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Atarikoa irudia: Alfonso X.a (1221-1284) jakitunaren Cantigas a 
Nuestra Señora liburuko cantiga baten ilustrazioaren detailea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prebosta: Plaza publikian izanen da xefaut bat eraikirik 

  Eta neskatila hori hartarik urkaturik. 
 

(Jundane Jakobe Handiaren pastorala, 1634) 
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 Eta Kain mintzatu zen bere anaia Abelekin. Eta nola 
larrean baitziren, altxatu zen Kain bere anaia Abelen kontra eta 
hil zuen. Eta Eternalak erran zioen Kaini: 
 ─ Non da, Abel, hire anaia?  
 Zeinak ihardetsi baitzuen:  
 ─ Etzeakiat, ene anaiaren guarda naiz ni?  
 Eta erran zuen Jainkoak: 
 ─ Zer egin duk? Hire anaiaren odolaren boza lurretik 
oihuz ziagotak niri. Orai bada madarikatua izango aiz lurreko 
aldetik ere, zeinak ideki baitu bere ahoa errezibitzeko hire 
eskutik hire anaiaren odola. Lurra jorratuko duan orduan, 
eztarok errendatuko gehiago bere berthutea: oraino herraturik ihesi 
ibiliko aiz lurraren gainean. 
 Eta Kainek erran zioen Eternalari:  
 ─ Nik jasan ahal dezakedan baino handiago da ene 
punizionea.  

 
(Ethorkia, IV, 8-13) 
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Kainen madarikazionea, Abel anaia hil ondoren 

Ch. Dupressoir Editor : Librairie ethnographique (Paris) : 1849 
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AITZIN SOLAS 
 
 BIBLIAKO lehen liburuaren arabera, hau da, Genesia, 
Hasiera edo Ethorkiaren laugarren kapituluan kontatzen denez, 
Adam eta Ebak sortu zuten lehen semeak bere anaia hil zuen, hots, 
Kainek Abel erahil zuen. Robert Badinterrek esaten digunez1 
sinbolikoki ere gizaki batek norbait hiltzen duenean bere anaia 
hiltzen du.  
 Mendeetan zehar gertatu izan ohi dira gizonen eta andereen 
hilketa eta sarraski odoltsuak eta gizarteak hauekiko hartutako 
erabaki eta zigorren historia luzea bezain triste eta erdiragarria da. 
 Cesare Beccaria Milango markes iluministak idatzitako Dei 
delitti e delle pene (1764) liburu ttipiak Europa osoan arrakasta handia 
lortu zuen, eta batez ere Frantzian ilustratu eta entziklopedisten 
artean. Heriotze zigorrak gizarte arazoak konpondu beharrean 
okertu egiten zituela, zioen. Gainera, bizitza eta heriotza Jainkoaren 
dohainak zirenez, zein eskubidez gizonak ausartzen ziren sartzera 
beren alorrak ez ziren egitekoetan? 
 Ia mende bat iragan zen Victor Hugok bere aldetik sorkuntza 
eta bestelako obretan lekukoa hartu arte, bereziki Kondenatu baten 
Azken Eguna eleberritxoan2. Parlamentuan saiatu zen ere hitz sutsuz 
politikariak bere ideietara erakartzen, baina tamalez frantses 
gizarteak kasu egin arte urte anitz igaro behar izan zuten, heriotze 
zigorraren deuseztatze osoa Robert Badinter-en eskutik 1981eko 
urrilaren 9an lortu baitzen Frantzian.  
 Hiru urte lehenago Espainian Adolfo Suarez presidente 
zelarik, onartu zen 1978ko Konstituzioak hamabostgarren artikuluan 
honakoa zioen, Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Halaber 

                                      
1 “Entretiens avec Robert Badinter”, LE FIGARO, Beaux Arts magazine. 

L´événement au Musée d´Orsay 1789-1981. Crime & Châtiment. Les artistes fascinés par 
les grands criminels. Du 16 mars au 27 juin 2010. 

2  Victor HUGO, 1829, Le dernier Jour d´un condamné. Paris : Gosseling et Bossanges. 
Itzultzailea. Juan Mari Agirreurreta (Elkar 2010). 
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salbuespen hau ere Código Penal Militar-etik 1995eko azaroaren 17an 
kendu eta ezabatu zen.  
 Beraz ikusten da Beccaria eta Hugo lehenetarikoak izan zirela, 
gizarte justoago baten aldeko aitzindari, borrokalari eta ameslari. 
Halere, haien ondorengo gizakien krimen eta zigor hunkigarrien 
zerrenda luzea eta ia etengabea izan da, eta tamalez oraindik egun 
ere zenbait herrialdetan (artean Ameriketako Estatu Batuak eta 
Txina) zigorrik gorenak tinko eta bidegabeki dirau. 
 
  
 
 
1. ZER DIREN URKAMENDIKO BALADAK 
 
 Urkamendia, jakina den bezala, gaizkileak urkatzen zituzten 
lekuari deitzen zitzaion, eta XVII. mendeaz geroztik jadanik ageri 
den hitza dugu. Eta urkamendi edo urkaberako baladak deitu izan 
zaie maiz gertaera odoltsu eta tristeekin zerikusia zuten gizatxar eta 
gaiztoen gainean moldaturiko kantei. Bilduma honetako gaizkile 
frango gilotinan, Iraultza frantsesaz geroztik akabatuak izan arren, 
tradizio zaharrenari eutsi diogu titulurako, zeren jada Esteban 
Garibaiek, gure ustez Refranes y Sentencias-en egile denak (1596), 
honako errefraua biltzen zuen, 80: Ygazco lapurrok aurtengoen 
urkatzaila3; eta Arnaud Oihenartek4 bere Atsotitzak edo 
Refrauac…liburuan (1657) beste hauek: 459: Urkatu baten hobian ehun 
gaxtagin ehorzten dira, alegia, gaxtagin baten urkatzeak beste ehun 
zuhurtzen dituela, eta urte batzuek beranduago (1665) eginiko 
urrenkinan, beste honakoa 657: Ohoin handiac urka erasten ditu xipiac.  

Duela zenbait urte Balada zaharrez idatzi nuen era 
umoredunean5 hauei eman izan zaien deitura ezberdinez. Nioenez, 
hauetariko bat erromantze da, eta jakina den bezala erromantze hitza 
gaztelaniatik dator (< romance) eta hau latinetik (< romanice), noski. 
Beste esanahien artean, hizkuntza adieraztekoaz at, adibidez 

                                      
3 Refranes y sentencias comunes en Bascuence, declaradas en romance con numeros sobre cada 

palabra, para que se entiendan las dos lenguas. Impreso con licencia en Pamplona por Pedro de 
Porralis de Amberes, 1596, 10.  

4 Arnaud OIHENART, 1657, Les proverbes basques recueillis par le Sr d´Oihenart plus les 
poesies basques du mesme Auteur. Paris, 40. Atsotizen Urrhenquina, Jean Desbaratz, Pau 1665, 7. 

5 Patri URKIZU, 2005, Balada zaharrez. Erein, Donostia. 
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kontrajartzean romance / vascuence, bertso mota berezi bati dagokio, 
honen gaiak era askotarikoak izan daitezkeelarik. Hitz hau hautatu 
zuen espreski Antonio Zavala jesuita tolosarrak6 idatzi zuenean 
Euskal erromantzeak. Romancero Vasco, liburu mardula. 
 Khantore hitza, halaber batipat Zuberoan erabilia izan da 
Berterretxen khantoria bezalako kanta hunkigarriak adierazteko, hala 
nola Pierre Topet Etchahunek Hegiluzen heriotzaz moldatuan, 
Complainte Heguilus 1848 kanthore berria izendatzen zuenean: Kantore 
hoien sujetek ere baçukien berthute7.  
 Hil-eresi hitz konposatua izanik bigarren partea latinetik dator 
ere (< elegia) eta hilen bati eskainitako tristuraz beteriko kantak dira. 
Arnaud Oihenartek8 honela definitzen zituen frantsesez. on appelle 
eressiac, les vieilles chansons qui contiennent quelque histoire, ou narration. 
 Baladaren mundua aztertzen duelarik Gordon Hall Gerould9 
ikerle amerikarrak dio ixtorio berezi horiek badituztela ezaugarri 
bereziak: a) ixtorioa ez da kontatzen hasieratik amaieraraino baizik 
eta entzuleari erakargarrien suerta dakizkiokeen pasadizuak 
kontatzen eta kantatzen direla. b) Gertakizuna modu dramatikoz 
agertzen dela pertsonaia partaideei mintzaraziz eta in medias res, hots, 
ez dela ixtorioa hasieratik ematen baizik eta jada barneraturik denean 
saltsa interesgarrien dagoenarekin hasiz, eta c) Kontalariak eta 
kantariak orokorrean urruntasun bat hartzen duela ixtoriarekiko, eta 
zenbaitetan NI bat ageri bada, hau da, lehen pertsonari gertatutako 
zerbait bezala, bertso zenbaiten buruan HURA ageri zaigu, hots, 
hirugarren pertsonak hartzen du garrantzi nagusiena gertakizunekiko 
distantzia markatuz. Honek ez du esan nahi, ordea, ez dituenik 
heroearen zorigaitza, fatuen ondorioz sortu ekintza odoltsuak eta 
injustiziak sentitzen.  

Ingelesez murder ballads deitzen zaie hiltzaileei buruzko kantei, 
eta azpijenero bat osatzen dute, askok Eskandinabia, Ingalaterra eta 
Eskozian dutelarik sorrera. Eta ertaroko bertsioak alemanek moritat 
izendatzen dituzte. Françoise du Sorbier ingeles baladak 
aztertzerakoan honelaxe definitzen ditu: 

                                      
6 Antonio ZAVALA; 1998, Euskal Erromantzeak. Romancero vasco. Auspoa, Oiartzun. 
7 Bibliothèque Nationale de France, (Aurrerantzean BNF), Yo 259. 
8 Arnaud OIHENART, 1657, aip. lib., 71. 
9 B.A, GORDON HALL GEROULD, 1932, The Ballads of Tradition. Clarenton, 

Oxford  
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Baladak tradiziozko doinuetan ezarritako kanta 
narratiboak dira, eta doinu bakoitzak gai eta titulu ezberdinetako 
balio dezake. Paper merkean inprimatuak, penike erdi batean edo 
penike batean tamainaren arabera feria eta merkatuetan saltzen 
eta banatzen zituzten kolporterrek. Doinuek errejistro ezberdinak 
eduki zitzaketen (lirikoa, komikoa, irrieragingarria…) eta gaiak 
ere ezberdinak zitezkeen (politikoak, moralak, umorezkoak, 
libertinoak, nobeleskoak, erlijiosoak, historikoak…). Musikaren 
kazetaritza modu bat osatzen zuten, eta tradizio folkloriko zahar 

baten barnean kokatzen ziren10. 
 

  Eta azkenik mintza gaitezen konplaintak hitzaz. 
Frantsesezko complainte hitzetik datorrena da, argi eta garbi, zeinen 
ordaintzat nigar-kantu; ― chant funèbre, hil-eresi ematen dizkigun André 
Tournier eta Pierre Lafitteren artean burututako frantses-euskara 
hiztegiak11. 

Orotariko Euskal Hiztegiak ez dakarren arren konplainta hitza 
jasoa, aurkezten ditugun koplarien artean ugariena den Jean 
Etcheparek 1873an jadanik badarabilenez ez dugu baztertuko 
hitzaurre eta ikerketa moduko sarrera saio honetan. 

 
 
 Heriotza eta literaturak, gauza ezaguna da, harreman zuzenak 
izan dituzte mendeetan zehar. Joseph Le Floch-ek12 dioskunez, 
mendebaldeko hirietako kaleetan zehar kantari ibiltzen ohi ziren 
bertso saltzaileak juglarren ondorengotzat har ditzakegu. Eta 
kantatzearekin batera saltzen zituzten bertso-paperak era 
orotarikoak zitezkeen esan dugun bezala: gerra kantak, odiseikoak, 
amodiozkoak, kantikak, noelak, santuen bizitzak, irri eta ziri 
egitekoak, urkamendi eta gilotinako ixtorioak kontatzen 
zituztenak…  

                                      
10 Françoise du SORBIER, “La biographie criminelle anglaise. Formes narratives et 

circuits de diffusion”, Dix-huitième siècle. Littératures populaires, nº 18, PUF, Paris 1986, 156-
168. 

11 André TOURNIER & Pierre LAFITTE, 1954, Lexique français-basque. Bayonne, 
ed. Herria, 84. 

12 Joseph LE FLOCH, 2001, “Chanteurs de rue et complaintes judiciaires. Quelques 
remarques à propos des complaintes françaises”, Histoire et justicie, Panorame de la recherche. Le 
Temps de l´Histoire, nov. 155-168. 
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Azken hauetan arreta pixkat paratuz ohartuko gara jada XI. 
mendean Codex Calixtinus-ean aipatzen zaigula Urkatuaren Miraria, 
zein XIII. mendean Alfonso X. a jakitunak bere Cantigas a Nuestra 
Señora liburu ospetsuan jadanik jasotzen duen 175. A, Urkatuaren 
Miraria :  

 
[…] Posto na forca e morto; mas non quis a Virgen santa,  
que aos maos abaixa e aos bõos avanta,  
e o sofreu en sass mãos  que non colgou da garganta. 

