
12. SANTIAGO KOROSTOLA, LORENZO LEKUONA, 

JOSE MARIA EGIA TA TOMAS GALDONA, 
ANGEL EMAZABEL, ALBERTO OZA eta 
ISAAK BERASATEGI ta bi ESNAOLAK. 
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13. FRANTZISKO ANDONEGI, kapitan prestuba, 
ta SALBADOR EGIA, onen marinela. 
EUSTAKIO IBARGUREN, aure kapitana, 
Eta EGAÑA anaiak, abek zumaitarrak. 

 
14. Amabostak treineran presto sartzen dira, 

Eta agudo kaietik eteratzen dira, 
Mundu guztiya ayeri zeguen begira 
Ta gutxi ero geiago, danok bildur ziran. 

 
15. Bainan aiek agudo, marinel prestubak, 

Naiz itxasua egon txarra ta aizetuba, 
Agudo CARMENCITAn plantatu baitziran, 
Peligruak, baliente, desafiyatubaz. 

 
16. Ordu laurden bat baino lenago kayian, 

Ogei gizon salbatu ta plantatu ziran, 
Donostiako errian orlako asiyua 
Inork aztuko eztu urte batzubetan. 

 
17. Bien, mutilak, baliente, orla portatubaz, 

beti izango zerazte kontsideratubak, 
Et´inork premiyorik naiz zuberi ez eman, 
Orrengatik, mutilak, ajolik ez izan. 

 
18. Premiyorik onena da kontzientziya, 

Beti kontentu da ondo egiten dubena, 
Ta nere partetikan zuben alabantzan, 
Orra zuben izenak moldezko letretan. 
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CARMENCITA belaria Donostian. KM. Kulturunea. 

www.albumsiglo19mendea.net  
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Donostia, Juan Osesen moldiztegia, 1874-IV-17.   

KM kulturunea 
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IX 

 
JONAS ETA ANA132 

 
 
1. Itxas eskiña bitan Jonas eta Ana  

Izan zan denbora bat bizitzen zirana;  
Arratsetan arturik txalupatxo bana,  
Itxasoan juntatzen ziran alkargana.  

 
2. Gau illunetan alkar billatzeko giyak  

Zituzten txalupetan nork beren argiyak;  
Zeru alaia bazan, berriz, illargiyak  
Zituben alkargana giyatutzen biyak.  

 
3. Alkarren amoriyoz itxutubak oso,  

Egunak pasatutzen zituzten penoso; 
Arratsak, berriz, biyotz zeuzkatenak preso 
Librean ipiñirik, maitaro ta gozo. 

 
4. Modu ontan zirala urte bat osoan,  

Eriotzak atzitu zituan lazoan; 
Bein egon ondorean izketa gozoan, 
Eskutatubak izan ziran itxasoan. 

 
5. Denborak emanikan uste gabe mura,  

Txalupetara sartu zitzaioten ura;  
Irten bañan len biyak leku segurura, 
Alkarrekin itota joan ziran zerura. 

 
 

 
132 Ramon Artola, aip. lib., 72. 
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X 
 

BERTSO BERRIAK MIKAELA ZARRANAK133 
 
 

1. Bertso berri batzuek ditut aterako  
Apaiztegui jaunaren barku ontarako; 
Zeren badaukazkigun motiborik asko, 
Jendeak pasatu du miseria franko. 

 
2. Kantatu naiagatik gogoa non dago, 

Atzo indar gitxi ta egun gitxiago. 
Zutik ezin egonik jende asko dago, 
Ezurrak jasotzeko nai ainbat lan dago. 

 
3. Pasadizoak ongi deklaratutzeko, 

Abantea baneuka esplikatutzeko, 
Indarrak juan eta memoria flako, 
Kartzelakoen gisa sufritu bearko. 

 
4. Barkurako jendea biltzen duanean, 

Agintzeak aundiak beren mingainean, 
Indarrik ezin egin uraren gainean, 
Jendea martxatu da miseria aundian. 

 
5. Gizakumeak ere nai ainbat lanekin, 

Galtzak ezin eduki gerrin uhalakin, 
Jikara bana haba galleta urdinakin, 
Nor egon bizirikan orien janakin? 

 
 

 
133 Data gabe eta inrprimalekurik gabeko bertso-papera. 
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6. Pasaian irten eta egun gutxin barrun, 
Zorriak an zebiltzen ontzien ingurun, 
Gutxienaz baginen bosteun bat lagun, 
Orra zer gobernua Apaiztegin barkun. 

 
7. Nafarreria ere sartu zan barkura, 

Orduan artu zuen jendeak tristura 
Iru il ziran eta artu ta putzura, 
Eriotza zor degu jaioak mundura. 
 

8. Iru lagun il ziran beste zazpi eri, 
Ave Maria bezela egia da ori. 
Biotzetik eskatu Birjina Amari, 
Erremedio oberik ez da emen agiri. 

 
9.  Kuartilu bana ardu zute agindue, 

Pozik erango gendun eman baligue, 
Beren itzen erdirik kunplitu ez due, 
Barku ontako jendea joan da saldue. 

 
10. Emengo miseriak ongi agertzeko, 

Eun ta larogei bertso ez lirake asko, 
Baina bastante dira entenditutzeko, 
Poliki asi ginan ilaren ontarako. 

 
11. Bagendun txokolate, kafe ta azukrea, 

Premian estaltzeko nezesidadea, 
Egiten utzi nai ez, miseri tristea ! 
Lagun zaiguan arren Birjina maitea. 

 
12. Kozineroa gendun ona ta leiala, 

Bizirik egoteko bagendun bearra, 
Berak jan ta eran egin, besteari farra, 
Frantses bizargorri, dana gizatxarra. 
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13. Kozinero ori da txit gizon prestua, 

Barku ontako jendeak dauka ezagutua, 
Alarguna omen da edadez zartua, 
Zazpi dozena ez da dana txalkortua. 
 

14. Kozineroak badu bertso oien premia, 
Aspaldian ez dago gutxi merezia, 
Pasajeroai burla nai duen guzia, 
Baioneta dirudi dana puzunia. 

 
15. Goizean gosaltzean sardin ustel zarra, 

Biotza animatzeko ez da gauza txarra, 
Barkuan sartutzean bagendun indarra, 
Erdia balego orain ez litzake txarra. 
 

16. Mikaela Zarranak kantuak paratu, 
Barren ontako jendeak naute enkargatu, 
Afizioa izan da nik ezin faltatu, 
Orra amasei bertso nai duenak kantatu. 
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Mikaela Zarranac / cantuac paratu KM kulturunea. 
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XI 

 
KANTABRIAKO KOSTA ONETAN134 

(1878-IV-20) 
 
 
1. Kantabriako kosta onetan gertatu diran kasuak  

Esan didate ager ditezen ipiñitzeko bertsuak;  
 Alborotatu eta galerak eman ditu itxasuak,  

Ango mariñel gizaraxuak etzeuden portunosuak.  
 
2. Desgraziarik orrelakorik sekulan ez da aditu, 

Itxaso ori asarretuta neurrian ezin kabitu; 
Nere kristauak, aiziak eta urak indarrak baditu, 
Aplakatutzen dan arte bera iñork ezin errenditu. 

 
3. Desgrazia au gertatua da Españiako partian, 

Esan diteke Donostiatik Santanderra bitartian 
Milla zortzireun irurogei ta emezortzigarren urtian; 
Baja aundia egiña dago mariñe1 oien artian. 

 
4. Endemas ere Bizkaian dira, txit gaizki ibillituak,  

Bermeon bertan larogei eta amabost beintzat ituak;  
Arrantzaleak famili asko mantentzen berak oituak,  
Konsideratu orain zer moduz dauden oiek ge1dituak.  