E disse: "Amigos, ide  toste e o descolgade.13" 
 

XV. mendeko bukaeran moldatu zituela François Villon 
poetak bere epitaphe edo ballade des pendus ospetsua (Anaia-arrebak, gu 
hiltzean bizirik izanen zaretenak / ez ezazue izan gure aurka bihotz gogorik 
/ zeren eta gutaz edukiren duzuen pietatea / Jainkoak izanen baitu handiagoa 
zuekin…) eta XVI. mende bukaeran, 1587an hain zuzen, Maria 
Stuart hil zutenean, historialariak dioenez Parise beterik zegoeN 
gertakizun triste hari buruzko bertso-paperez, pasquils [complaints], 
placcards, tombeaux et discours sur cette morte violent voloient… 
 Aidean zebiltzan bertso-paperak, eta hori dela eta frantsesek 
izen hori emango diete, hain zuzen: feuilles volantes…Espainian 
hedatu ohi zen deitura, pliegos de cordel izan zen, edota romances de ciego, 
hauek zutenez gero kantatzeko eta saltzeko monopolioa eta jada 
XVI. mendeaz geroztik hilketak eta gertaera odoltsuak kontatzen 
zituztenak ere ez ziren gutxi14. 
 XVIII. mendean Louis-Sébastien Mercier-ek Pariseko ikuskari 
ospetsu batean kale kantariei buruzko honako irudia utziko digu: 
 

 Un parricide, un empoisonneur, un assasin, le lendemain, 
que dis-je, dès le jour même de leur supplice, enfantent des 
complaintes qui ont chantées dans tous les carrefours et 
composées par les chanteurs du Pont-Neuf.15 

 

                                      
13 http://www.xacobeo.fr/ZF2.01.leg.SDC.Cantigas.htm 
14 Anónimo: “Coplas hechas sobre un caso acontecido en Yerez de la Frontera de 

un hombre que mató a 22 personas.”, s. XVI. Ik: Carolina LECOQ, 1988, “Los pliegos de 
cordel” en las bibliotecas de Paris. Madrid : Printing Books, s.a., 72. 

15 Tableau de Paris, 1788. Paris, Horizons de France, 1947, 156. 
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 Alegia, aita hiltzaile, pozointzale eta bestek, hitz batean 
asesinoek zigor egunetik bertatik izaten ohi zituztela beren ixtoriak 
plaza, merkatu eta bide gurutzetan kontatzen zituzten kantak. 
 Euskal Herrian ere ez ziren ezezagunak honelako kantak, 
horixe baitio Francisque Michelek bederen, comme ailleurs, les 
complaintes composées dans le Pays Basque à l´occasion de crimes célèbres et du 
supplice de leurs auteurs sont en grand nombre16, hots, ugariak zirela ere 
gurean hilketen ondoren urkamendiko edo gilotinako zigorraren 
okasiorako moldatzen ohi ziren bertsoak eta kantak. Hauxe dio 
1857an Michelek, baina tamalez oso gutxi iritsi zaizkigu arruntak 
ziren bertso haietarik. Hamabi bakarrik data horren aitzinetik. 
 Kantu hauek antzerki ohikoen arabera, hitzaurre moduan 
moldatu bertso-formula batzuekin hasten dira (Pastoraletan Lehen 
Pheredikiek bete ohi duten funtzio berdinaz). Gero kontakizuna edo 
ixtorioa dator, krimena edo hilketak, ―maiz gertatzen zen bezala bat 
baino gehiago zirenean ―, alegia ekintza. Eta azken hitzarekin (edo 
Azken Pheredikia), bukatzen dira, non ekintza odoltsuari darraion 
zigor exenplu emailea ageriko den, azpimarratuz ixtorioari dagokion 
ikaskizuna. 
 Michel Leclerc, Pont-Neuf-eko kantaria izan zen Parisen 
XVIII. mendean konplaintegileen artean ospetsuenetarikoa. Honen 
kanta zenbait aipatzearren hor daude, 1757ko Damiens-en 
kondemnazionea, Louis XV.ari aizto kolpe batez hil nahi izateagatik, 
eta 1777ko Desrues-en etsekuzionea Grève-ko Plazan. Egun honetan 
prezizki, hiru kanta berri agertu ziren Lenoir polizia buruaren 
baimenarekin Valleyre moldiztegian inprimaturik. 
 Jean Baptiste Orpustan17 ikerle orzaiztarraren arabera, 
Borthegaray urkamendira doaneko kanta, Lambert apaiza, vulgo Belça, 
hiltzeagatik 1723. urte ingurukoa litzateke, eta beraz, iritsi zaigun 
tradizio honen lehenetarikotzat jo dezakegu, Berdabioren ixtorioa 
hamazazpi urte geroagokoa baita, hots, 1740aren ingurukoa. 
 Frantzian Iraultza garaian zertxobait gutxiagotu ziren arren 
krimen eta zorigaitzen gainean moldatu kantak, XIX. mendean 
berriro ugaritu egin ziren. Pariseko Liburutegi Nazionalean milaka 

                                      
16 Francisque MICHEL, 1857, Le Pays Basque… Paris : F. Didot, 423. 
17 Jean Baptiste ORPUSTAN, 2002, “La chanson de Borthagaray «Urzaiz» , La vallée 

d'Ossés en Basse-Navarre. Orzaizeko Ibarra. Bidarray, Ossés, Saint-Martin-d'Arrossa. Baigorri:  Ed. 
Izpegi, 265-273. 
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complainte aurki daitezke frantsesez. Hauen artean, gutxi batzuk 
euskaraz, oso gutxi gure gogorako, baina ez horregatik zokoratu edo 
baztertu beharrak, esan nahi digunak oroitzen baditugu Michelen 
hitzak anitz galdu direla bidean. 
 Kanta hauek topikoz eta formulez josiak zeuden, eta Frédéric 
Chauvaud-ek18 azpimarratzen digunez, botereak bere ideologia 
propioa hedatzeko eta zabaltzeko erabiltzen zituen. Gizartearen 
natura orokorra baieztatzeko, moralaren garrantzia indartzeko eta 
betidaniko Ongiaren eta Gaizkiaren arteko borrokaz aritzeko. Noski, 
Boterearen eta Justiziaren ekintza eredugarriak argi eta garbi uzteko, 
eta honetarako heriotza zigorra, gilotina ohi zen erabiliko Frantzian 
XVIII. mende bukaeraz geroztik ― heriotze zigorra goxatzearren, 
antza ― eta Espainian urkamendia edota garrote vil deitua. 
 Jean Michel Moreau eta Ernest Schnaiter-ek honela pintatzen 
digute XIX. mendeko konplainten kantaria. Ohol batera igoa, drama 
odoltsuaren ixtorioa kontatzen diolarik inguratzen zitzaion 
jendetzari. Oihal handi bat dauka aurrez-aurre lau edo sei karratutan 
banatua, non hilketaren une ezberdinak ageri diren. Bertan 
hiltzaileak bere aizto beldurgarriz zoro moduan ari da gizakiak 
hiltzen, eta biktimek begitarte izutua erakusten dute. 
 François du Sorbier irakasleak Ingalaterrako biografia 
kriminala aurkezterakoan aipatu artikuluan, beraien zabalkundea, 
bilakaera eta irakurlegoa ikertzen digu literatura ondorio hauetara 
iritsiz, alegia, kritikagintzan literatura klasikoa eta herrikoiaren artean 
ezarri ohi diren mugak faltsuak direla eta hautsi behar direla, 
bereizketa hau azterketa sakon batek ezabatu egiten baitigu. 
Gaizkileak produkzio idatzian XVIII. mendean, eta geroago ere bai, 
leku garrantzitsu eta nabarmena hartzen duela egunkarietako 
ixtorioetan, aitorpenetan, Justiziaren epai-erabakietan, hiltzaileen 
ixtorio- bildumetan, eta bestetan. Nork ez du ezagutzen, adibidez, 
Daniel Defoek 1722an sortu eleberrietariko baten heroina den Moll 
Flanders anderea, zinera pasatu zena Kim Novak pertsonaian 
1965ean? 

                                      
18 Joseph LE FLOCH, aip. art., 101. 
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 Jean-Pierre Seguin-ek19 bere aldetik dioskunez, kanta hauetan 
hainbeste aipatzen da Antzinatea eta erlijioa eta hain da handia 
exenplu ematearen gogoa koplariaren baitan, ezen hilketaren ixtorioa 
kontatzeari aski leku gutxi uzten dion, eta halaber honelako kantak 
lekuko aparta direla herri mentalitateak aztertzeko eta ezagutzeko. 
Eta Daniel Giraudon-ek20 Bretañan hiltzaileen inguruan sorturiko 
baladak, ― berrogeita hamarren bat―, aztertzerakoan honako 
ondorioetara iristen da. Alegia, ikus dezakegula nola bertso-paper 
horiek erantzun ahal izan dioten frantsesez gutxi alfabetizatua den 
entzule eta hartzaileari, baina bere txokotik eta bakardadetik atera eta 
kanpoan zer gertatzen den ere jakin nahi duenari.  
 XIX. mendean erruz eta modu nabarmenez zabaltzen ari den 
prentsa, egunkari eta astekarietan elikatzen dela koplakaria. 
Egunerokotasunean aurkitzen dituela albisteak, batez ere krimenen 
ingurukoak, bai baitaki bere entzuleak oso gogoko dituela gai 
tragikoak. Eta azkenik mezuak ez direla batere iraultzaileak, 
kontserbadoreak baizik, aginte zibil eta erlijiosoak inposatuak noski. 
Areago oraindik, gertaera tragikoak tratatzeko modu berezi horren 
bitartez bi sosetan saldu bertso-paperekin saiatu izan dela eta 
ahalegindu bere neurri apalean garaiko bortizkeria eta hilketen 
kontrako borrokan. 
 
 
 
 

2. EGILEAK 
 
 Ezer gutxi dakigu balada anitzen egileez, gehienetan ahoz-aho 
iritsi zaizkigunez denboraren poderioz baladagilearen izena galdu 
egin baitzaigu bidean. Anonimotasuna da, beraz, balada hauen 
ezaugarrietarik bat. Hau dela eta, José Antonio Cid-ek21 bereizten 

                                      
19 Jean-Pierre SEGUIN, 2000, “·Canards” : une succession ouverte”, La Bibliothèque 

bleue & les littératures de colportage. Ed. Thierry Delcourt & Elisabeth Parinet, Paris : École de 
chartes, 185-193. 

20 Daniel GIRAUDON, 2000, “Complaintes criminelles sur feuilles volantes au 
XIXe siècle en Basse-Bretagne”, Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques. Ed. Jean-
Yves Carluer, Brest: Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 169-198. 

21 José Antonio CID, 2000, “Romancero hispánico y balada vasca”, Antonio 
Zavalaren ohoretan Herri literaturaz gogoeta. Universidad de Deusto, Bilbao, 71. 
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ditu balada tradizionalak eta balada arruntak. Lehenak batipat 
aldaeretan bizi direnak omen lirateke, eta testuak sakonki aldatuak 
izaten ohi dira, egile izenik ezagutzen ez delarik. Hau, aldiz oso gutxi 
gertatzen omen da bigarrenetan, hots, arruntetan edo romances de ciego 
delakoetan, zeinetan oso aldaera xumeak ematen diren eta zeinen 
egile ezagunak ez diren ahanzten. Kasu batzuetan, adibidez, jaso 
ditugun bi azken kantetan lekukoaren, hots, transmisorearen eta 
jasotzailearen izenak emango ditugu. Bandido eta hiltzaileei buruzko 
baladen egileez honakoa zioen Julio Caro Barojak: 
 

 Desde un punto de vista literario o ideológico no cabe 
duda de que la Literatura popular sobre crímenes no está escrita, 
en su mayor parte, por criminales y lo que refleja no son tanto 
hechos reales debidos a aquellos como conceptos válidos en una 
sociedad popular, o admitidos por una parte considerable de 
aquella. Los cantos sardos, corsos o sicilianos recogidos por 
Bouillier, Tommaseo y, sobre todo, Pitré, son producto de una 
sociedad entera, no de unos criminales dedicados a la 

versificación, salvo en casos contados22.  
  

 Aurkez ditzagun laburzki bada ere, beraz, iritsi zaizkigun 
egileen bizitza zertzelada eta argigarri zenbait. 
 Erramun Borthegaray (Ortzaize, c. 1723). Koplari honetaz 
ez dakigu bertsoak beraxek dioena baizik, hots, Borthegaray gazteño 
horrek hainbertze pertsu eman ´tu23, non adierazten digun urkatuaren 
semea bertso askoren jartzaile zela, urteak hainbat egun. Agian, 
formula bat besterik ez da, egunero bertsotan ari zela esateko. 
 Joxepe Etxagarai (Goizueta, c. 1748). Patziku Perurenaren24 
ikerketari esker badakigu Josephe de Etchagarai, Joseph de 
Quillaberri, Gracian de Echeverria eta Juan Anttonio de Havar 
preso eraman zituztela Iruñeara 1747an, moneta faltsifikatzeagatik. 
Han Etxegarayk hamar bat urte igaro behar izan zituela isuna 
semeek ordaindu zuten arte. Badirudi kantaren zenbait bertsioek 
dioetenez, hiltzailea kasu honetan ez zela izan Berdabio, Trabuko 

                                      
22 Julio CARO BAROJA, 1969, Ensayo sobre la literatura de cordel. Ed. De la Revista de 

Occidente, Madrid, 148. 
 23 GURE HERRIA, 1924, 189. 
24 Patziku PERURENA “Berdabioren kanta eta notuak” Goizueta eta Aranoko hizkerak. 

Goizuetako Udala, eta Aranoko Udala, 1998, 177-186. 
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baizik, eta ez zuela bere egunak urkaberan akabatu Berdabiok 
tradizioren batek hala zabaldu arren. 