 
5.  Ito ainbeste itxasuan da gertatu dirade gaizki,  

Animak ere peligro aundin izango ziraden noski;  
Ala iduritzen, eta juzgatzen Jainkuak danak dakizki,  
Familiara pesalunbreak, .or modu askok dakarzki.  

 

 
134 Antonio Zavala, aip. lib., 1978, 75-85. 
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6. Berrogei eta zazpi galduak Elantxobeko erritik,  
Ogei ta amabost Colindrestikan, amabost Santanderratik;  

Esan dedana, Kantabriako arrantzalien artetik  
Bestera joana badago franko aurten mundu onetatik.  

 
7. Kosta onetan erri danetan izan dira señaliak,  

Batzuek ito, besteak penaz bajatu arrantzaliak;  
Lana egin da gañerakuan dibersiyuan zaliak, 
Tristetu eta lutoz betiak, ezagun dute kaliak. 

 
8. Lekeition da naiz Ondarruan, Motrikon da Donostian,  

Alkortan ere aita-semiak, mariñelik dan guztian;  
Gizarajuak txa1uparekin olatuaren azpian,  
konsideratu galerna orrek zenbat pena dakarzkian. 

 
9. Ai, itxasora ez dadukagu edozein moduz juaterik, 

An dabiltzanak jeneralian daude peligroz beterik; 
Egiten badu emen edo an modu ortako kalterik, 
Ez dauka iñork alkateakin justizia egiterik. 

 
10. Orain amabi urte omen zun piska bat alborotua,  

Ez jakin orain urrena berriz noizko daukan gorrotua;  
Ordu batian umil badago besterako asarretua,  
Izanagati estudiatua argan ezin fiatua.  

 
11. Orain irureun urte omen zan gertaera au lenago,  

Bitarte ontan zenbait otz bero naski izandua dago;  
Ikusi zuanik gaur bizi danik munduan iñor ez dago,  
Bañan paperan ipiñi zuten, neroni leitua nago.  

 
12. Mariñel asko ito omen zan, besteak bildur da larri,  

Arrisko ortan berriz geiago ez omen zuten nai jarri;  
Gero arrairik ateratzen ez, kalean kosetxak urri,  
Galiziatik arrantzaliak berriak ziran etorrí.  
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13. Esplikatu det al dan moduan mariñel oien bizitzan,  

Len eta gero galdu-gordean zer estadutan dabiltzan;  
Munduan danok bajuagua anparatuaz gabiltzan, 
Beste modutan egokiago ala baño ezin izan.  

 
14. Famili asko bajatu dira mariñel jende orrenak,  

Ume txikiak eta andreak gizona galdu zaienak;  
Jeneralian pobriak bertiz orrelakuak geienak,  
Zer obra ona egingo duen zerbait laguntzen dienak.  

 
15. Il diran oiek baldin mantxatik bazeukaten animetan,  

Eta arkitzen badira orain purgatotioko penetan,  
Oraziyo guk egin dezagun aientzat mundu onetan,  
Jaun Dibinuak artu ditzala zeruko glori aietan.  
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XII 
 

SAN JOSEREN HONDORATZEA135 
1879-I-8 

 
 
1. Kanta triste batzuek arrantzaliari,  

Uste degu dirala jartzia komeni,  
Oiek daukaten bizi negargarriyari,  
Izan gaitezen danok oien errukari, 
Biyotzez eskatuaz jaungoiko jaunari. 

 
2. Len ere izan dira probalidadiak,  

Zer modutan bizitzen diraden tristiak;  
Oien irabaziyak txit dira pobriak,  
Ez du beste errezorik emengo jendiak:  
Arren, salba ditzala Jaungoiko guriak. 

 
3. Ilbeltzaren eguna zortzigarrenian,  

Arrantzara atera ziraden goizian;  
Gero tenpestade bat mendebal-aizian,  
Trezak bota ta altxatzen asi ziranian,  
Milagroz etzituben danak sartu urpian. 

 
4. Trezak bertan utzita etxera abiyan,  

Jira-bira egiñik guztiak iya-iyan; .  
Gero pasa zitzaien bidian erdiyan:  
Zumaiar txalupa bat zegon desgraziyan,  
Bai sokorritu ere alegin guziyan.  

 

 
135 Antonio Zavala, aip. lib., 1978, 87-96. 



 216 

 
 
5. Ogei lagun zituben tripulaziyuan  

Zumaiar txalupa orrek galduta itxasuan;  
Agustin Andonegi bere aziyuan,  
Naiz bera ibillirik iya-iya galduan, 
Zazpi artu zituben . al zuben moduan.  

 
6. Agustín Andonegik eman ditu pruebak,  

Bere mutillak nola ez diran motelak;  
Onrak ere irabazi ditu asko berak;  
Zerbait lagundu izan baziyon denborak,  
Etziraden itoko amairu gizonak.  

 
7. Iñola arrimatu ezinda salbatu,  

Alako egualdiya zitzaioten sartu.  
Danak ojuka: «Arren, jaunak, gu're artu!»  
Aien antziz biyotzak ziraden urratu,  
Bañan iñola ere ezin anparatu 

 
8. Berak iya galduta gizonak salbatzen  

Pensa zazute oiek balorerik duten; 
Beste geiago ere artu nai zituzten, 
Bañan itxas gaiztuak etzioten uzten, 
Ondo penaz an utzi zituzten itotzen. 

 
9. Ai, arrantzaliaren bizi penosua! 

Ofiziyu ori ez da inbidiosua, 
Oien irabaziya ain da kostosua; 
Gure Jaungoiko maite amoriosua, 
Arren, bedeinka zazu berriz itxasua. 

 
10. Agustin Andonegi, zure baloreak  

Munduari eman dizka probalidadeak;  
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Merezi dituzute ondo onoreak,  
Zu ta zure txalupen zeguen jendeak,  
Zergatikan zeraden . umano nobleak.  

 
11. Oien biziya beti,  dudarik ez dago,  

Naiz osasuna izan arriskuan dago;  
Egon arren denbora kalman eta klaro,  
Derrepentian txarra sartutzen bazaio,  
Galtzen dira egin arren makiña bat saio.  

 
12. Jaunari biaiogu barrendik eskatu,  

Geiago orlakorik ez dedin gertatu;  
Bañan biyotz-biyotzez ondo errezatu,  
Itxasora juatian danak alkar artu,  
Lagun faltan ez gaitzan guztiyok tragatu.  
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XIII 
 

SAN JOSEREN HONDORATZEA  
(1901-II-3) 136 

 
1. Kosme Damian Txurrukakoan erritar doakabeak,  

Kristau fedetsu, kristau beartsu, bearran adiskideak,  
Euskera beste izkuntzik maite etzuten arrantzaleak,  
Itxaso-gizon trebeak, Kanta-uriko loreak  
Ur gaziyakin beti burrukan ibiltzen ziran jendeak,  
Arraiak dira ogei eta bat euskaldun aien jabeak.  
 

2. Gogoratuko dira Bermeo, Antxobe eta Algorta ...  
Larunbat santuz zutelakuan izandu negar galanta;  
Iruretatik galdu ziraden larogei eta amaika,  
Zenbat seme, zenbat aita! Jaungoiko maiteak naita ...  
Itxaso baztar euskerazkotik diraden munduban palta!  
Motrikotarrak ere ederra zuten aurreko lanbata!  

 
3. San Jose deitzen ziyen txalupan Motrikutar fedetsubak,  

Larunbatean ogei ta batak izandu ziran galdubak;  
Denak uretan eman zizkiyen Jaunari beren kontubak,  
Arrantzale koitadubak, euskal-zale onradubak,  
Utzirik beren familitxuak emen desanparatubak,  
Ditu eraman berarengana J aungoiko santu -santubak.  