Martin Larralde (Hazparne 1782 ― Rochefort 1821). Maritxu 
Arotçarenak sorturiko Interneteko atarian25 aurki ditzakegu 
Hazparnen jaiotakoaren berri eta kantaren bertsioa. Nola 
Plumaieneko premua izanik aitari oldartu zitzaion eta 1815eko 
uztailaren 4ean preso hartu zuten, ekainaren 27an auzoko Jean 
Ospital tirokatzeagatik bizkarrean. Epaiketan sufritu zuen akusazioa, 
galdera-erantzunak, lekukoen deklarazioak, eta beste ageri dira 
atarian. Azkenean 1816ko otsailaren 5ean betirako galeretara 
kondenatu zuten, Baionako plaza publikoan zigortua izatera eta 
burdin goriz sorbaldan TP markatu ondoren, Rochefort-eko 
presondegian 40 urtekin hil zelarik. Bertso hunkigarrietan aita eta 
arreba salatzen ditu eta kritikatzen lazki haien faltsukeria eta batez 
ere aitaren saindu iduri debru madarikatua! (III-4) 
 Pierre Topet Etchahun (Barkoxe 1786 ― 1862). Ezaguna 
denez barkoxtarra Zuberoako poetarik eta koblakaririk handiena 
dugu. Bere bizitza tragikoa izan zen, kartzelan hainbat urte igaro 
baitzituen hilketa bategatik kondenatuta. Libre gelditu zenean 
Jundane Jakobera joan zen pelegri gisa, hala nola Loreto, Jaka eta 
Erromara. Hil-eresi edota urkaberako kantore zenbait ere moldatu 
zituen26. 
 Jean Etchamendi “Bordel” (Luzaide, 1792 ― 1879). Ospe 
handia izan zuen Lapurdin eta Nafarroa Beherean ondu zituen 
Mendekoste bestetan, Ene Andregaiari, Ene izpirituan bazen zenbait bertsu 
eta beste bertsoei esker, Jose Mari Satrustegik27 bildu zituenak. 
Hogeita bi estrofa bost bertsolerrodun moldatu zituen Arnegiko 
1864ko indianoaren hilketaz. Gertaera triste honi buruzko beste 
bertsoak ere aurkitzen dira Lardapideren paperen artean28, baina bi 
kantetan soilik bertsolerro bat ageri da berdina, Esposa hila eta aita 
galeretan. 

Justo irundarra 1872. urtean Juan Bautista Troppmann 
hiltzaile ospetsuaz 26 bertsodun kanta moldatu zuen, azkenean 
honakoa dioelarik: 

                                      
25 www.bordaxuri-epaiketa.com 
26 Jean HARITSCHELHAR (ed.), 1970, L´oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun. 

Euskera, Bilbao. 
27 Jose Maria SATRUSTEGI, 1965, Bordel bertsularia. Auspoa 45-46. Tolosa. 
28 Baionako Euskal Museoko Liburutegia, MS nº 88. 

http://www.bordaxuri-epaiketa.com/
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 Orra bertso berriyak Justok jarriyak 
 Zergatik letu duen Parisko historiyak, 
 Ireki bear degu denak erne memoriyak, 
 Konprenditu dezagun juezan sententziyak. (XXII-26) 

 
 Jean Etchepare anitz bada euskal literaturan, bederen hiru 
ezagunak: apaiza 29, medikua eta saiogilea (1877-1935), zeinen obrari 
buruz Jean Casenavek tesi eder bat borobildu zuen30, eta gazterik hil 
zen ipuin idazlea (1937-1961)31. Eta hemen aurkezten duguna 
laugarrena dugu.  

Zehaztuz, Jean Etchepare anitz bada euskal literaturan baina 
krimenei buruzko bertso-paperak idatzi dituenak bat besterik ez, nik 
dakidanez. Honi buruz idatzi bainituen bi artikulu luzexta bat32 eta 
biak Interneten kontsultagarri daudenak, iritsi baitzaizkit albiste 
gehiago Jean François Heintzen « Maxou » CNRS-eko ikerlariaren 
bitartez hona zehaztasunaren izenean eman dezakedana koplariaren 
bizi zertzeladez. 

Jean Etchepare Donapaleun jaio zen 1846ko maiatzaren 29an. 
Ama 26 urteko « menagère » da, hau da etxeko lanak egiten dituena, 
menaiuegile edo neskame euskaraz, eta Catherine Etchepare du 
izena. Aita ezezaguna da. Jaiotza eta bataio agiririk ez da ageri, eta 
dakiguna geroagoko agiri batzuek diotenaz da. 

1874ko maiatzaren 4ean ezkontza agirian dakusakegunez Jean 
ETCHEPARE « marchand d´écrits imprimés » idazki saltzailea 
bezala agertzen zaigu, eta Vincent ARPAJOU et Raymonde PERES-
en alaba Alexandrine-Claire « tricoteuse », alegia, (jaiotza data, 1856-
XII-24) 18 urteko galtzerdigilearekin ezkonduko da Saint-Gaudens-
en. Agiri honetan esaten zaigu ere ama Catherine Sauveterre-n bizi 
dela. Noski, ohikoak ziren ezkontza iragarpenen deiak egin ondoren 
Donapaleun, inolako eragozpenik aurkitu gabe. Apirileko 20an 
Prefetak soldadoskaren exenzioaren zertifikatua emanik, eta 25ean 
eragozpenena sinaturik… elkarri baia ematen diotelarik. 1875eko 
abenduaren 26an ama Catherine ETCHEPARE, Pierre Larrègle 

                                      
29 Tierceren escu-liburua, Baiona, E. Lasserre, 1862. 
30 Jon CASENAVE, 2002, De l´article de presse à l´essai littéraire, Buruchkak (1910) de 

Jean Etchepare. UNED, ediciones, Madrid. 
31 Jean ETCHEPARE, 1961, Mendekoste gereziak eta beste. Goiztiri. 
32 Patri URKIZU, Jean ETCHEPARE,” Konplaintak 1873-1890 “, RLLCGV 2010, 

171-229;  «Urkaberako kantak direla eta Jean Etchepare Donapaleukoaren konplaintak 
1873-1890 », BERTSOLARI, 112 zki, 2018, 168-192) 
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larruapaintzailearekin ezkondua dagoena hiltzen da Sauveterren 55 
urte dituela. Ville du Havre-ren hondoratzea kontatzen duen 
bertsopaperean (1876) beste gauzen artean dio ere gu Ameriketan 
soldado ihesi  izan zela baina antza denez jada itzulia zen, esperientzia 
ez oso on baten ondoren. 

1882ko uztailaren 15ean Alesandrine-Claire ARPAJOU zortzi 
urte Jean-ekin bizi ondoren hiltzen da. Eta 1883ko otsailaren 15ean 
berriro ezkontzen da Marmandan Jean DUBEAU eta Marguerite 
Maysonnaderen alaba Marguerite DUBEAU, hamabost urteko 
neskatoarekin.  

1891eko urriaren 17an hiltzen da Baionan pasaian zegoela rue 
des Cordeliers 45ean. 
 Idatzitako bertsotan ageri den ofizioa honakoa da; 1876 […]. 
Etchepare, Jean. Rédacteur. Zein dira beraz, erredaktore honen lanak? 
Garbi dagoena da bertso-paperen jabego kontzientzia oso garbia 
zeukala eta hori azpimarratzen du behin eta berriro bertsoen 
bukaeretan modu zehatzez: Propriété réservé de Jean Etchepare. Tout 
contrefacteur sera poursuivi selon la rigueur des lois. […] Tout contrefacteur ou 
colporteur sera poursuivi selon la riguer des lois…[…] “vendu par les époux 
Etchepare”. Alegia bere jabego erreserbatua zirela, eta kopiatzen 
zuenari legearen zigorra gainean eroriko zitzaiola. Bitxia da ere nola 
Madragueko krimenaz ari delarik, dioen zehazki: Chantée et vendue par 
les époux ETCHEPARE. Eta konplaintaren egilea bezala Maurin 
delako bat ageri da. Ez da, egia esan, oso ohikoa bertso-paperetan 
agertzea zein de kantaria. 
 Hona ondoren zerrenda, Jon Bilbaoren bibliografiatik eta 
Pariseko Liburutegi Nazionaletik harturik. Ematen ditugun urteak ez 
dira hala beharrez gertakizunaren urtea, bertso-paperaren urtearena 
baizik:  

Euskaraz 
1. 1873   […] Complainta dolorosac Marseillaco Probentcian hamalau 

brigant italianouec egin dusten hamar Assassinamendu Crudelen gainian 
1873an emanac33. 

2. 1876 […] 226 Passajers ithoric34.  

                                      
33 Cour d´Assises des Bouches-du-Rhône. Complainta dolorosac Marsellaco Probentcian 

hamalau brigant italianouec egin dusten hamar Assassinamendu crudelen gainian 1873an emanac. Airia: 
Kriminelak bethi hatcemanac dira orotan. Orthez: J. Goude-Dumesnil, 1873. Euskaltzaindiko 
liburutegia, Georges Lacomberen artxiboa, 554. zkia. 
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3. 1876 Inondacione berrien gainian çombeit berçu berri guciec cantatceco 
emanac35  

4. 1876 […] La Tombelle jaun baroinaren asasinamenduaren ganian36. 
5. 1876 Accione crudelen gaineco, complainta dolorosac 1876an emanac37. 
6.  1882 […] Marseillan içan den assassinamendu baten gainian cantu 

berriac38. 
7. 1882 […] Briganten yaureguia. Cantu berriac hamalau briganten eta 

hamaçaspi assassinamenduen gainian emanac39.  
8. 1888 Cantu dolorosac 1888an emanac. Aïngeruekin dago!40.   
9. 1888 Cantu berriac 1888an emanac. Crima lazgarria!41. 
10. 1889   Aphez pozoindatzalea.42.  
11.  1889  Botikario muthilaren asasinatzea43. 
12. 1889 Aguer-Mizpirateguiren krima44. 
13. 1889 Doga buru picatçailiaren cantu berriac45. 

                                                                                                             
34 Complainte sur l'épouvantable naufrage de "la Ville du Havre" Le navire français percé par le 

navire anglais 226 PASSAYERS ITHORIC.  Lau Ponduco Airia. Jean Etchepare. Pau : Impr. 
nouvelle, (1876). Bibliothèque Nationale de France (Aurrerantzean BNF), YO-2 
(Microfiche). 

35 Inondacione berrien gainian çombeit berçu berri guciec cantatceco emanac.  Airia: Aita saldu 
nauzu idi bat bezala. Bayonne: impr. de C. Loustau, (1876). BNF, YO- 1.  

36 Arrêt rendu par la cour d'assises de la Haute-Garonne. Complainte sur l'Assassinat de M. le 
baron de La Tombelle, exécution de Mitron, âgé de 28 ans. et de Lasserre, âgé de 42 ans. Airia : Oura 
eta arnoua. Pau, Imp. Nouvelle, (1876). BNF, YO-2 (Microfiche) 

37 Accione crudelen gaineco, complainta dolorosac 1876an emanac .  Airia: Nahi gabe ainhitz da 
mundian guerthatcen. Bayonne : impr. de C. Loustau, (1876). BNF, YO- 1. 

38 Cour d´Assises des Bouches-du-Rhône. (Aix-en-Provence). Marseillan içan den 
assassinamendu baten gainian cantu berriac. Airia: Cantatcera niaçu aleguera gabe. Dax, Imp. 
Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A,2,3). 

39 Cour d'assises de San Modina (Iles Philippines). Briganten jaureguia. Cantu berriac 
hamalau briganten eta hama-çaspi assassinamenduen ganian emanac. Airia: Nahi gabe ainhitz da 
mundian guerthatcen. Dax : Impr. Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A,2,3) 

40 BNF, FCB, MS, nº 29, f. 12. Euskaltzaindiko Liburutegia. Lacomberen artxiboa, 
554. zkia.  

41 Euskaltzaindiko Liburutegia. Lacomberen artxiboa, 554. zkia. 
42 BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Egileak Manech Etchepare 

bezala sinatzen du, eta 1894 zifra ageri da. Behar bada Anton Abbadiak Donibane 
Lohizunen erosi zuen Joanes Oxalderen bertsoarekin batera.  

43 BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Aurreko beste bi bertso-
paperei buruzko gauza bera esan daiteke. 

44 BNF, Fol. WZ 700. Don Bibliothèque Mazarine 9476. Egileak Manech Etchepare 
bezala sinatzen du, eta 1894 zifra ageri da. Behar bada Anton Abbadiak Donibanen 
Lohizunen erosi zuen Joanes Oxalderen bertsoarekin batera. 

45 Cour d'assises de Meurthe et Moselle, audiences des 28, 29, 30 novembre, 2, 3, et 
4 décembre 1889. Condamnation à mort de Jean Dauga, le coupeur de têtes. [Complainte sur 
Dauga, par Jean Etchepare.  Cour d'assises de la Gironde. Condamnation à mort d'Aguer 
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… 
Frantsesez 

1 1876  Complainte sur l´assassinat de M. le baron de La 
TOMBELLE…46 

2. 1876 Complainte sur les Crimes d'Aucamville…47 
3. 1876 Complainte sur Le Crime de Lormont… 48 
4. 1876 Complainte sur l'exécution de Pascal...49.  
5. 1877 Le crime d'Agen.50  
6. 1877 Complainte sur el crime de la Madrague51 
7. 1882 Complainte sur le rapte de 18 jeunes filles52. 
8. 1882 Une femme coupée en morceaux à Marseille53 
9. 1888 Une mère que decoupe son enfant…54 
10. 1888 Les mères criminelles55. 
11. 1889 Complainte sur Dauga56 
12. 1889 Complainte sur Aguer57 

                                                                                                             
dit le Basque, publiée par J. Etchepare. Complainte sur l'affaire Aguer par J. Etchepare.  Cour 
d'assises de la Gironde. L'Empoisonneuse de Bordeaux.] Foix: Impr. de Gadrat aîné, 
(1889). BNF, GR FOL LN16 14.  

46 Pau, Imp. Nouvelle, 1876. BNF, 8 Fm 2148. YO-2 
47 Les Crimes d'Aucamville, près Toulouse. Exécution de Rieubernet. Suivi des détails de 

l'arrestation d'une bande de brigands. Bayonne: impr. de C. Loustau, 1876. Vendu par les Epoux 
Etchepare, Bayonne le 13 mars 1876. BNF 8 LK7 18843 (BISA).  