 
4. Zenbat alargun, zenbat umezurtza ote daude gaur negarrez,  

Putzu aundiyak egiteraño samintasunan indarrez?  
Ama gaixuai ume gaixuak esango diye: «AITIK EZ!».  
Amak orduban oñazez, jantzi ondoren soiñ beltzez  
Diye esango: «Gu bete arren naigabez eta ekaitzez,  
Kantauritarrak lagun egíngo digute guri biyotzez».  

 
136 Antonio Zavala, Ramos Azkarate. Galtzaundi berriz ere. (I, II), Auspoa 286,287. Zarautz 

2004, T.II, 346. 
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XIV 

 
Nª SRA DE ICIAR-KOAREN HONDORATZEA137 

(1902-XII-29) 
 
 

1. Amar mariñal ito dirade Kantabriako uretan.  
Negar garraxiz beteta daga Ondarru bere etxetan,  
Emeretzitik amar ittoak, bederatzi salbatuak  
Goiko Jaun ona! zer dira baiña  zure desío eskutuak ?  

 
2. Mutriku ortan ba zan dei larri eta gizonen ez bihar,  

Olatuetan trabes zanian Nuestra Señora de Itziar.  
Erri guztia begira zeruan argí gabeko illuntzian,  
Potiñandia tira-biratan igarri zuen trantzian.  

 
3. Isidoro zan patroi abílla, lagunentzako noblia,  

Itsasoetan asko ibilia ta gizon onaren ondria.  
Parte faltsuik euki ezarren izan du azken tristia.  
Alegin sendo egiñagaitik betiko galdu lemia .  

 
4. Amar gizon batera ito eta ainbesteik ez bizik artu.  

Salbatu ziran bederatzik e larri ziraden azaldu.  
Promesa eta ofrezimendu, erruki eta errezu,  
Olakoetan gertatzen danez danak zíraden an keixu.  

 
5. Ba da negarra Ondarru ontan, tristura eta tutua!  

Alargun  eta umezurtzetan inkesa eta ulua.  
Kanpotik bialdu arren errukarríen dírua.  
Diruz sekula ez da onduko bear genduken tratua.  

 
137 Agustin Zubikarai, Ondarru, kantu, otoi, orru. Caja Municipal de Cultura, Ondarru, 184, 

36. 
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6. Anaí bezela jokatua da Mutriku guri laguntzen .  

Alkar arteko aixa txikiak ez dira orain kontutzen.  
Jarraí dezagun danon artean gure zereinak ondutzen,  
Itsasoaren tentaziuak sekula ez dira ta aztutzen.  
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XV 
 

ERANDIOKO DESGRAZIA 
(1906-II-26) 138 

 
1. Milla eta bederatzireun au da seigarren urtian,  

Desgrazia bat pasatu dana Erandioko partian; 
Negarra franko eragin dute familiaren artian 
zenbat disgustu izango zuten pensatzen jarri gaitian. 

 
2. Otsaillaren ogei ta seia egun gogoragarria 

Tristuriaren lutoz jantzi zan Erandio'ko erria; 
Euren gorputza uren azpian ainbestek zuen utzia, 
Zeruko Aita, eduki bedi arren miserikordia 

 
3. Orretarako ziran egunak, juan ziran erromerira,  

Dibersiyua zeuan lekura, Barakaldoko errira;  
Arratsaldia an pasatuta illuntzian erretira,  
Bote batian amasei lagun, danok ziraren azpira.  

 
4. Desgraziaren billa zetozen guztiok atrebituak,  

Ontzi txikian ainbeste lagun, nai zutenak serbituak;  
Karga aundiak errebentatu, ezin geio sufrituak,  
Zetozen amasei ortatikan beratzi dira ituak.  

 
5. Ondo pensatzen jarri ezkero, da gauza negargarria,  

Familiya askorentzako egun artan etorria;  
Euren umiak aiñ estimatu an utzi biar bizia,  
Arrezkerotik dago lutuaz  Erandioko erria.  

 

 
138 Antonio Zavala, aip. Lib., 1978, 141-149. 
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6. Zori gaiztoko egun txarrian orduan gertatu ziraden, 
Euren biziyak entregatutzen asko pensatu ez arren; 
Iñork eztaki eriotzia nundikan nola datorren, 
Ta gutxiago ondorendikan zer justizia dakarren.  

 
7. Mundu ontatik oietxek dira uste gabe juandakuak, 

Bere eskuan artu daitzala arren gure Jaungoikuak; 
Dibersiuaren billa juan da biziya emandakuak,  
Orlakuari esan leíkiyo martiri benetakuak. 

 
8. Onezkero ezta erremeiorik arek mundutik juan zian, 

Etzeite lagun geio gertatu orlako eriotzian;  
Itxasuarekin peliatuta azkenian ere il zian 
Negarra franko eragin dute bakoitzak bere etxia. 

 
9. Bizi geranak mundu onetan kontuan egon gaitezen,  

Al dan guztian begiratuaz nundikan nora gabiltzen,  
Jaungoikoari erregutuaz, iñundik al baliteke izen,  
Desgrazia artan gertatu diranak zeruan gerta deitezen.  

 
10. Erregututzen zaítugu ondo, zeruko Ama Birjiña,  

Santa guztiyen agintariya, aingeruen erregiña:  
Konsideratu martiriotik euken apartan eziña,  
Aien anima salbatzeko egiñ zazu alegiña.  

 
11. Kristau oiek gertatu ziran estadu negargarrian,  

Euren bízia eman bíarra itxasuaren erdian;  
Jesus maitiak sartu daitzala zeruetako glorian, .  
Antxe gozatzen egon deitezen eternidade guzian.  

 
12.  Tentaziyua ibillitzen da okasiyuaren billa,  

pekatuetan dauan anima arkitutzen da debilla;  
Jaungoikoaren seme guztiyak izan biar du umilla,  
beste gauzarik eztet desiyo: ala gertatu dedilla.  
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XVI 

 
1908-V-24-KO DESKALABRUAK139 

 
 
1. Milla pasata bederatzi eun zortzigarrengo urtia,  

Bertso batzuek asmatutzeko euki det borondatia, 
Ikusirikan udara txarra batzuentzako egitia,  
Desgrazikua izandu dala Santander'ako partida,  
Atunetako gizon gaixuak iruki zuten kaltia.  

 
2. Nekazariya legorrian da arraizalia itxasuan  

Jan biarrakin egiten dute mundu ontako plazuan;  
Artzen diraden pena ta susto beti gogotan jasuan,  
Al balitz danak ipinitzia alkarren gainka pisuan,  
Zer kontatua gertatu're bai bakoitzai bere auzuan.  

 
3. Urte guzitan juaten dirade montañesako kostera,  

San Juan eguna inguru ortan, udara pasatutzera,  
Bere familiyak mantentzeko dirua irabaztera,  
Negargarriya batzuentzako beren buruak uztera,  
Libratu dana larri ibilli berriz legorra ikustera.  

 
4. Ondarruako gizonak asko, Mutriku eta Donostiya,  

Bermeotarrak zer esanik ez, dana txalupaz josiya;  
Itxas kanpuan gertaturikan; denbora txar itxusiya, 
Ainbeste enbarkaziyo triste galdu bíarra etsiya,  
Batzuek nolabait libratuta bestiak galdu biziya. 