48 1re partie. Cour d'assises de la Gironde. Crime de Lormont. Assassinat de 
Baptiste Méry, de Jonzac. Condamnations: de Juliette Garnier, à perpétuité, Boucheau, dit 
le Manchot,.. à perpétuité, Jean Pascal,... à la peine de mort !!! [Air de Fualdès. Complainte 
véridique sur le crime de Lormont... Signé: Jean Etchepare.  2e partie. Exécution de Pascal le 
lundi 3 Juillet, à Bordeaux. Avec les plaidoiries.  Complainte sur l'exécution de Pascal... Signé : 
Jean Etchepare.]. Pau : impr. A. Menetière, [1876]. BNF. 4 FM 34691 

49 Idem : BNF 4 FM 34691 
50 Cour d'assises de Lot-et-Garonne. Audience du 4 Septembre... le crime d'Agen. 

Parricide. Condamnation à mort.  Chant lugubre et moral sur le crime d'Agen. Signé : Jean 
Etchepare.].  Pau : impr. A. Menetière, 1877. BNF 4 FM 17996 [ doc. non 
communicable] 

51 Complainte sur le crime de la Madrague. Air: Mongaillard Eugène. Pau, Impr. 
Nouvelle, (1877). BNF 4FM 2849 

52 Euskaltzaindiko Liburutegia. George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. 
zkia. 

53 Euskaltzaindiko Liburutegia. George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. 
zkia. 

54 Euskaltzaindiko Liburutegia. George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. 
zkia. 

55  Euskaltzaindiko Liburutegia. George Lacomberen artxiboa, bertso paperak, 554. 
zkia. 

56 BNF. GR FOL LN 16 14. 
57 BNF GR FOL LN 16-14. 
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… 
 Gehiago idatzi ote zituen Jean Etchepare donapaleutarrak? 
Dudarik gabe, bai, beraxek esaten baitigu Briganten jauregia… titulua 
daraman bertsoaren amaieran honakoa: … Complainte sur le rapte de 
18 jeunes filles. Parisen laü urtheco haur bat içan da berrogoí eta hirur 
pusketan eçarriric. Courrier bat assassinaturik. Eman dugu heyen cantuac, 
cembeit egunen burian ASCAINECOAC ERE. 
 Eta, beraz badago ikerketa lana oraindik. Aurkitu ahal izan 
ditugunak hamahiru dira eta, beraz, Kaltzakortak bildu hiru kantei 
beste hamar erantsi ahal izan diegu, aski interesgarriak direnak gure 
ustez, eta ondoren aztertu eta emango ditugunak.  
 Paskot Larroulet (Urruña 1809 ― 1884). Batista Larroulet 
Paskoteneko nausia zen, zurgina eta hiru seme izan zituen. 1859an 
Anton Abbadiaren Lore Jokoetan parte hartu zuen Heskualdunen 
beheiti lerratzea kantarekin58, eta Bi heriotze Saran beste zenbait 
kantaren artean moldatu zuen59.  
 Joanes Oxalde (Bidarrai 1814 ― 1897). Bidarrain sortu zen 
eta sorterrian hil eta ehortzi 1897an, Jan Batista koplaria. Guarda eta 
postari ere izanik, Ameriketan ibilirik, eta lore joko ala tobera 
bestetan maiz parte harturik bertsolari fama handia bildu zuen 
Euskal Herrietan XIX mendean. Hona batzuek: 1851, Kantu berriak 
Urruñeko pilota partidaren sujeten gainean; 1852, Biba Luis Napoleon!; 
1859, Italiako gerla; Tratu eder bat; 1868, Enperatrizari; 1878, Khilo-
egilearen kantuak; 1880. Beranteko urrikiak; 1883, Burdinbidea; 1890, 
Lurreko ene bizia, Etchahun barkoxtarrak eta Oxalde bidarraitarrak elgar 
errekontratu zirenean eman zituzten kantuak; 1894, Madalen Larralde, 
Carnot presidentaren heriotzea … dira moldatu zituen hainbat bertso, 
azken hau jada laurogei urte zituela, Jules Moulier “Oxobi”k burutu 
zuen haren bildumatxoa60, non ez dauden, noski hark idatzi eta 
kantatu bertso guztiak. Besteen artean ikus dezakegu ere bertan 
garaiz kanpo, ordu tenoretatik at abesteagatik preso Hazpanen preso 
eduki zutela... 
 Kaietano Oxandabaratz (Itxaso ― Fresnillo, Zacatecas 
(Mexico)). Familia oneko semea, bere aitona alkate izana zen Itxason 

                                      
58 Patri URKIZU (ed.), 1997, Koplarien guduak…, aip. lib., 159.  
59 Julen URKIZA, 1999, Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia. 

Markina-Xemein. 
60 Jules MOULIER) Oxobi, Oxalde 1814-1897. Le Courrier, Baiona. dg. 
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Erreboluzio garaian, eta Ameriketara joan zelarik Mexikon finkatu 
zen, Zacatecas estatuko Fresnillo herrian. Hemendik maiz bidaltzen 
zizkion Goitiñori bere poemak eta hitz lauzko albisteak, hala nola 
bere amatxiri entzundako ixtorioak. Carnot-en hiltzea plazaratu zuen 
Eskual Herria, Californiako eta Estadoetako Euskaldunen Berriketaria-n 
(1894ko urriaren 13an). 
 Joxe Lujambio “Txirrita” (Hernani 1860 ― Altza 1936). 
Patxi Larrionek dioskunez, gerrara joango zen semerik ez zuen nahi 
Jose Manuel Lujanbiok, eta horra hor mutilzaharra segitzeko 
arrazoietako bat. Ezaguna zuen gerra, azken karlistadan Errenterian 
herri-guardiak egiten aritu baitzen. Lujanbiotarrek, 1873az geroztik, 
Errenteriako Txirrita baserrian bizi izan ziren. Berehala, ordea, herri 
askotako taberna, plaza eta sagardotegiak bilakatu ziren Txirritaren 
bizileku. Primua bazen ere, izena izan zen etxetik eraman zuen gauza 
bakarra. Trufa eta parrandaren eredu gisa azaldu ohi zaiguna, abila 
zen oso gaiei sakontasunez heltzeko unean. Politika, eta bereziki, 
gizarte-arazoei eskainitako bertsoek famatu zuten Txirrita, Foruak 
kendu zituenari, Cubako gerrarenak, Norteko trenbideari, Mundu ontako 
bizimodua eta Pasaiko huelga bezalako bertso-sortak, edota Canovasen 
hilketaren ondoren haren alargunari eskainiak, horren argigarri61. 
Txirrita eskolatugabearen bertsoak, herritar xumeen ustea eta 
sinismenak, garaiko soziologia ulertzeko tenorean, lehen mailako 
informazio iturri ditugu. 
 Joan Mari Zubizarreta “Etxeberritxo” (Azkoiti 1855 ― 
1905) Azkoitiko Etxeberritxo baserrian jaio zen 1855ean. Ez ibili 
arren askotan herriz herri bat-bateko jardunean kantari, bertso idatzi 
ugari utzi zizkigun: Sta. Jenobebaren bizitza, S. Inazio Loiolakuari, Bertso 
Berriak, Azpeitiko Hurkamendiaren gainean jarriak, Nere ofiziua..., 
Urkiolako S. Antoniori, San Migelen milagrua, eta beste. 1905. urtean hil 
zen.  

Pierre Hiriart honi buruz ez dakigu ezer Mixel Larralderen 
heriotzaz, hots, Senperen gertatu krima batez bertso batzuek 
moldatu zituela eta 1920ean hila zela. Besterik ez.  
 Jules Moulier “Oxobi” (Bidarrai 1888 – Hiriburu 1958) 
Bidarrain sortua, Biarnon egin zituen apaizgaitegiko azken urteak. 
Herriminak bultzatu omen zuen idaztera, euskara eta euskal 
kultura sustatzera. 1912an Hiriburun apaiztu eta Hiriart-Urrutyri 

                                      
61 Antonio ZAVALA (ed.), 1976, Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126. Tolosa. 
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laguntzen aritu zen. Beste hainbat apaiz euskaltzalerekin batera 
Gure Herria aldizkaria sortu zuen 1921ean, eta lehen urteetan bere 
gain hartu omen zuen aldizkariko lan-kargarik handiena. 
Literaturari dagokionez, poesian nabarmendu zen batik bat, 
1914an argitaratutako Bihotz-oihu-deiadar-nigar liburuan erakutsi 
zuen bere maisutasuna. Baina bestelako liburuak ere bazituen: 
Alegiak (1926), Heiatik zerura (1935), Haur-elhe haurrentzat (1944), 
Oxalde (1949),…Gure antologiako Beholako heriotzea moldatu zuen 
1923an. 

Patxi Erauskin (Zaldibi 1874-1945) Antonio Zavalak bildu 
zituen bere bertsoak Auspoaren 132. zenbakian (Tolosa 1978) hiru 
liburuxkatan. Aizkora apustuez, pilotariez, kantuez, Beizamako eta 
Eibarko erahilketaz, beste zenbait bertsoren artean moldatu zituen. 
Ospetsua izan zen krimen hura, eta Santiago Aizarnak bildu eta itzuli 
zituen gaztelaniara ere bertsoak62. 
 Laxaro Perurena. Honen berri Patziku Perurenak ematen 
digu, Antonia eta soldatu haurjaleak deritzan gaiari buruzko bertsoen 
paratzaile bezala. Extremaduran gertaturikoa 1848an63, eta Laxarok 
moldatu zuena bere kasa64. Data ez dakigu zehazki, baina bigarren 
bertsolerroan, Oain dela eunda larogei urte Estremaduran pasea, dio, eta 
gure kalkuluak onak badira eunda delako hitza soberan da eta 1928. 
urteak geundeke. 
 Nikolas Ormaetxea “Orixe” (Orexa 1888 – 1961). Hirukia 
izaki, gurasoek Uitziko “Errekalde” baserrira eraman zuten eta 
hango familian egin zuen bere haurtzaro eta gaztaroa. “Bi ama ta 
amarik ez”, esango du mindura handiz Quito’n arrebarrekin-en. 
Hamazazpi urteko mutiko egina zela, 1905ean, Jesuiten Xabierreko 
ikastetxera joan zen ikastera eta, hemen froga gisa bi urte egin 
ondoren, Lagundian egingo ditu hamasei urte, 1923an kanporatua 
izango den arte. Apaizgorako bidea itxi izanak trauma berri bat sortu 
zion, hau ere, amarik ezaren antzera, eramangaitza gertatuko 
zitzaiona.  

                                      
62 Santiago AIZARNA, 1987, Crímenes truculentos en el País Vasco. Baroja, San 

Sebastián. 
63 HORROROSO ATENTADO que han cometido cuatro desalmados en una aldea de la 

provincia de Estramadura con una tierna niña de diez meses, á 16 de enero de este presente año de 1848. 
(Isabel Segura, aip. lib., 49-52.) 

64 J.J. ZUBIRI & P. PERURENA, 1998, Goizueta eta Aranoko hizkerak. Iruñea: 
Nafarroako Gobernua, 211-212. 
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 Jesuiten Lagundian egindako denboraldian, Jesus’en Biotzaren 
Deya eta RIEV aldizkarietan argitaratu zituen artikulu eta poesia 
batzuk. Bizitza laikora itzuli ondoko lehen zazpi urteak (1923-1931) 
Bilbon egin zituen, lehen urteak Euskaltzaindiko bulegoan, 
Azkueren ondoan, eta 1928. urtetik aurrera, berriz, Euzkadi 
egunkarian, horko euskal orriaren zuzendari gisa. Hiru liburu 
argitaratzen ditu bitarte honetan: bi itzulpen-lan, Tormes’ko itsu-mutilla 
(1929), Mireio (1930), eta Santa Kruz Apaiza (1929).  
 Errepublika-garaian, euskal pizkundearen gailurrean, Euskal 
Herriak bere poema nazionala behar zuela eta, “Euskaltzaleak” 
elkartekoen enkarguz Euskaldunak poema epikoa ontzera bere 
sorterrira erretiratu zen. Beste poesi liburu txiki bat ere eman zuen 
argitara, Barne-Muinetan (1934) izenekoa, joera mistikoa duena.  
 1927an Euzkadi aldizkarian (4551. zenbakian) badu artikulu 
bat “Los reos poetas” non bere aiton-amonei entzundako 
urkaberako bertsoen tradizioaz mintzo den modu honetan: 
 

 En nuestra siempre desdeñada y no bien conocida 
literatura popular se cultivó hasta nuestros días un género de 
poesía, cuyas muestras se echan de menos en nuestros 
cancioneros. Hemos alcanzado la tradición, que en nosotros se 
interrumpe y desaparece definitivamente, de que los más insignes 
criminales, los destinados al cadalso, cantaran el arrepentimiento 
de sus crímenes en verso, construído por ellos mismos.  

 
 Euskaldunak liburuan jasotzen du Imozko apezgaia deitu 
urkaberako balada, zein honelaxe hasten den,  
 
  Egirik bada, egi da naski, urka-bearraren itza. [XXXVII-1] 
  […] Urkamendiko eser-lekua sermoi-alki biurturik. [XXXVII-2] 

 

 
 
 
3. GAIAK 

  
 Hemen aurkezten dugun antologia paratzerakoan duda aski 
izan dugu, presondegiko kantak oro sartu ala ez, edota hilketa 
guztiak bai ala ez. Azkenean erabaki dugu, koerentziak aginduz, 
urkaberakoak soilik hautatzea, hots krimena eta zigorra neurri 
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batean adierazten zutenak biltzea. Horrela kanpoan gelditu dira, 
besteak beste: Bereterretxen Khantorea, Egun bereko alharguntsa, Urtsua, 
Neska ontziratüa. Bai halaber Garay de Monglavek moldatu kanta 
apokrifoak, non hilketa bortitzen bat ageri den, baina ez legeak 
ondorioz sortzen duen eta ezarria duen zigorra, urkaberakoa, dela 
gilotina edo garrotea.  
 Julio Caro Barojak badu entseiu gogoangarri bat65, jada aipatua, 
tratatzen ari garen gaiarekin lotua, eta bilduma bat Romances de ciego 
izenpean66. Tiluluaren arrazoia da Espainian erromantzeak eta liburu 
merkeak hedatu zituztenak itsuak izan zirela. Hauek prototipo bat 
osatu dute literaturan Tormesko Lazarilloaz geroztik. XVIII. 
mendean, adibidez, Madrideko Itsuen Anaitasunak bazeukan 
pribilegio bat, zeinen arabera heriotze zigorra pairatu behar zutenen 
ixtorio labur bat jasotzen zuten eta banatzen bere partaideen artean, 
hauek gogoko bazuten beren erromantzeak sor zitzaten eta plazaz 
plaza heda. Eta hain ugari izatera iritsi ziren eta exenpluak hain 
okerrak, Ilustratuek eta hauen artean Salustiano de Olazagak debeku 
ordenak eman zituztela, baina arrakasta gutxiz.  
 Hiltzaile eta hilketa mota ezberdinak ziren ageri zirenak kantu 
hauetan. Bide batez, Isabel Segurak gaztelaniaz Romances Horrorosos67 
izenpean aurkeztu zuen bilduman honela sailkatu zituen 
zergatikakoak:  
 1) Bandidoak eta Lapurrak;  
 2) Pasioak eraginak;  
 3) Perbertsioarenak, eta  
 4) Politikazkoak. 

 
Bandidoak eta Lapurrak 
 

 Lapurren historia munduan barrena luzea da eta ia amaiezina. 
Euskal Herriko lapur eta bandidoena ere ez da laburra. Duela gutxi 
Xabier Martinek “Bide lapurrak Euskal Herrian” izeneko 
artikuluan68, aipatzen zigun David Zapirain historialariak euskal 

                                      
65 Julio CARO BAROJA, 1969, Ensayo sobre la literatura de cordel. Madrid: Revista de 

Occidente. 
66 Julio CARO BAROJA (ed.), 1996, Romances de ciego. Madrid: Taurus. 
67 Isabel SEGURA (ed.), 1984, Romances horrorosos. Selección de romances de ciego que dan 

cuenta de crímenes verídicos, atrocidades y otras miserias humanas. Barcelona: Alta fulla, ix. 
68 Berria egunkaria, 2009ko azaroaren 20 a.  
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bandidoei buruz moldatu liburuan69 ageri direnen izenak eta 
balentriak. 
 Jadanik XII, mendean Aymeric Picaud-ek idatzi zuenean bere 
Codex Calixtinus delakoa edo Santiago bideko gida, pelegriek Euskal 
Herritik igarotzerakoan aurkitzen omen zituzten zenbait. Hona 
dioena70: 
 

 En territorio todavía de los Vascos, el Camino de Santiago 
pasa por un monte muy alto, denominado Port de Cize, bien por 
ser la puerta de España". o porque por ese monte se transportan 
las mercancías de un país a otro. Tiene ocho millas de subida y 
ocho de bajada: […] En ese monte, antes de que el cristianismo 
se extendiese por todo el territorio español, los impíos de los 
navarros y de los vascos, tenían por costumbre, a los peregrinos 
que se dirigían a Santiago, no sólo asaltarlos, sino montarlos 
como asnos y matarlos.  

 
 XIII. mendeko kronikek dioskutenez, garai haietan ere ugariak 
ziren baserritarren arteko abere lapurketak, ahuntzenak, zaldienak, 
behienak eta beste, Burunda aldean, adibidez. Bardeetan barrena 
ospetsua izan omen zen XV. mendean Santxiko Rota delako bat.  
 Ohoinketa mota anitz bada, dakigunez, eta hauen ondorioz 
gertaturiko hilketak ugariak. Lapur mota berezi bat osatzen dute 
ordea, lapur onak edo bandido onak. Famatuen artean ditugu Robin 
Hood edo Ivanhoe, aberatsei kendu eta pobreen artean banatzen 
zituztenak. Horietarikoa zen ere, antza denez, Juan Antonio 
Madariaga “Patakon” galdakaoarra (1796-…), zeini buruz esaten zen 
errefrau ezagun hura: Patakon dekoneri kendu eta eztekonari emon.  
 Zenbait mende geroago Txitxo Baztango bandoleroa ere 
famatua egin zen, Elsoko apaiza izan eta gero, sotana zintzilikatu eta 
aberatsei kentzen ziena pobreei emanez bizi omen baitzen.  
 Ez zaigu ageri bilduman horrelakorik. Lorrenako eta San 
Modinako brigantak, hiltzaileak, adibidez, bihotz gogorrak ziren, eta 
hilketaren zio nagusia diru lapurreta izan zutenak. 
 Belateko Lapurrak edo Lanzko ladronen bertsoak bezala 
ezagutzen direnak urkaberan bere egunak akabatu zituzten hiru 

                                      
69 David Zapirain, 2009, Bandoleros vascos . Tarttalo. 
70 Millán BRAVO MILLAN (ed.), Guía del pregrino medieval (·Codex Calixtinus”). 

Centro de Estudios Camino de Santiago. Sahagún 1991, 34-35- 
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anaien eta koinatu baten ixtorioa kontatzen dute, zeintzuk zenbait 
arroario eta eriotze eragin zituzten. Baten burua 1818ko abenduaren 
4ean urkatu ondoren Anozibarren zintzilikatua eduki zuten 
Angiliturriko iturrian, beste batena Ganboko iturrian eta zati 
ezberdinak Belateko Portuan, Almandozko mehatzan eta beste 
paraje ibilietan, jendearen eskarmenturako, eta hala itsuak hasi ziren 
herriz-herri bertsotan ixtorioak kontatzen eta kantatzen. José María 
Iribarrenek71 dioenez, Lanzeko bikarioak idatzi zituen bertso 
batzuek gertakizunen inguruan moraleja eta guzti. Litekeena da berau 
izatea egilea. 
 Arnegiko krimena. Hau 1864. urtean burutu zen amerikano 
batengan eta lapurreta izan zuen ere kausa. Bi kanta sortu ziren 
gertakizunaren gainean, bata anonimoa eta bestea “Bordel”ek 
moldatua, eta bietan errepikatzen den bertsolerro bakarra honakoxea 
da: Esposa hila eta aita galeretan. Pabeko Asisetan argitu zen afera eta 
suhia gertatu zen hilketaren bultzatzaile, horretarako bi gazte bilatu 
zituelarik. Hauek, noski, presondegian bukatu zituzten beren 
egunak.  
 Hamalau brigant italianoez mintzatzen zaigun kanta dugu 
Etxepare donapaleukoaren denboran lehena, 1873ko baita. Bertan 
Lataille-ren banda deitzen zen bandido multzoak Marseillako 
probintzian burutu zituzten hilketak eta lapurretak salatzen ditu. 
Hona hemen xehetasun batzuek. 1871eko maiatzaren 15ean 
Mallemort-en Martin Durance-ko guardia hil zuten. Abuztuaren 
19an Bastidonne inguruan Oscar Loneux ganibetaz zauritu zuten 
erlojua, arropak eta poltsa lapurtzearren. Irailaren 2tik 3ra ganibetez 
André Garnier, Veronique Garnier, honen alaba Euphrasie, Sube 
anderea, Rosa iloba, Alpeetako Lurs-eko etxaldean. Urriaren 25ean 
Elgeard Sautel 44 urteko mezulariari burua hautsi zioten, eta 
1871eko azaroaren 4ean Mayrargues-en Lambot alarguna, 76 
urtekoa, asasinatu zuten. Jacques Ribetto bandako partaideak 
hildakoaren ongiak erosi zituen eta polizia atzetik jarri, eta azkenik 
detenitu ondoren bere kide guztiak salatu zituen. Batzuek betiko 
galeretara kondenatu zituzten eta bai Galetto eta bai Gabarino 
gilotinara. 

                                      
71 José María IRIBARREN, “Bandidos y salteadores”, Batiburrillo Navarro. Segunda 

parte de “Retablo de Curiosidades”. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1943, 239-253. 
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  La Tombelle baroinaren hilketa 1873ko urriaren 16an gertatu 
zen bere Ampouillac-eko jauregian, Cintegabelle-n. Pierre Lasserre 
eta Philippe Mitron Le Vaineur zerbitzariak, lapurreta helburu, izan 
ziren hiltzaileak eta jauregiari su eman ziotenak. Poliziak, 
Lasserrerena zen zurgin metro bati jarraiki, jakin zuen nor ziren 
hiltzaileak. Heriotza zigorraren eguna iritsi zenean, 1874eko 
martxoaren 5ean, Le Vaineur lasai zegoen eta ardoa eskatu zuen 
lukainka bustitzeko; Laserrek, aldiz, oso urduri, ezin zuen hitzik 
atera. “Mitron”-ek eskaintzen zitzaion gurutzea besarkatu zuen, 
aldamenean Pelletan apaiza eta Nicolas Roch burregoa zituela, eta 
lanturik gabe joan zen. Lasserre, aldiz, oihuka hasi zen, Mon Dieu 
Seigneur! Gilotina akats batez biderdian gelditu zen, baina konpondu 
zuten eta berehala hiltzailearen izuak eragin marrasken artean honen 
lepora erori zen azken finean burua moztuz.  
  Ixtorio honen xehetasun gehiago irakurle zaleak aurki ditzake 
Armand Praviel (L´Isle-Jourdain 1875-Perpignan 1944) poeta, 
kazetari, antzerkigile eta nobelagileak, haurren kriminalitatean 
doktoratuak 1936an idatzitako lanean La Revue Belge-n72.  
 Filipinetako hamalau brigantei buruz eta hamazazpi 
asasinamenduen gainean egin kantari buruz ez dugu albisterik batere 
ediren. Filipinetako San-Modin irla eta hiriaz, Pedro Bendarez eta 
Stephano Diaz brigante izugarriez, Jose Pozzol aita errukigarriaz, 
hamazazpi neskatxen hiltzaileez, deusez. Balirudike Filipinetako 
zazpi mila uharteetan galdurik zeudela. Beraz euskarazko kantarekin 
konformatu beharko bakarrik. Bertso-papera Akizen 1882an agertu 
zenez gertakizunak aitzinakoak ziratekeen, noski. Bertso paperean, 
ilustrazioetan ikusiko dugunez, briganten jauregia irudikatzen da 
koroa daukan armarri batez, gaztelua eta lehoia zutik.ageri zaigu. La 
Tombelleren hilketa bertsoan bi pertsonai daude irudikatuak, bat 
baroia eta bestea hiltzailea dirudiena. Aphez pozoindatzaleak eta 
Jean Dauga hiltzaileak ere badituzte bakoitzak bere irudia.  
 

Amodiozko pasioak eraginak 
 

 Aurkeztu dugun antologiako lehen hilketa ere, dirudienez, 
amodiozko pasioak eraginikakoa litzateke, zeren aphez beltxak ez 
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baitzuen nahi hiltzailea, hots, Borthirigarayk haren arrebarekin 
harremanik ukan zezan eta ezkon zedin. 
 
  Aphez beltxaren arreba, serora begiñabarra! 
  Ni galarazi nun, bainan ez zain pizturen anaia. (GH, 1924) 

 
 Jose Larrañaga / Jose Larreina, Mendaroko semea, Lapur 
famatua edo Amairu eriyotzena bezala ezagutzen den baladan ere 
aldaera baten arabera guztiak neskatxa baten kausaz gertatuak izan 
ziren. Honela dio bertsio batek: 
   

Amairu eriotza urte beten barruen 
  Neskatxa bat motibo nola egin nituen.  

 
 Ideia bera errepikatzen da zenbait bertso geroago beste modu 
honetan: 
 
  Amairu personari kentzeko bizia, 
  Neskatxa bat motibo izan guztia.  

 
 Honek ere badu paralelorik El Romancero Nuevo y vulgar 
delakoaren 72. zenbakian, zein El canto de las Catorce muertes titulatzen 
den. Bilbon exekutatu zuten 1826ko ekainaren 19na. 
 Aphez pozoindatzalea bezalako ixtoriarik gutxi aurkituko 
dugu euskal literaturan. Honi buruz Lionel Dumarcet-ek idatzi du 
liburu aski interesgarri eta ongi dokumentatua, berriki argitaratu 
dena73, zeinak adierazten duen oraindik honelako aferak sortzen 
dutela interesik.  
 Bertan ikus dezakegu nola Joseph Auriol, hogeita zortzi 
urteko apaiz gaztea Ekialdeko Pirineoetako Nohèdes-eko herrixkan, 
maitemintzen den Alexandrine Vernet maistrarekin, eta nola ihesi 
elkarrekin egin baino lehen lapurtzen eta pozointzen dituen 
berarekin bizi ziren Maria eta Rosa Fonda ahizpak 1881. urtean. 
Izugarrizko eskandala sortu zen, noski, garaiko prentsan, eta betiko 
galeretara kondenatu zuten. 
 Etxeparek aipatu hiltzaileetarik bat badugu euskalduna dena, 
Jean Aguer Mizpirateguy, dit le Basque. Likin jaioa, Zuberoako 
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partean, soldadutza egin eta etxera itzuli zenean badirudi, antza, ez 
zuela aurkitu oso harrera onik. Ondoren badoa beste hainbeste gisa 
deserrira bizimodua aurkitzera. Bordelen su-hiltzaile lanetan arituko 
da, bai eta portuko kaietan zamaketari. Ez dirudi beste kriminalen 
gisa, berezko gaiztakeriarik zeukanik Agerrek, koplariaren arabera 
toki guzietan Aguer konportatu da oneski, baitio.  
 Baina emaztegai gaixoa, Juliette Andrieux, haur esperantzetan 
utziko du eta tronpatu eta gero hil eginen du, diru puxka batengatik, 
antza. Gorpua gorde ondoren badoa ihesi Espainia aldera. Poliziak 
Landetan aurkituko du, buluzgorri zen eta gosia tripan, kartzelara 
eraman eta asisetan kondenatua izango da. Carnot presidente 
frantsesak heriotze zigorra barkatuko dio eta 29 urtez Kaledonia 
aldean desterraturik galeretan pairatu behar izango ditu. Frantziak 
1853an jabetu zen Kaledonia Berriaz, eta 1864ean lehen presoak 
bertan desenbarkatzen ditu, Australian gertatuaren antzera, eta jada 
Le Parisien illustré 1878an interesatzen denean uharteaz, bertan 8.393 
preso daude74. 
 