  
5. Beren andre ta arrebak igual pariente guzi negarrez,  

Gauza oiek orla gertatu eta lasai ego ten ezta errez;  

 
139 Zipriano Lertxundiren bertsoak. Antonio Zavala, aip. lib., 1978, 151-157. 
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Deskalabruak pasatzen dira uretan eta legorrez,  
Baleki batek zer gauza txarrak etorri biar dun aurrez,  
Aiko giñake bata bestiari zar eta gazte agurrez.  

 
6. Ainbeste txalupa eta bapore beren santu-izenakin,  

Batzuek buelta oso emanda bestiak urez betiakin,  
Naiz urrutira klaru ikusi probetxurik ez mendiakin; 
Ama batzuek gelditu ziran bost eta sei aur txikikin,  
Sokorritzeko saiatu ziran teatro eta festakin  

 
7. Modu orretan izandu ziran suskriziyuak irikitzen,  

Estudiantinak kalietan da aientzako diru biltzen;  
Bilbaon ere partidua ta nobillada da jokatzen,  
Donostiako soziedadiak igual ziraden portatzen,  
Saiatu ziran famili aiek al dan ondona anparatzen.'  

 
8. Irakurrita jakindu gendun periodiko edo papera,  

Lutua zala pertsona askontzat kosta Kantabri aldera,  
Txalupa asko eta bapore galdu zirala batera;  
Zein ote ziran jendia larri, arrazoia nai atera,  
makiñat pena zabaldutzeko izan da aurtengo kostera.  

 
9. Dudarik ezta egitia bat gauza abekin penatu,  

Len bizi ezin dan pobriari zer eiten zaion allatu:  
Zorioneko itxaso aundi, eiten dezuna tragatu;  
Bagiña danak legorrerako lanikan ezin billatu,  
Modu orretan uretan dira gizon asko're saiatu.  

 
7. Aita bat orla faltatutzian aurrak dira akordatzen,  

Mantaletikan amai e1duta noiz etorriko galdetzen;  
Erantzun nai ta soltatu ezin, negarrez dago urtutzen,  
Auzuetako emakumiak al dan ondona laguntzen,  
Gauza au bañon tristiagorik ez det ezer e billatzen.  
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11. Batzuek orla aitzen dirade arraizaliai bengatzen,  
Zer peligro ta arriskua duten eztute konsideratzen;  
Lurren gañian dagon sastria segurua da bizitzen,  
Denboraletik txarrenakin e l aitzen da lasai kantatzen,  
Itxas kanpuan txalupak buelta, gizonak antxen itotzen,  

 
12. Alde batera pentsatu eta ori da artitzekua:  

Itxaso onak gusto ematen, txarra da bildurtzekua;  
Legorretikan muralla- iskiñan jendia jostatzekua,  
Itxas kanpuan denbora txarrak iñoi ez barkatzekua,  
Persona askokín igual galdutzen naiz aundia izan barkua.  

 
13. Amairugarren bertsu onekin orain egiten det bukatu,  

Zipriano det izena eta Lertxundi det eskribitu;  
Galdu ziraden gizon guziyai egiñikan erregutu,  
Zeruko Aita Eternuari nai diot ondo kunplitu,  
Nai duenian guri otsegi bere eskutikan gaitu,  
Agur danari, arraizaliak, suerte on batez segitu  
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XVII 
 
KANTABRIAKO ITXASGIZONAI OROIPEN BAT140 

(G. 1912-VIII-13 / T. 1932) 
 
 
1. Nere biyotz gaixtua eskaka aritzat  

Bertso bi ipintzeko, baldin baderitzat,  
Abustuben amabiyan sortu zan ekaitzak  
Egin dizkigu oso deskalakru gaitzak,  
Makiña bat persona ondatu beintzat.  

  
2. Denak esplikatzera orain naiz abiyan  

Motibua dan gisan mintzatu nadiyan;  
Milla bedetzireun. eta amabiyan,  
Gañera Abustuko, illarez erdiyan,  
Desgraziy'au pasa da Kosta Kantabriyan.  

  
3. Kulpa gabeko franko badu eramana,  

Bakoitzak errezatu «Aita gure» bana,  
Ain da negargarriya egin digun lana,  
Anparo gabe utzi ainbeste aur ta ama,  
Sinisten ere gaitz da aurten pasa dana.  

 
4. Abustuko illaren amairu garrena  

Guretzat argitu dan egun txarrena,  
Izantzagun kupira denak alkarrena,  
Gogoratu utzarekin lertzen zait barrena,  
Au da paraderua kantabritarrena!  

 

 
140 Bertsolaria 1932, 50 zkia, 303. 

 



 227 

 
5. Eun da amaseikua Bermeo bakarra,  

Aurten ez dute izan suerte ederra,  
Orri txiki batentzat ¡ai ori negarra,  
Aurrak aita falta du ta amak, senarra!  
Badaukate anparo on baten bearra.  

 
6. Itxasua zitzaigun aserretzen asi,  

Bendabal aldetik zan aizia nagusi,  
Nor bere puestuari ezin ziyon eutzi;  
Danak zatitu ditu iñor ez du utzi  
Gipuzkuan bertatik ez da falta gutxi.  

 
7. Eun da berrogoi ta iru omen dira danak  

Arrantzalietatik ondatu diranak,  
Gure Jangoikuari kontu ba emanak;  
Guk egin bear degu bizirik geranak,  
Aietzat erregutu biyotza dubenak.  

 
8. «Aita San Inaziyo» belako barkuba,  

Amairu gizonekin ur pian sartuba,  
Beraren imajiña an zuben sortuba,  
Abana-ko partian dago kostatuba,  
Tenpestade gaixtuak jo ta puskatuba.  

 
9. Egur biren gañian gizon bat jarriya,  

Ai zer ote zan aren orduko larriya!  
Lagunak bera jun ta estadu urriya,  
Ez da Donostiyara errex etorriya,  
Ikusi du birian istillu gorriya.  
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10. Señale ibilli dala arraixku aundiyetan  

Arrai txarra besterik ez dan tokiyetan,  
Illaren amabostan goizeko seyetan,  
Baporiak artu zun borondate onetan  
Naikua sufritu du  paraje oyetan.  
 

11. Izena Daniel du nonbria Eskurtza,  
Jeniyo bizikua, espiritu utza,  
Ta baliatu zayon Jaunaren laguntza;  
Oso maltratatuba sartu zan onuntza,  
Berriz egon liteke juan gabe aruntza.  

  
12. Iñork galdetzen badu gauz ori nola da  

Nik erantzungo diyot: Egiyaz onla da  
Iñor dudan badago betor eskolara,  
Anunziyatu zuben orlako bolara,  
Graziyaz milla bider aita Orkolaga.  

  
13. Ai gure biyotzeko aita Orkolaga!  

Beraren eskutikan ez gaitzala laga,  
Orain bezela zaitu eguna ta gaba,  
Berriz itxasu ortan ez gaitezen traba,  
Bedorren talentuba gauza biarra da.  

  
14. Jainkua portatzen da danentzat ondradu  

Gaiztuarentzat igual, ain biyotz ona du,  
Emanaz irabazten degun ainbat gradu,  
Itxaso sagradua ur guziyen buru,  
Ark ere gurutzia errespetatu du.  
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15. Jesus maitiak eman dezala argiya,  

Oraingo bolara ontan badago premiya,  
Euskaldunen artian au da pikardiya,  
Bermeotik galdu-da jendien erdiya,  
Lutoz jantziya dago Kosta Kantabriya.  

 
16. Ango itxas kolpiak ta urre borroyak,  

Tragatu nai zituen mendi ta erriyak,  
Pasa dira desgrazi ikaragarriyak;  
Orra amasei bertso oraingo berriyak  
Fermin Imazek eta Txirritak jarriyak.  