Perbertsioarenak 
 

 Ama kriminelez edota infantizidioez baditu Etcheparek 
zenbait kanta ondurik. Annick Tillier-ek75 esaten digunez, ez ziren 
salbuespen jaioberrien hilketak. Ezkongabe, monja, adulteriogile 
edota alarguntsak anitz ziren gizartearen gaitzespena sufritu aitzin 
beren erraietako fruituak akabatzen zituztenak, eta ondorioz askotan 
salatuak zirenean epaitegira eramanak eta batzuetan gilotinatuak ere 
izaten zirenak. 
 Dena den, hilketa bortitzak, asasinamenduak izanen dira bildu 
ahal izan dugun Jean Etchepareren corpus-aren gehienak, hots, 
hamahirutik hamaika. Eta zergatik hori ? Aipatu dugu sarreran 
jenero beltz honen, edo urkamendiko bertsoen eta ixtorioen 
arrakasta handia, mende anitzetan zehar eta batipat XIX. mendeko 
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bigarren partean gertatu baitzen. Etcheparek berak ere, besteak 
beste, honakoa dio bere frantses complainte baten aitzin solasean:   
 

 […] A toutes les époques de la vie on a dû enregistrer les 
actes célèbres et criminelles qui ont eu un grand retentissement et 
une bien triste célébrité; mais que sont après tout ces grands 
scélérats, qui ont chacun à leur tour préoccupé l´opinion 
publique. Que son les Brinvilliers76, les Lavoisin77, les 
Cartouche78, les Mandrin79, les Latour80, les Troppmann81 à 
comparer aux deux scélerats, dont aujourd´hui nous faisons le 
sujet de notre narration? Rien, ou presque rien, car… 82 
 

 Mota honetako pertsonaiak aipatzen ditu ere Pio Barojak83, 
honelako ixtorio izugarrien oso zalea baitzen, Parisen funtzionatu 
zuen gilotinaz mintzatzerakoan ere artikulu batean. Eta Goncourt 
anaien egunorozkoan84, honelaxe ageri da Troppmann-en 
gilotinatzeak 1870ko urtarrilaren 21ean, honek Gustave Kinck, 

                                      
76 Marguerite d´Aubrai, Brinvilliers-ko markesa 1676an akusatua izan zen anitz 

pertsona pozoinez hiltzeagatik. Epaitu eta kondenatu ondoren, uztailaren 16an erre zuten. 
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emanez. (France Vernillat & Pierre Barbier, Histoire de France par les chansons. Paris: Ed. Max 
Fourny 1982, 69.). 

77 Catherine Deshayes “La Vosin” (1640-1689), beste pozointzale frantses 
ospetsua. 

78 Cartouche, Louis-Dominique Bourguignon (Paria 1693―1721). Bandido 
famatua, bere sarraskiak Pariseko inguruan burutu zituen. Hil zuten egunean jada bertso eta 
liburu saltzaileak haren bizitza eta heriotzari buruzko erretratu eta kantak saltzen zituzten. 
(Histoire de la vie et du procès du fameux Louis-Dominique Cartouche. Troyes : Chez Baudot 1722). 
Ba omen zen Chahoren iritziz pastoral bat haren bizitzaz moldatua ere.  

79 Louis Mandrin (Saint-Etienne Geoirs―Valence 1755). Kontrabandista eta 
hiltzaile ospetsua. Yves Montand-ek kantatzen du honi buruzko konplainta. 

80 Jacques Latour, Senteinen jaioa, 1864ean Baillard de Bugad de Lassalle-ko 
gazteluan lau hilketen ondorioz preso hartu zuten eta kartzelatik ihes egiten saiatzeagatik, 
Foixen gilotinatu zuten. 

81 Jean Baptiste Troppmann (1848―1870). Hiltzaile ospetsua. Honi buruz Justo 
irundarrak 26 bertsoko ixtorioa asmatu zuen: Verso berriac irundar batec jarriac (BNF. FCB, nº 
169, f. 371). 

82 Jean ETCHEPARE, Le crime d´Empouillac. Assassinat de M. le Baron de la Tombelle… 
Pau, Imprimerie Veronese. Sd. BNF, 8Fm 2148. 

83 “Hablo de Lacenaire, Papavoine, Tropmann, Lelier y Barre, Marchandou, 
Pransini, Prado y Landru. Les cuento cómo Lacenaire hacía versos…”, José-Carlos 
MAINER (ed.), 1999, “La guillotina en París”, Pio Baroja. Obra dispersa y epistolaria. Obras 
completas, XVI. Barcelona: Círculo de lectores, 1351-1356. 

84 Edouard & Jules de GONCOURT Journal. Mémoires de la vie littéraire, T. II, 1868-
1886. Robert Laffont, Paris, 1989, 243. 
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emaztea eta bost seme-alaba 1869ko irailaren 20ean hil ondoren, 
izan zuen arrakasta: 
 

 On lui demande si Troppmann a été exécuté: “Oui, il doit 
l´être; car hier, un marbrier, dont j´ai soigné la femme, il y a très 
longtemps, est venu, saoul comme tout, chez moi, m´a dit que 
comme j´avais été gentil, sa femme me faisait offrir une fenêtre 
de sa maison, qui fait angle de la place… Le marchand de vin au-
dessous de lui a vendu trois barriques de vin dans la nuit d´avant-
hier… 
 

 Alegia, gilotinaren ikuskizuna oso preziatua zegoela, 
urkaberako plazara ematen zuten leihoak jendez beteta eta bazela 
gertaeraren plaza ondoko tabernetan giro, eta ardoa ugari edaten 
zela. 
 Tourgueniev idazle errusiarrak, Maxime du Camp idazle 
frantsesak gonbitaturik gaua presondegiko zuzendariarekin igaro eta 
hilketa ikusi ondoren, honakoa idatzi zuen 
: 

 Nik zer probetxu atera dut honetatik? Munstro moral 
horrenganako, hiltzailearenganako, miresmen aitorrezina, 
heriotza mespretxatzen zuela adierazi baitzuen. Legegileek 
horrelakorik desira ote dezakete? […] Pozik nengoke eta nire 
buruari barkatuko nioke, baldin ene ixtorioak argudiorik emanen 
balie heriotze zigorraren deuseztatzearen alde direnei, edo 
bederen honen publikoki aldarrikatzearen kontrakoei.85 
 

 Bertsotan ama eta aita haur hiltzaileak, alegia infantizidak 
direnean, edota ama bere alabaz asasinaturik gertatzen denean ixtorian, 
matrizidioa edo parrizidioaren kasuan, krima benetan perbertsoak, 
naturaren kontrakoak kontatzen dituztelakoan gaude…  
 Lehen infantizidioa euskaraz kontatzen duen bertso-paperak 
Frantziako herrixka batean kokatzen zuen, 1851. urtean hain zuzen, 
guraso hiltzaileak Jacques Vernier eta Catherine Vaillant zirelarik. 
Biak, noski, epaitu ondoren gilotinatu egin zituzten Reims-en. 
Gertakizunak euskarazko bertso-papera ez ezik frantsesez ere 
konplainta bat eragin zuen86.  

                                      
85 Bernard OUDIN, 2010, Le crime entre horreur et fascination. Paris, Découvertes 

Gallimard, 118.  
86 Hona frantses konplaintaren titulu osoa: 
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Antzekoa litzateke ere gaztelaniaz “La Mala Madastra” deitzen 
den erromantzea87. 
 Alderantzizkoa dugu, ama alabak hila dugun kasua, hala nola 
Leon-Paul Vitalis eta Maria Boyer-ek eragina. Gertaera laburzki 
kontatua ondorengo hauxe da.   
 Vitalis liburu saltzaileak Maria Boyer bere andregaiaren 
laguntzaz 1877ko martxoaren 19an Marseillako hirian ostiral batez 
goizeko lauak eta hiru ordu laurdenetan Marie Salat, Boyer 
alarguntsa, gozoki eta mertxeria denda baten jabe zena hil zuten, 
zatikatu eta gorde, baina gorpu laurdenkatua agertu zenean eta 
hiltzaileak aurkitu presondegira eraman zituzten.  Kartzelako 
kaperan Bessac apaizak meza eman zuen, Vitalisek eskatu zuen 
berak laguntzea, baina ukatu egin zitzaion. Urkamendira igo zenean 
Lyongo Sébastopol plazan, belaunikaturik, uxerrak heriotze epaia 
irakurri zuen eta Garnier apaizak barkamena eman. 1877ko 
uztailaren 5 a zen88.  
 Noski, frantsesez ere konplaintarik merezi izan zuten gertaera 
odoltsuok89. 
 Jean Dauga buru pikatzailearen bizitza Etcheparek bertsotan 
eta hitz lauz ematen diguna aurkeztuko dugu ondoren, hau 
zertxobait osatu eta zuzenduz. Dauga, Cazaubu (Gers) ondoko herri 
txiki batean jaio zen, ― Larée-n, hain zuzen, bertsoak besterik dioen 
arren ―. Gazterik hasi zen jende hiltzen, zeren 1869an jadanik bere 
lagun errotazain bat hil omen zuen Larée-ko eiheran. Soldadoska 
burututakoan Vosges aldean kokatu zen jendarma gisa. Itzultzen da 
Gers-era 1881ean, eta hantxe Courrèges alarguntsa mailukadaz 
hiltzen du. Gers-eko asisak frogarik ezean libre uzten du (1881-X-
28). Vosges-era itzuli eta inprimatzaile lanetan hasten da, eta 
etengabe jende hiltzen. Hala Pernod senar-emazteak, Martin senar-

                                                                                                             
 Arrêt rendu par la cour d´Assises de la Marne, séant à Reims qui condamne à la peine de mort le 
nommé Jacques VERNIER, âgé de 25 ans, et sa femme Catherine VAILLANT, âge de 25 ans, tous 
deux vignerons et natifs de Vertus, département de La Marne, convaincus d´assassinat sur leur enfant, âgé 
de quatre ans. Audience du 10 février, le crime a éte découvert par le parrain de l´enfant. Complainte…  
BNF, Microfilm M-9218. Boîte de canards et de pièces de littérature de colportage du XIX siècle. 

87 LA MALA MADRASTRA. Relación verídica que sucedió el día 13 de Agosto de 1866 y 
las injurias que hizo a una niña de 5 años y la vil muerte que le dio sacándole el corazón y dándoselo à 
comer frito a su padre. (Isabel SEGURA, aip. lib., 95-96.) 

88 Htttp://guillotine.site.voila.fr/Palmares1871-1977. 
89 Complainte de Vitalis et Maria Boyer. Une femme coupée en morceaux. Assassinat et 

parricide. Marseille. Imp. Bernas 1877. BNF, YE -7183. 
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emazte tapizegileak Sant-Nabord-en 1888ko martxoaren 15ean, 
Sulzer senaz-emazte oihalgileak 1888ko azaroaren 18an, Ferry 
anderea 1889ko otsailaren 5ean eta François alarguna handik bi 
egunera.  
 Azkenik preso hartu zuten, juzkatu eta gilotinara kondenatu. 
Antza denez, berak beti ukatu arren eta berarekin injustizia egiten 
zela aldarrikatu, maiz ibiltzen zen putetxeetan eta jokoan ohoztutako 
diruak xahutzen, diru lapurreta izan zelarik hilketen arrazoia. 
Heriotze zigorra egunean 6.55etan jaiki, lasai jantzi eta zigarrotxo bat 
erre omen zuen kafe beltza ron ttanttaz bustia edanez. Lasaiki 
emazteari idatzi zion gero, aitortu, barkazioa lortu eta komunioa ere 
hartu ondoren zigorra eman zioten. Ia bakarrik hil zuten, ordea, 
jendetza, bi mila pertsona inguru beste leku batean bildurik 
baitzegoen, hau da Hegoaldeko ilherrian90.  
 Gertakizunaz oihartzun ere egin zen Eskualduna, Baionako 
astekaria, honela komentatuz Petite chronique atalaren azpian: 
 

 Krimaric izigarrienac noiz nahi eginac dira Frantzian. 
Dauga deitzen den kriminel handi bat hiltzera kondenatua izan 
da aste huntan; laur presuna bazituen asasinaturic berrikitan eta 
lehenago ere uste dute bazuen bertze zonbait hilic. Haren 
prosesean yendea saldoka ibili da eta izigarri muntatua izan da 
asasinazalearen kontra. Presondegirat ereman dutenean populuac 
laurdengatu nahi zuen; lanac ukhan dituzte yandarmec gizon 
trichte haren zaintzen91. 
 