 
 
 
 

 
LUSITANIA transatlantikoa 

Gallica.Bnfr 
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XVIII 
 

BERTSO BERRIYAK LUSITANIAKO  
DESKALABRUEN GAINIAN JARRIYAK 

(1915-V-7) 141 
 

1.  Eskatzen det isil piska bat danori gaur faborez,  
 Esplikatu nai det ba gauza bat negarrez, 
 Nuevayorko mollatik erten zoan Lusitaniak, 
 Beterik kargaz ta jentez Liverpoolko aldea. 

 
2.  Maiatzaren zazpiyan eman ziyuen erteria, 
 Despeditzen zan jente guziya, pozez eta alegriyaz, 
 Beren arrosko mobimentuan bazijuan ongi Lusitania, 
 Erabakitzen oso polliki olato aundi txuriyak. 

 
3. Gizonak andrak ta umiak denetik despeditzen zian, 
 Altxatzen pañuelo txuriyak oso pozez beterikan, 
 Bat olgetan bestia dantzan, umiak denak salteka, 
 Beste batzuekurai beiratzen denak pozez beterikan. 

 
4.  Izango ziran zortzi bat ordu zijuala itsas gainian, 
 Txori txuriyak eskoltatzen zun bere lau eskinan aldean, 
 Eta kapitan balientia zeon bere zubi gainian, 
 Bere biyotzak esaten ziola desgrazien bat zala urrian. 

 
5.  Baporen pasillo baten jarrita sillatxo batean 
 Itxaso pollitari begira zeon gazte euskaldun bat, 
 Arratsaldeko ordu biyetan maiatzaren zazpiyan, 
 Ikusi zuan torpedo bat iya bapore azpiyan. 

 
141  KM. Kulturunea, Gregorio Mujikaren ondareko bertso-papera. C-553 F-22 
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6.  Mendi txuri urrezkuak laster ikusi zuan, 
 Altxatzen ziela aundi baporen inguruan, 
 Zauzkan kamarotiak euskaldun orrek inguruan, 
 Artu zuan salvavida bat salbatzeko peligruan. 

 
7.  Segituan juan zan esatera barkoko kapitainari, 
 Atzeko aldean ikusten zala ur gainian sumarinua, 
 Kapitanak segituan ordenatu zuan marinelari, 
 Arriatzeko ur gainera txalopatxuak ugari. 

 
8.  Bapor artan ezta sentitzen lamentuak besterik,  
 Doloriak eta negarrak gizon ta andra guziari, 
 Maldiziyuak ta juramentuak batzuek diarka amari, 
 Beste batzuek pazientziyaz errezatzen Jangoikuari. 

 
9.  Batzuek oinetakuek erazten, bestiak eltzen tabloari, 
 Onek aitari deika, arek deika semeari, 
 Emakumeak negarrez laztan bat eman senarrari, 
 Onek albaluke bezela salbatu estutasun artatik. 

 
10. Bazijuan ondoa bapor eder aura, 
 Sokak ebakitzen asi zan euskaldun aura, 
 Beiratu gabe bere biziai asi san salbatzen 
 Ta onela txalupatxo batean ogeta amabi salbatu zituen. 

 
11. Lan ontan zebala ikusi zuan religioso bat, 
 Beren besuarekin eskatzen zeola faborez sokorro bat, 
 Gure mutila errukituta beren txalopan etzala salbatzen. 
 Beren salvavida bota zion eta salbatu zan ari eltzen. 

 
12. Aita religioso au da oso fraile ona, 
 Ta ematen dio eskerrak Bilboko mutil onari, 
 Ez dauka historiyan igualik jarri zuan bere biziya peligruan, 

 Besteak salbatzeagatikan olako triste peligruan. 
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12. Bizente Egaña ta Agirre da mutil baliente au142, 

 Olabeagan jaiota Abandon bataiatua, 
 Mejikoa juan zan oso gaztia ta orain zetorren etxera, 
 Momentu negarrezko artan gloriaz asko bete da. 

 
13.  Goiko Amerika aldetik zetorren fraile ona, 

 Urte askotan predikatzen ibili da religioso ona, 
 Bapor ontan zetorren alegriaz oso beterik, 
 Desiotan laztan egiteko bere aita ta amari. 

 
14.  Peligro artan zeola ikusi zuan ama bati, 

 Iru ume besoan zeuzkala dolorez ta negarrez beterik, 
 Amari eman zion beren kortxua pozez beterik, 
 Erregutzen Jangoiko jaunari ama semeak salbatzeagatik. 

 
15.  Bere balore aundi arekin ekin zion jentia salbatzen, 

 Lenengo salbatu zuan ama alabak tabloi baten, 
 Gero juan zan itxas gainian jentia geiago salbatzen, 
 Ta onela balorez beterik bizitza asko salbatu zituen. 

 
16.  Zeon balorezko lan ontan Españiako relijioso on au, 

 Ikusten zeola bere onduan desgrasi aundi au, 
 Bera ere zebilen gaizki tabloi ta uren artean, 
 Arrimaturik berari Agirre biziya salbatu ziyuan. 

 
17.  Galdu zanian bapora itxas txuri azpiyan, 

 Ikusten zian gauza tristiak gizon andra ume artian, 
 Olato artian danak nastuta aiek momentu tristiyak, 
 Danak itotzen dao ezin salbaturik inoren indarrak. 

 

 
142 Bizente Egaña Agirre 1886ko ekainaren 7an jaio zen Bilbon, bere gurasoak Leandro 

Egaña Uriarte eta Baldomera Agire Arzinaga izan zirelarik. Gertatu zenean hondoratzea 28 urte 
zituen, beraz, sasoirik onenean. 
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18.  Negarrez zeon ur gainian ordu bat eta erdian, 
 Ama bat seme birekin tabloi baten gainian, 
 Sei bat metro zeuden aldegin da Agirreri, 
 Beren gerrikua bota zion salbatzeko ama ta umiari. 

 
19.   Mundu onetan ez dago pena aundiagorik, 

 Ikustia baño jentia itotzen ta ezin salbaturik, 
 Danak eskatzen piedadia beren momentu triste hartan, 
 Ta bestiak begira ezin salbaturikan. 

 
20.  Bizente Egaña ta Agirre euskaldun kasta ona da, 
 Beren odola dago nastuta balorez ta graziaz. 
 Gaur Inglaterra guziyan jentiak estimatzen du, 
 Baina espainoltarrak esan gutxi egin du. 

 
21.  Gauza asko ipintzen debe beste jende onegatik, 
 Belmonte, Gallo o Gaona o beste Gallitogatik, 
 Baina ona da esatea jende guziarik, 
 Ez daola balore aundiyagorik, 
 Ematia baino bi pase ederrak itxaso olatu txuriari. 

 

 
LUSITANIA alemanek torpedeaturik.  

Gallica.Bnfr 
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William Turner, LUSITANIAko kapitaina 

Gallica.Bnfr 
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XIX 
 

DOMECQ MARINELAREN HILTZIA(1938 ing.)143 
 

 
 
 
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.  

 

 
143 Jakes Larrondo (ed.), Etxahun-Iruri khantan. Pau, IPA, 1977, 94-96. 
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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.  

 
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.  
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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238 

 
XX 

 
ALARGUNAREN NEGARRA144 

 
 
1. Nere gogoa egan dijoa alargunaren albora,  
 Aitarik gabe gelditu diran ume txikien ondora,  
 Ama gaixoa, zoro antzean begira izar lekura,  
 ─ Nere umien aita genuna iges jun zaigu zerura.  

 
2. ─ Iru alaba ta bi mutiko dira gu bion aurtxoak,  
 Aitarik gabe gelditu dira errukarrizko gaixoak,  
 Ni ama izan da, ez dut etsiko ni-re iltzera nijoa,  
 Aita-amik gabe zer egoera ume zurtz gure umeak!  

 
3. ─ Nere buruak ez du zentzurik zu itto ziñan ezkero,  
 Zure itzala billaka nabill goiz guziz eta gauero,  
 Aitatxo nun da? Galdezka dabil txikiena egunero,  
 Nik etorriko zerala esan etzera etorko gaurgero.  

 
4.  Patroiak oiu egin zunean (Pello,Antton,Joxe!) ura loaren goxua,  
 Azkar esnatuz pizkor altxatu ziñan nere senartxua,  
 Nork esango zun izanikan zu bulartsu ta osasuntsua,  
 Azkenekoa izango zala erdi lotako muxua.  

 
5. ─ Neretzat ziñan senar onena, ez ninduzun atzipetu,  
 Gazte giñala agintakoak danak zenitun kunplitu,  
 Zure mendean egun onarik munduan ditut bizitu,  
 Orla ez neza etsi-iñola ta lenbaitlen zugana deitu.  

 
 

 
144  Fernando Artola Sagarzazu “Bordari”, Bakoitzak berea. Sendoa, Zarautz, 1982, 

112-113. 



 239 

 
6.  ─ Zure emaztea naizen aldetik dizut zin-ziñez eskatzen,  

 Zauden lekuan saiatu zaitez gauza au neri irixten,  
 Len baiño lena ni lur ontatik zuregana eramaten,  
 Zu gabe nere biziak ez du irauterikan pentsatzen. 

 
 

 
Fernando Artola “Bordari” 
(Hondarribia 1910-1983) 
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9 
 

  GIZON BARREZALEA145 
 
 

 
Victor Hugoren irudia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
145  Victor Hugo, L´Homme qui rit. 1869. Patri Urkizuren itzulpena. 



 242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 243 

 
 
 

[…] 
PORTLAND-EKO HEGOBURUA 

 
 

RRATSALDE BATEZ1690eko urtarrilaren egun 
hotzenetariko baten amaieran Portlandeko golkoan 
diren abegi txarreko badia ttipi ugarietako batean 

zerbait arraro gertatzen ari zen kaioen eta itsasantzarren 
karraxiak eta itzul-inguruak eragiten zituena, ez baitziren 
sartzera ausartzen. 
  Golkoan diren senaia guztietan arriskutsuena den 
honetan haize bortitzak dabiltzanean eta ondorioz bakartiena 
eta erosoena dena arriskua beragatik izkutatzen diren 
itsasuntzientzat, itsaslabarraren ondoan ia etzana untzi ttipi 
bat harkaitz punta bati lotua zegoen, hantxe urak sakonak 
baitziren. Gaizki esana dago gaua erortzen ari da, esan 
beharko bailitzateke gaua igotzen ari da, lurretik iristen baita 
iluna. Kostako behekaldean gaua zen, baina oraindik eguna 
goi partean. Eta norbait inguratu izan balitz itsasuntzira 
ohartuko zatekeen untzia koka bizkaitar bat zela. 
  Lainoek egun guztian estalia zuten eguzkia sartu berria 
zen. Kezka sakon eta beltz bat zabaltzen zihoan orotan, 
eguzkiaren ezak nabarmenago sentiarazten zuena. 
  Ez baitzetorren itsasotik haizerik, badiatxoko urak 
bare zeuden. 
  Batez ere neguan horrelako okasioak zorionezkoak 
ziren. Portlandeko badiatxo hauek ia beti barra duten 
portuak baitira. Itsasoa haserre denean asaldatu egiten da 
bortizki eta antze eta abilidade handia behar da barra 
segurtasunez igarotzeko. Portu ttipi hauek, idurizkoak areago 
benetazkoak baino, zerbitzu eskasa egiten dute. Zail da 

A 
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sartzea bertan eta zailago ateratzea. Baina aipatu arratsalde 
honetan ez zegoen batere perilik. 
  Bizkaiko koka itsasuntzi mota bat da jada erabiltzen ez 
diren horietakoa. Untzi hau, bada, zerbitzu anitz egina gudal 
itsasuntziei ere, koka sendo bat zen, barku ederra luzeran, 
itsasuntzi segurua. Itsasoko Armadan ere parte hartzen 
zuenetakoa. Heltzen zen honako itsasuntzia tona anitz 
izatera, hala nola Lope de Médinak eraikitako Grand Griffon 
kapitanak, zeinak seirehun eta berrogeita hamar toneladara 
iristen zen, berarekin zeramatzalarik berrogei kainoi, baina 
merkataritzan eta kontrabandoan zebilen barkua untzi ahul 
bat besterik ez zen. Itsastarrek ordea maite zuten barku eskas 
hau. Bertako sokak kalamuzko turroiz eginak ziren, batzuek 
arima burdin harizkoa zeukatenak, zeinak adierazten duen, 
batere zientifikoa ez izan arren, tentsio magnetikoa sortzen 
zen okasioetarako baliatzeko asmoz moldatuak zirela; eta 
tresneria multzo honen eskasean ere ez ziren faltan 
nekatzeko kabletzarrak, espainiar galeretako kabriak eta 
erromatar hirurarraunileradun untzien kameliak. Barra oso 
zabala zen, alde ona duena palanka luze batez, baina 
esfortzurako uztatxo ttipiaren alde txarra; bi tornu poleetako 
bi zurezko idekiduretan barraren puntan zuzentzen zuten 
okerra eta erreparatzen zertxobait indarraren galera. 
Iparrorratza ongi kokaturik zegoen gela karratu batean, eta 
ongi orekatua bere kobrezko bi koadroekin, bata bestean 
lerroturik bolatxoen gainean Cardango kriseiluetan bezalaxe. 
Antzea eta zientzia bazen untziaren eraikintzan, baina 
zientzia ezjakinez eta finezia barbaroz osatua. Itsasuntzia 
sinpletasunez moldaturik zegoen, txanela eta piraguak bezala, 
honen arintasuna eta haren egonkortasunak zeuzkalarik, eta 
piratek eta arrantzaleek asmaturiko untzien antzera 
itsasorako kalitate nabarmenak zituen. Aproposa zen ur 
hertsi eta idekietan; beladi jokoa, estakez konplikatua eta oso 
partikularra, baratxe nabigaratzen zuen ia urtegiak diren 
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Asturiasetako badia itxietan, Pasaiakoan bezala, eta itsaso 
zabalean nasaiki. Laku bat ingura zezakeen edo mundua; bi 
helburuz egindako untziak, onak urmaeletarako eta ona 
ekaitzerako. Itsasuntzien artean koka txorien artean 
ipurdikararen antzekoa da, ttipien eta ausartenetarikoa; 
ipurdikara kokaturik apenas plegarazten duen seska, eta 
aidean iragan dezake itsaso ozeanoa. 
  Bizkaiko kokak, pobreenak ere izanik, doratuz eta 
pinturaz beterik ziren. Tatuia mota hau xarmangarri eta 
zertxobait salbaia diren herri hauen izpirituan dago. Bere 
mendi nabarmen eta koloretsuek, elurrez eta belatzez 
karreztatuek bederen hornimenduaren molde xaloa 
adierazten diete. Xume eta handi dira; armarriak ezartzen 
dizkiete beren txabolei; astatzar batzuk badituzte kazkabilez 
jantziak, eta lumaz orrazturiko idi handiak; dituzten gurdien 
gurpilek bi lekuatara entzunarazten dituzte beren karrankak, 
argituak, apainduak eta girgileztaturikoak dira. Zapatagin 
batek bere ate gainean baxuerliebea dauka; San Krispin da 
zapata batekin, baina harrizkoa. Larruzko jantziak galoiez 
ornitzen dituzte; ez dituzte birjosten piltzarrak, brodatzen 
baizik. Alaitasun sakon eta harroa. Euskaldunak, grekoak 
bezala, eguzkiaren semeak dira. Balentzianoa bilutsik eta 
triste burua pasatzeko zulo bat daukan artile arrosazko 
tapakiz oihaleztatzen den bezala, Galizia eta Bizkaiko 
jendeek goizeko ihintzan txuritutako alkandora ederrez 
janzteko alaitasuna dute. Beren atariak eta leihoak irudi horail 
eta hezez gainezka aurkitzen dira irritsu arta lorez estalita. 
Beren arte zaharrean, beren industrietan, beren ohituretan, 
nesken jantzietan, beren kantetan heldutasun gazte eta harroa 
aurkitzen da. Mendiak garai eta sendoak Bizkaian guztiz 
argitsu dira; eta beren argi izpiak sartu eta atera egiten dira 
zirrikitu guztietatik. Jaizkibel harroa amodiozko ixtorioez 
betea da. Bizkaia da Pirineetako graziosa, Saboia den bezala 
Alpeetakoa. Donostia, Lezo eta Hondarribia  inguratzen 
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duten badia beldurgarriek, ekaitzei, hodeiei eta beren kaxko 
gainetako hagunei, olatuen eta haizeen errabiari, izuari, 
burrunbari arrosaz koroaturiko batelerak. Euskal Herria ikusi 
duenak berrikusi nahi izaten du. Lur bedeinkatua da. Bi uzta 
urtean, hiri alai eta zaratatsuak, pobrezia harroa, eta igandero 
kitarren soinua, dantzak, krisketak, amodioak, etxe garbi eta 
argiak, eliz dorreetan zikoinak. 
 