 Le crime de Pecq92, edota Luis Aubert botikari mutilaren hiltzea 
aurkeztuko dugu orain, hots, Fenayrou senar-emazteen afera, non 
oso ospetsua izan zen93 hilketa burges baten aitzinean aurkitzen 
garen. Marin Fenayrou botikarioa aspalditik tronpatzen du bere 
andere Gabriellek botikako mutikoa den Louis Albert-ekin. Hau 
Seine ibaian aurkituko dute itoa, berunezko hodi bati atxikia, ahoa 
andere orratz batez josia eta zango-besoak sokaz loturik. 
 Adrien C. Ritchie, Galles-eko herrialdeko Unibertsitatean 
irakasle denak, hilketa honen inguruan Mirbeau eta Maupassant-ek 

                                      
90 http: // site. Voila.fr/guillotine… 
91 Eskualduna, Baiona, 1889-XII-6. 
92 André CAMPS, “Le crime du Pecq”, Gazette Agricole, Paris, 1882-VI-18. 
93 Albert BATAILLE, 1882, “Affaire Fenayrou”, Causes criminelles et mondaines. Paris: 

E. Dentu, 206-292. 
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idatzitako kronikak aztertzen ditu94. Maupassant-ek honela hasten du 
artikulu bat: Quel enseignement pour les romanciers que ce fameux drame du 
Pecq ? Zeren ez baita senar adardun baten mendekio hutsa ixtorioa, 
guztiz arrunta litzatekeena. Barre egiten du ohiko kazetariez, eta 
afera desdramatizatu egin nahi du, egiaren gertuago izatearen 
ahaleginean, eta ondorio honetara iristen da, Gabrielle est tout 
simplement une femme pareille à beaucoup d´autres. Beste hamaika andere 
bezalakoxea dela.  
 Mirbeau-k, aldiz, bere umore beltzaren grazia adierazteko 
erabiliko du gaia, eta bidenabar Epaileen sistemak dauzkan 
kontraesanak salatzeko. Biak, dena den, bakoitzak bere erara 
baliatuko dira prentsaren bitartez eta gertakizun arrunt batez estilo 
ariketak egiteko eta ondoren beren lan literarioetan murgiltzeko. 
Halaber Jean Etcheparek moral ikaskizuna ez du ahanzten: 
 

  Senharra gilotinatu, andrie galeretan, 
  Oihu egiten zuten bainan alferretan, 
  Heiagora marraska bazen karriketan, 
  Gaztigu ederra da andre ezkonduetan. 

 
 Baina ez ziren benetan besteen kasuetan bezain tragikoak izan 
ondorioak Fenayroutarrentzat. Kausaren berrikuspenaren ondoren, 
forma akatsak zirela eta, Marin ez zen gilotinatua izan Nouvelle-
Caledonie-ra eraman baitzuten, eta Gabrielle Clermont-eko Etxe 
Nagusian (Oise) zaindua izan zen. Konplainta bat baino gehiago 
sorrarazi zituen gertakizun odoltsuak, bat Rokada delakoak sinatua 
adibidez95.  
 Parisen plazaratzen zen Journal des Assasins deitu aldizkari 
irrigarriak 1884eko apirilaren 13ko alean adierazten digu GAITE 
antzokian ikuskizun bat ere eman zuten gaiaz Gabrielleren papera 
Mlle Datignyk egiten omen zuelarik. Ixtorioak XX. mendean eta 
zinean hain zuzen izan du ere oihartzunik, ezen Annie Girardot-en 
egin baitzuen paper hori L´Affaire Fenayrou deitu filmean (1961). 
 Patxi Erauskin bertsolariak jada hogeigarren mendea 
aitzinatzen doalarik, bi krimen kontatuko dizkigu bertsotan. Bat 

                                      
94 Adrian C. RITCHIE, “Mirbeau et Maupassant : Deux chroniques sur “Le crime 

du Pecq” (1882)”. Cahiers Octave Mirbeau, n°13, mars 2006, 195-196. 
95 Le crime du Pecq ou L´Assassin d´Aubert. Complainte signé Rokada. Paris, Imp. de 

Chapelles, 1882. 
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Eibarkoa, Altzu baserrian bizi zen hamabi urteko mutikoa Asensio 
Arizmendi delakoa hogeita bost urteko Santiago Larreak 
Munitibarren jaioak eta aldameneko Agerre baserrian morroi 
zegoenak lapurretara joan eta hil egin zuenekoa eta bestea 
Beizamakoa. Lehengoaren eragile nor zen laister jakin izan zen eta 
preso hartuta Bergarako kartzelara eraman zuten. Baina bigarren, 
zein mila bederatzirehun eta hogeita seigarren urtean azaroaren 
hamalauean gertatu zen Beizamako Korosagasti baserrian, ez zen 
jakin inoiz nor izan zen kriminala. Kasu ospetsua izan zen, eta neuk 
nire amari ere txikitan entzun nion gertakizuna aipatzen. 
 

Hilketa politikoak 
 

 Bereizketa nabarmena da, noski diru zaletasunak edo diruaren 
beharrak eraginiko hilketen edota politikak, alegia, ideologia bortitz 
batek, anarkismoak zehazki esateko, bultzaturikoen artean.  
 XIX. mende bukaeran eta XX. aren hasieran anarkismoak 
indar handia hartu zuen, batipat giza talde batzuetan eta hiri 
handietan. Hala, Carnot frantses presidenta hil zuten 1894ean eta 
Cánovas del Castillo espainola 1897an, eta 1896an Bartzelonako 
Corpus egunaren prozesioko bonbaren ondoren errepresio latza 
sortu zen, ondorio odoltsuak ere berekin ekarri zutenak. 
 Sadi Carnot presidente frantsesa 1894eko ekainaren 25ean 
Caserio anarkistak hil zuen Lyonen. Gertakizun honen gainean 
garaiko eta mundu guztiko prentsak albiste ugari eta ilustrazio aski 
eman zituen, eta bai Oxalde koplariak96  bai Oxandabaratzek97 
Mexikotik bertsoak moldatu zituzten Hona Eskual Herria, Los 
Angeles-en Goitiñok zuzentzen zuen berriketari euskaldunean 
larunbat guziez gertaeraren kronika hasiera: 
 

 CARNOT Presidenta italiano batez asasinatua! 
 Frantziaren dolua! Anarkista baten obra. 

                                      
96 Joanes OXALDE, “CARNOT PRESIDENTAREN HERIOTZEA 

EKHAINAREN 24AN 1894AN. “Bayonne, Imprimerie Lamaignère, rue Jacques Lafitte, 
9. “acheté à Saint-Jean de Luz le 28 7bre 1894” (Anton Abbadiaren hitzak eskuz idatziak). 
BNF, Recueil de pièces de poésies basque. Z-71. 

97 Kaietano OXANDABARATZ, CARNOT-EN HILTZEA. California-ko Eskual 
Herria, Los Ángeles, 1894-X-13.  
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Joan den igande arratsean Lyon-eko hiri ederrean, Mr. 
François Marie  Sadi-Carnot, Frantziako presidenta, 
asasinatua izan da, karrikan teatrorat johan zelarikan. 

Astelehen goizean, oren bat laurden gutitan jaun 
presidentak bothatu du bere azken hatsa. 

   Krima bat lazgarria kometitua izan da…98 
 

 Sante Geronimo Caserio (Motta Visconti 1873-Lyon 1894) 
gilotinatua izan zen Lyonen abuztuaren 16an, goizeko bostetan. 
Hogeita bi urte zituen, eta gilotinapean burua sartu aitzin hitzok esan 
zituen: Coraggio, compagni, e viva l´Anarchia ! [Kuraia, adiskideak, eta 
gora Anarkia!]. Urte berean Pietro Gorik, Ballata per Sante Caserio 
deitu kanta moldatu zuen, zeinen hirugarren bertsoa honela 
bukatzen den: 
 
  E i tuoi vent´anni, una feral mattina 
  Gettasti al mondo dalla ghigliottina, 
  Al mondo villa tua grad´alma pia, 
  Alto gridando “Viva l´Anarchia!”.99 

 
 Alegia, munduari bota ziola bere arima garbi haren oihua, Gora 

Anarkia, goiz hotz batean. Hix delako batek Tours-en à Biribi aidean 
kantatzeko moldatu konplaintan, eta gilotinatzearen hurrengo 
egunean plazaratuan, mende bukaeran ohi zen bezala eta gertatuko 
den legez Dreyfus-en aferan, fotografiez baliatuz eginiko bertso 
paperean, aldiz, honela bukatzen zen: 

 
  La morale de cette histoire 
   C´est qu´il n´faut pas 
  D´l´assassinat se faire une´gloire 
   Il n´y a pas gras. 
  On vous arrête, on vous ligotte, 
   Dans vot´cachot, 
  On vous envoie à la guillote 
   Comme CASERIO100. 

 

                                      
98 Californiako Eskual Herria, 1894-VI-30. 
99 http.//www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/index.php/Ballata-per-Sante-

Coserio. 
100 Jean-Pierre SEGUIN (ed.), Canards du siècle passé. Pierre Horay, Paris, 1969, 80. 
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 Halaber, Eskualduna Baionako astekari eskuindarra kudeatzen 
zuen Hiriart Urruty-k honelako adierazpenak egiten zituen 
Uztailaren 24ean:  

 
 Hil dute Caserio101  
 Caserio, president zenaren hiltzaileari moztu diote beraz lephoa. 

― Noiz hori? ― Andredena Maria biharamun goizean. Argi urratzea 
zen, burregoa bere tresna izigarriarekin presondegiaren aitzineratu 
denean. Ezarri du gillotina xutik, eta sarthu da barnerat; hil hehar 
gizonaren bilha.  

 Caserio lo zagon; haren bi begiraleak ere, zoin beren alketan 
jarririk, ohe aitzinean lo.  

 Harrabotsak atzarrarazi ditu. Lotarik ezin atheratuz bezala, 
kopetari thorraka hasi da Caserio. Amets onik ahal baitzuken eiki 
dohakabeak gau hartan eginik! Ezen ardura ikusten zuten eta azken 
huntarat geroago eta gehiago ametsetarik jartzen eta xutitzen ere ba 
ohean; izialdura sarthua zuen. Egiten zuen ba, bere baithan zenean, 
ahalaz azkarrarena; bainan ageri zen ez zuela barneak laguntzen.  

 Azkenekotz eskuetarik joana zen.  
 Hiltzeko goizean atzartu-eta, jaun batek erran dioenean: 

“Caserio, harrazu kuraje; orai da eguna", dohakahea bat-batean piltzarra 
bezala xuritu da. Lau zango besoak da1-dal-dal ikaratzen zitzazkon. 
Itxuraz hila iduri omen zuen. Zernahi ikhusi dute soinekoak ezin 
jauntzaraziz, harria bezala gogortua zelakotz, beldurrak odola 
hormaturik. Zainetakoak ere hartu du jeikitzearekin. Bi aldeetarik 
atxikiz ereman dute hiltzeko tokiraino.  

 Bihotz gogorra  
 Dohakabeari galdatu diotenean, ea urriki duenez presidenta hilik, 

ez du deus ihardetsi. Presondegiko aphez omonierak ere zerbeit erran 
dio, nahiz haren hihotza atzeman; lausengu eta elhe on guziak alferretan 
izan dire. Burua bazterrerat emaiten zuen, barkhamenduskatzea 
aiphatzen ziotenean. Holaxet hil izan da, den gutieneko urrikirik 
erakutsi gabe. Hiltzearen beldur ba, bainan ez nahi ordean gizonekin, ez 
Jainkoarekin baketurik hil. Zer bihotz gogorra!  

Azken hitza  
Ikharagarri da gizon gazte horren azken hitza. Burregoaren bi 

lagunek hiltzeko tresnaren gainean etzan dutenean aizkora handi hura 
lephoaren gaineratzearekin ukhan du aski indar oihu egiteko: Vive 
l´anarchie, camarades !, erran nahi baita: "Biba anarxistak, ene lagunak !. 
Hori izan da haren azken hitza mundu huntan. Eta orai zer othe dio 
den tokian? Hiltzeak izitzen bazuen, zenbat gehiago ez duke izitu Jainko 

                                      
101 Eskualduna, Baiona, 1894-VIII-24. 
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samurraren eskuetaratzeak! Heriotzerik dorpheena baino dorpheago da 
holakoentzat. bai mundu huntako bai bertzeko bizitzea.  

Mehatxuak 
Caserioren lagunek gogoan hartu dukete haren azken oihua. Ezen 

han hemenka, hiri handietan entzun izan da egun hautan oihu bera: 
Vive l´anarchie ! Vive Caserio!. Mehatxurik izigarrienak igortzen diozkate 
alde orotarik president berriari: hilen dutela, ez diotela barkhatuko, 
zeren ez dioen harek ere Caseriori barkhatu. Ikhusi behar orai zer 
eginen duten. 

 Ez daude lo eiki presidentaren begiraleak; ez ordean hiltzaleak 
ere. Nahi badute, beren buruaz etsi hartu eta, elgar hitz-harturik, 
gogoan dutena egin, ez da legerik ez eta tresnarik, gizona holakoen 
aztaparretarik begira dezakenik. Egun ez bada bihar, hatzeman dute 
horiek hil nahi dutenaren hiltzeko artea. Gauden aiduru!... 