[…] 
 

Gizon arranguratsuak itsaso haserrean 
 

  Bi gizon untzian zebiltzan, zaharra bat eta kokako 
patroia bestea, zein ez den nahasi behar bandaburuarekin; 
patroia itsasoak kezkatzen zuen, zaharra zeruak. Batek ez 
zuen uhinetarik begiak kentzen, bestearenak hodeiei atxikita 
zeuden. Uren portaera patroiaren kezka zen, eta zaharrarena 
zenita. Izarrak zelatatzen zituen hodeien artetik. 
  Oraindik eguna zen eta une honetan izar bakan 
batzuek ahul ageri dira arratsaldeko argira. 
  Ostertza berezia zegoen. Lanbroa ezberdina. 
  Bruilarta zen lehorrean eta lanbrorik ez itsasoan. 
  Portland-Bay-tik irten baino lehenago patroia, 
kezkaturik uhinekin maniobretan arreta handia ipini zuen. Ez 
zuen itxaron zeruen idekitzea. Errebista pasatu zion soka 
multzoari, eta ziurtatu zen egoera onean zeudela abenkaren 
behealdeko korapiloak, eta gabiaren sokak ongi tenkatuak, 
noski, ardura nahita nahiezkoa abiada handiz nabigatu nahi 
duenarentzat. 
  Kokan bertan zetzan bere akatsa, brasaerdi 
hondoratzen baitzen gehiago brankatik popaldetik baino.  
  Patroia instante oroz pasatzen zen arrutako konpasetik 
aldaeren konpasera, makuluen bi begietatik kostara begiratuz, 
jakitearren zein haize kolpera erantzuten zuten. Hasieran 
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bolina haizetxoa sortu zen, ez zitzaion gaizki iruditu, 
arrutarenetik bost pundu urrundu arren. Gehienetan berak 
zeraman lema, zirudielarik bere buruaz bakarrik zela fidatzen 
haize kolperik ez galtzeko, untziaren ildoa zuzen joan zedin. 
  Norabide egiazkoaren eta idurizkoaren arteko 
ezberdintasuna untziaren abiada arinagoa zen heinean 
bazirudien  koka haizearen etorkirago zihoala benetazkoa 
zena baino. Ez zuen kokak haize trebeskakorik eta ez zihoan 
arinen, baina ez zen ezagutzen benetako norabidea atzeko 
haizea zenean baizik. Hodeietan ohartzen denean 
ostertzerantzko pundu batera doazela banda luzeak, pundu 
hauxe da prezizki haizearen etorkia: baina ilunabar hartan 
haize ezberdinak zebiltzan eta norabideko haizea nahasia 
zen, hala patroia mesfidati zebilen untziaren mugimenduekin. 
 Zuhur eta ausart zeraman lema, haizearen arabera, 
derrepenteko kolpeekin erne eta kontu handiz, behatzen 
zituen aldaerak oro, barraren kolpetxoak apuntatzen, 
mugimendu guztien zirkunstantzietan arreta aparta ezartzen 
zuen, untzi-ildoaren abiada ezberdinei, haize zurrumbiloei, 
orori so, gerta zitekeenaz beldur, kostatik haize bolada 
laurden batera eta orain tinplaren angelua gilarekin 
beladiarena baino idekiago, iparrorratzan seinalatzen zuen 
haizearen norabidea izanik beti dudazkoa, arruta konpasaren 
ttipitasunaz, uzkurturik eta mugitu gabe bere begiek uraren 
era eta moldaera guztiak arakatzen zituzten. 
  Halako batean, ordea, begiratu zuen goialdera eta eta 
entseiatu zen aurkitzen Oriongo konstelazio partean diren 
hiru izarrak. Hiru magoak zerizten hiru izarrok, eta antzinako 
pilotu espainolen errefrau zahar batek zioen: Hiru ohoinak 
dakusana salbatzeko ez da urruna. 
  Patroiaren begirada honek bat egin zuen itsauntziaren 
beste puntan zaharrak marmarikatu zuenarekin:  
  ─ Ez da ikusten ez eta Zaindarien Argiena, ez eta 
Antares, hain gorri izanik ere. Ez da desberdintzen izarrik. 
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  Inolako kezkarik ez beste iheslarien artean.  
  Halere, ihesaren lehen barregura pasatu zenean, 
beharrezko izan zuten ohartzea itsasoan zeudela eta urtarrila 
zela, eta ipar haizea izoztua zetorrela. Gelan ezin ziren sartu 
hain baitzen estua, gainera paketez, tresnez eta zamez beteta 
zegoen. Paketeak pasaiarienak ziren eta tresneria eskifaiarena, 
koka ez baita plazerezko untzi bat are gutxiago kontutan 
hartuta kontrabandoan zebilela. Beraz, pasaiariak zubian 
antolatu beharrean aurkitu ziren, nomada haientzat erraz izan 
zena. Harat-hunata dabiltzan errariei arin egiten zaizkie 
gauerako konponketak; zeru izarztatua da heien adiskide, eta 
hotzak loakarrarazten ditu, eta zenbait aldiz hiltzen. 
  Eta gau honetan, ikusi dugun bezala zeruan apenas 
ageri zen izarrik.  
  Langedoktarrek eta genobesek afariaren esperoan 
andereengana jo zuten multzoka, mastaren ingurura txoek 
bota zieten belakien azpira. 
  Agure burusoila aurrean gelditu zen zutik, geldi-geldi 
eta hotzaren ikararik batere gabe, antza. 
  Kokaren patroiak, zegoen barratik oihu bat bota zuen 
Ameriketan Oihulari deitzen duten txorien karraxiaren 
antzekoa, eta oihu honi erantzunez bandako burua gerturatu 
zitzaion, eta patroiak esan zion bortizki: Etxeko jauna!146. 
Euskarazko bi hitzok esan nahi dutenak, mendiko laboraria, 
kantauritar zaharren artean berriketan hasteko modu galant 
eta adierazgarria dira, atentzioa eskatzen dutenak. 
  Gero patroiak bandaburuari behatzez agurea seinalatu 
zion, eta elkarrizketari gaztelaniaz jarraitu zioten, ez oso 
zuzen, noski, menditarrena baitzen. Hona galdera eta 
erantzunak: 
  ─ Etxeko jauna, nor da hori? 
 ─ Gizon bat. 

 
146 Euskaraz orijinalean. 
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 ─ Zein hizkuntzatan mintzo da? 
 ─ Denetan. 
 ─ Zer daki? 
 ─ Dena. 
 ─ Zein herritako? 
 ─ Inongo eta denetako. 
 ─ Zein Jainko. 
 ─ Jaungoikoa. 
 ─ Zein da bere grazia? 
 ─ Leloa. 
 ─ Nola diozu? 
 ─ Jakintsua. 
 ─ Eta zuen tropan zer dagi? 
 ─ Dagi dagiena. 
 ─ Jefea? 
 ─ Ez. 
 ─ Ba zer da? 
 ─ Arima. 

  Bandaburua eta patroia banandu ziren eta bakoitzak 
bere gogoetei heldu zien, eta pixkat geroxeago Matutina 
itsasuntzia golkotik irten zen. 
  Itsaso zabaleko balantzak hasi ziren. 
  Itsasoa, aparrez  haustean itxura esnetsua zeukan, 
uhinak ilunabarreko argitan orrazkera galduan kedartsu eta 
ixtiltsu ageri ziren. Han hemenka ur azaleko zenbait ostok 
arrailduren eta izarren irudia ematen zuten, harriak botatzean 
bezala berinaren gainean. Izar hauen erdian, zulo ingurari 
batean argi erreinu bat agertzen zen , sorgin-txorien begi-
ninietan dagoen eta desagertzen den argi dirdir kattukara. 
  Matutina harro eta igerilari balentriaz beterikoa bezala 
igaro zuen Chambors-eko banku beldurgarri eta dardarizoz 
betea. Chambors-eko bankua, Portland-eko arradatik irteteko 
oztopo nabarmen dena, ez da barrera bat, anfiteatroa baizik. 
Hondar uztaia ur azpian, mailadia zizelkaturik dutena uhinen 
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zirkuluek, hondartza borobil eta simetrikoa, Yunfrau adinako 
goratasunez moldatua, baina itoa, ozenako koliseoa bat 
urpekariak ikusten duena murgiltzean bisio bat bailitzan, 
Chambours bankua da. Ur-sugeak bertan ari dira borrokan, 
leviatanak bertan egiten dute topo: han dautza, ipuinek 
dioskutenez, adar digantearen hondoan, mendi-arrain deitzen 
den Kraken armiarma izugarriak berarekin eramandako untzi 
hondoratuen errestuak. Hauxe da itsasoaren itzal 
beldurgarria.  
  Gizonak ezagutzen ez dituen mamu ikusgarri hauek ur 
azalean dardar batez ageri dira. 
  XIX. mendean Chambors-eko bankua hondaturik 
dago. Eraiki duten espigoi uhinhauslea urazpiko eraikuntza 
gora hau erresakak direla eta guztiz aldatu bide du, hala nola 
1760an Croisic-en eraturiko kaiak, zeinak ordu laurden batez 
aldarazi egin dituen mareak. Alabaina, mareak betikoak dira, 
eternitateak gizonaren aginduetara egon arren uste baino 
gehiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 251 

 
 
 
 

10 
 

ILUSTRAZIO ETA ARGAZKI ZENBAIT 
 
 

 
Lezoko kale nagusiko Marigozorenea (1699)  

atariko harrizko irudia. 
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Elias Salaberria, El desembarco de Elcano. 1922. 

Hirugarrena eskaileratan gorantz Patrizio Urkizu Maritxalar 
Eliasen etxe aldamenean bizi zena. 
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 Errazkinek 1809an egindako irudi honetan ikus dezakegu 

Hondarribia, Pasaia eta Lezon artean izan zirela aspalditik muga kontuen 

arazoak, eta bertan ematen diren izenak irakur ditzakegu: Darieta, Bordatxu, 

Aramuntenea (alegia, Iparraldean lurrak eta jauregiak zituen Gramont 

dukearena), Gaintxuriketako bidea, Usategieta, Txurrutallako errota, Santa 

Isabel gaztelua, Borda andiko errota, Arando… Eta nola galeoi zaharrek 

badia barnean bateleko arraunlariek eramaten zuten kaiaraino. 

 

 
 

   Errazkinek 1809an egindako irudi honetan ikus 
dezakegu Hondarribia, Pasaia eta Lezon artean izan zirela 
aspalditik muga kontuen arazoak, eta bertan ematen diren 
izenak irakur ditzakegu: Darieta, Bordatxu, Aramuntenea 
(alegia, Iparraldean lurrak eta jauregiak zituen Gramont 
dukearena), Gaintxuriketako bidea, Usategieta, Txurrutallako 
errota, Santa Isabel gaztelua, Borda andiko errota, Arando… 
Eta nola galeoi zaharrek badia barnean bateleko arraunlariek 
eramaten zuten kaiaraino. 
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 Lezoko arraunlariak: Patti Urkizu (aita), Rafael Odriozola, 
Manuel Arrieta, Joxe Joakin Urkizu (osaba), XXX, Antonio 
Saizar, Euxebio Urkizu (osaba), XXX. Inaxio Larrea, Patxiku 
Salaberria, Manuel Saizar, Julian Garmendia, Joxe Luis 
Urretabizkaia, Joxe Manuel Salaberria. 
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Lezoko Arraunlariei 
 
 

Ontziyak ta ba-zuten bada beren ona eta txarra,  
txar onek zuben (lengua bada) izena «San Pedrotarra»,  
onen aldean askoz obea da beste ontzi: «Muskerra»  
Oso ederki egin zenduten nere Lezo'tar maiteak,  
kalterik beintzat ez dezute-ta ez batek eta ez besteak,  
gañera beti lagun zerate bai zarrak eta gazteak.  
Orain ederki danan artean diru orixe gastatu, 
ori dalako onen-onena lagun artea agertu, 
eta datozten urte askotan orlaxe bada jarraitu.  
  

Jon Garbizu “Zubigar (Lezo 1983-Pasaia 1930) 
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  Willy Koch (Solingen-Alemania 1879 – Donostia 
1950) fotografoak ateratako  argazkia Lezoko Gurutze 
Santuaren aurrean, eta Bartzelonan sariren bat irabazia 1947 
inguruan. Belauniko aita kriseiluarekin, ezkerretik hasita 
hirugarrena, eta lehena osaba Eusebio arraunarekin otoitz 
egiten. Txuri-beltzezko irudiak oso gogoko zituen Willyk eta 
bere argazkiari halako isiltasun, iluntasun eta bake berezia 
ematen dio. 
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 Patroia: Juan Luis Urkizu. Ondoren: Joakin Urkizu, Joxeba Urkizu eta Iñaki 

Urkizu  (1956). Estropada hasi aurretik. 

 
 

Patroia: Juan Luis Urkizu. Ondoren: Joakin Urkizu, Joxeba 
Urkizu eta Iñaki Urkizu  (1956). Estropada hasi aurretik. 
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  Eskuinetik ezkerrera: Iñaki Urkizu, arrantzalea, 
Marikrutx Urkizu Txapa fabrikatik atera berria, andexa 36 
kilokoa, ama Maria Luisa Sarasua eta ni. (Fotografia: Julen 
Arretxe, Lezo 1954) 
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