 
 Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 1828ko otsailaren 8a 
– Arrasate, Gipuzkoa, 1897ko abuztuaren 8a) politikari eta 
historialaria Santa Agedako mainutegian hil zuen Michele 
Angiolillo kazetari eta anarkista italianoak. Preso hartu zutenean 
argitu zuenez, Bartzelonan gertatutakoaren mendekioa zen. 
Bartzelonan 1896ko Corpuseko prozesioan bonba bota zuten 
anarkistek eta suertatu hilketen ondoren izugarrizko errepresioa 
gertatu zen anarkista, sozialista eta errepublikarren artean. Honela 
laurehun pertsona detenitu zituzten. Batzuek torturapean hil ziren, 
eta epaiketara iritsi ziren laurogeita zazpietatik zortzi heriotze 
zigorrera kondenatu zituzten eta besteak kondena luzeetara. 
 Motibo horren inguruan Txirritak bertso batzuek paratu zituen 
eta hona nola jasotzen digun kantaren nondik norakoa Zavalak102: 
 

 Egun batian, kasinuan, orain Donosti´ko Ayuntamentua 
dagon orren terrazan omen zegon Cánovas´en señora ta an pasa 
omen zan Txirrita beste batekin, da esan omen zion: 
 ― Aizu, Txirrita: orixe da Cánovas´en señora. 
 Ta Txirritak audo bi bertso oiek kantatu omen zizkion: Il 
da Canovas… 

 

                                      
102 Antonio ZAVALA, Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126, Tolosa 1976, 62. Aidea: 

Dorronsoro, aip. lib., nº 1496. 
―, Txirrita. Jose Manuel Lujambio Retegi (1860-1936). Bizitza eta bertsoak. Auspoaren 

sail nagusia, Tolosa 1992, 137. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
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Hiriart Urrutyk bere iritzia honela eman zuen Eskualduna 
astekarian103 

 
 Aste huntako berririk handiena da Canovas, Espainiako 
minixtro buruzagiaren hiltzea. Galli deitu anarxista higuingarri 
tzar batek eman diozka hiru tiro eta handik oren bat eta erdiren 
buruan artiki du minixtro dohakabeak azken hatsa.  
 Duela hamabortz egun, jaun minixtro hori Donostian zen; 
handik urrunxago Santa Ageda deitu toki batera joanik zagon, 
uren hartzen eta bere lanetarik apur bat deskansatzen.  
 Bazkalondoan mainu-etxearen aldeko aterbe batean bere 
andrearekin jarri da alki baten gainean.  
 Hantxet kazeta baten irakurtzen ari delarik, hurbiltzen zaio 
gizon bat. Zerbeit ele egiten dio delako gizonak minixtroari. 
Ihardesteko burua altxatu dueneko, horra non bertzeak papotik 
errebolber bat jalgitzen duen eta tiro batez kopeta zilatzen dio 
minixtroari; bertze bi tiro berehala emaiten diozka bularretara.  
 Canovas ohartu denean harenak egin duela, oihu egiten 
dio hiltzaleari :·”Infame ... Biba España”  
 Hitz hoik erratearekin erortzen da lurrerat, hats-bizi. 
Berehala lurretik altxatu eta baderamate goiti bere oherat. 
Mintzoa galdurik, ezin kofesatu da, bainan oren bat eta erdi bizi 
izan baita, anonziatu dute.  
 Berehala berria Espainia guzian hedatu da; eta orok 
urrikari dute minixtro zena, hoin zorigaizki hila. Alde orotarik ez 
da entzuten anarxistentzat madarizionerik baizik. Canovasen 
etsaier ere bihotza hautsi deie heriotze hunkigarri horrek. 
Orotarik oihu bera:"Fuera anarxistak!” 

  Hilaren bizia 
 Cánovas zena 1828ean sortua zen. Beraz, 69 urte zituen. 
Gizon handitzat ezagutua zen aspaldian. Gaztedanik jakitate 
handia erakutsirik, bazituen berrogoi urte baino gehiago ja 
Malaga bere sor-hiriak deputatu izendatu zuela. Berehala 
mintzatzaile eder eta gizon handi agertu zuen bere burua.  
 Geroztik hunat anitz aldiz minixtro izana zen. Hari esker 
nausitu 1874ean Martinez Campos jenerala gobernamenduaz, eta 
ezarri zuten Alfonso hamabigarrena Espainiako errege.  
 Nahiz etsaiak bazituen, buruzagi guziek dituzten bezala, 
gogo azkarreko gizona zela diote orok, eta xede zuzenak zituena. 
Girixtino osoa eta gaixtaginentzat garratza.  

                                      
103 Eskualduna, Baiona, 1897-VIII-13. 
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 Barcelone eta bertze hiri batzutan itsuskeria batzu egin 
zituzten anarxista tzarrak zorrozki gaztigatu zituelakotz, begietan 
hartua zuten gaixtaginek. Herra handia zeratxikoten. Hetarik bat 
zen hoietan hiltzalea.  
 Hiltzalea  
 Michel Galli du izena: gezurra zuen minixtroa tiroaz jo eta 
berehala preso altxatu dutelarik ihardetsi duenean Angiolillo 
zuela izena. Geroxago aitortu du egia. Italianoa da sortzez. 
Caserio, Carnot zena hil zuen hura bezala.  
 Hogoita hamasei urte ditu bizarra luze eta lunetak soinean. 
Belgikan, Angleterran eta Frantzian gaindi ibilirik, bere anarxista 
lagunen ikusten. Madrilen izan berria zen, eta handik Donostiala, 
Donostiatik Santa Agedara etorria, minixtroaren atzemaiteko.  
 Goraki dio berak, anarxixta dela eta minixtroaren hiltzea 
mendekioz egin duela. Diren bezalako gaixtagin tzarrak! Bat hil 
da eta bertze bat agertzen da. Iduri lo daudela edo behin betikotz 
izituak, eta gero gutien ustean holako itsuskeriak egiten! Nork 
begiratuko anarxixtetarik ?  
 

 Honelaxeko gogoetak, bada, burutzen zituen Hiriart-Urrutyk 
Ipar Euskal Herriko irakurleak kontutan harturik batipat. Bestalde 
Pio Barojak espainiar irakurleei zuzendutako elkarrizketa batean 
zioen bezala anarkista eta errege hiltzailearen artean ere ez ziren 
ttipiak ezberdintasunak. Hona solasa104: 
 

 REGICIDA: ―Yo cometí un crimen, pero fui el brazo del 
pueblo. Tú, como la víbora, matas a quien no conoces. 
 ANARQUISTA: ― Nosotros seremos los libertadores del 
mundo. 

  REGICIDA: ― Sí. Cuando lo hayáis aniquilado. 
 

 Koldo Izagirrek biografia tankerako eleberri bat idatzi zuen 
gertakizunen inguruan titulu honekin: Nik ere Germinal ! Egin gura 
nuen aldarri105.  
 Hor ditugu bada bi koplari, bat Oxalde zaharra eta bestea 
Txirrita gaztea garaiko gertakizun odoltsuen inguruan bere kronika 
eta iritzi propioa moldatzen, aski modu ezberdinetan, lehenak argi 
eta garbi gaitzesten duen bezala hilketa, Bihotz gabeko gizon itsu 

                                      
104 Juan Carloa MAINER (ed.), Pío Baroja: El anarquista y el regicida”, aip. lib., 623. 
105 Koldo IZAGIRRE, 1998, Nik ere Germinal ¡ Egin gura nuen aldarri. Zarautz: Susa. 
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gaiztagina, / Ez duk hiretzat aski urkhabeko fina. [XXVI-10] Txirritaren 
kasuan ez dago garbi. 
 Bada antologian kanta bat berezia, Lurbinttoko ohoinak 
titulatua, bertso-sail zoragarria, Kaltzakortaren hitzetan, umoretsua 
dena eta irria, irkaitza duena helburu. Alegia, umore beltza deitu 
jeneroaren parte dena, eta frantsesez tradizio luzekoa. Adibide bat 
emateko hor dago Derrière le Fourgon, Chansonette Macabre (Air de 
Derrière l´Omnibus) M. Numès-ek sortua eta Journal des Assassins, organe 
officiel des chourineurs et des voleurs-en 1884eko apirilaren 13an igandez 
agertua, zeinen lehen estrofaren bertsolerroak diren honakoak 
besteen artean:  
 

  Sur la place de la Roquette 
  On guillotinait, l´autre jour. 
  Quand, d´un petit signe de tête, 
  Le condamné me dit bonjour. […] 
  Alors n´y voyant que du feu, 
   Tralalalala, tralalala, 
  Je crie au bourreau: Sacrebleu ! 
   Tralalalala, 
  Veuillez vous arrêter un peu! 
   Tralalalala106. 
 

 
 
 
4. ITURRIAK ETA ITZULTZE MODUAK 
 

 Batzuetan euskal tradizio propioari jarraiki badirudi ez dela 
itzulpenik ematen, Borthegaray, Bordaxuri, Hegiluze eta beste kanta 
zenbaiten kasuan, adibidez. Baina beste batzuetan nabarmena da, 
adibidez balada apokrifoetan, Louis Duhalde Eugène de Garay de 
Montglaveren orijinal frantsesaz baliatu dela bere pastitxea egiteko. 
Beste batzuetan Juan Bautista Trupmannen gilotinatzearen ixtorioa 
Justo Irungoak moldatzen duenean, berak aitortzen du nola : 
 
  Orra bertso berriyak Justo jarriyak, 
  Zergatik letu duen Parisko historiyak (XIII-26) 

                                      
106 Journal des Assassins. Paris, dimanche 13 avril 1884. 
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 Jean Etchepareren kasuan, bestalde, nabarmena da berdin 
moldatzen zituela ixtorioak hitz lauz edo bertsotan, frantsesez edo 
euskaraz, gaiarekiko lotura izan arren nahiko ezberdin gertatzen 
zirela bi sorkuntzak. 
 Igandero Parisen argitaratzen zen Journal des Instituteurs 
astekaria107 erabiliko zuen ziurrena iturri gisa antopofagia kasu bat 
kontatuz hamasei bertsoko kanta moldatu zuen marinelak108, eta 
zeinen bertso bat soilik jaso zuen Azkuek Ziburun.  
 Aiarreko Laxaro Perurenaren kasuan honaxekoa dio Patziku 
Perurenak109: Gertakari izugarri honi buruzko kronika edo nobela gisakoren 
bat izan behar du espainolez argitaratua, baina ez dut zuztarrenik inon bilatu; 
saiatu ere ez asko, egia esan. 
 Iturriarekin topo egin baikenuen, guri, ordea, interesgarria 
iruditu zaigu konparatzea bertsoren bat edo beste ikusteko 
bertsolariaren antzea. Hona adibidetxoa: 
 

   […] Serían como las ocho, llaman los cuatro a la puerta, 
 Abre la Antonia y entraron con muchisima cautela, 
 Diciendo no hacer ruido porque alguien no nos sienta. 
 Se meten en la cocina, empiezan a partir leña, 
 Ponen la sarten al fuego y con aceite la llenan. 
 Llama Francisco a la Antonia que estaba dando teta 
 A su desgraciada hija, y al instante se presenta. 
 ¿Qué es lo que quieres, Francisco? Qué he de querer, considera, 
 Quiero que estés con nosotros y disfrutes de la fiesta; 
 Y tomándole la niña, al momento la degüella, 
 Sin que la infeliz madre el libertarla pudiera110. 
 

 Eta euskaraz hona moldaketa: 
 

 Andreagana lau lagun joanda, atean zaizkio jarri,  

                                      
107  Journal des Instituteurs des écoles normales primaires, des classes d´adultes et des salles d´asile. 

Recueil hebdomadaire, Paris, 12-IV-1868.  
108 Kantu Berria, 1868. Un horrible repas. Bayonne, Imprimerie, E. Lasserre, Rue 

Orbe 20. BNF, Z Basque nº 905. 
109 J.J. ZUBIRI  & P. PERURENA, Goizueta eta Aranoko hizkerak. Nafarroako 

gobernua, Iruñea 1998, 211-212. Titulua gaztelaniaz honakoa da: Horroroso atentado que han 
cometido entre cuatro desalmados en una aldea de la provincia de Estramadura con una tierna niña de diez 
meses á 16 de enero de este presente año de 1848. Imprenta de Cristobal Miro, calle de 
Arrepentidas, núm. 5 tienda. Madrid, Autor: Duart.  

110 Isabel SEGURA, 1984, Romances horrorosos. Selección de romances de ciego que dan 
cuenta de crímenes verídicos, atrocidades y otras miserias humanas. Alta Fulla, Barcelona, 50-51. 
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  Esanez: «Ola Antoniatxo! Atoz beraño zerorri.  
  Notizi onik etzakartela, abudo zion igarri.  
  «Jose Frantzisko il zala baña. Ara bizirik etorri !»  

 Atea ireki zuan andreak; ta lau lagun ziran sartu.  
 Ta bularrean zeukan aurra bereala zion kendu.  
 Lepoa moztu, tajadak egin, gero prijitzen paratu  
 Afari on bat guztientzako biar zutela plantatu.  [XXXVI, 3-4] 
 

 Garbi dago gaztelaniazko lau orrialdeko plegua euskaraz 
hamaika bertsotan emateko bere labur beharra eta lakonismoa 
erabiltzea Aiarreko Laxarok. 
 Eta hona zer dioen Antonio Zavalak111 Eibarko hilketaz, Patxi 
Erauskinek moldatu bertso paperaz:  
 

 Eibar'ko eriotza onetzaz zerbait geiago ikastearren, garai 
artako periodikoak zer zioten irakurtzea on litzakela iduritu 
zitzaigun. Donosti'ko La Voz de Guipúzcoa eskatu ta aztertu 
genduan. Onek diona urrengo lerroetan arkituko du irakurleak. 
Bertsolariak dionarekin, oso batera dator. Dudarik gabe, 
Erauskin'ek periodikoren batetik, eta bearbada onetxetatik, 
artuko zituan bere esatekoak. Egiten duana auxe da: periodikoak 
erderaz eta itz-lauz esaten duana, berak euskeraz eta bertsotan 
jarri.  
 Ori ikusita zera batez oartu giñan. Garai hatean, antziñako 
denboretan alegia, bertsolariak berak ikusita edo besteren bati 
entzunda ikasten zuan gertaeraren berri, eta besterik gabe 
bertsoak jarri.  
 Baiñan gero, periodikoak ugaldu ziranean, auetatik asi zan 
esatekoak ateratzen, gai askotarako beintzat. Alegia, periodikoa 
jarri zan gertaera eta bertsolariaren tartean. Iñor oartu gabe egin 
bazan ere, aldaketa aundia izan zan ori bertsolaritzarako. 
Geroztik, berriz, bitarteko berriak sortu dira, irratia eta telebisioa 
batik-bat.  
 

 Beraz, garai batean ahoz-ahoko tradizioaren lekuko zuzenak 
baziren koplariak, denboraren poderioz eta kazetaritzaren eraginez, 
batez ere XIX. mendean eta XX. mendeko lehen partean hauetarik 
hartzen zituztela gaiak beren bertso-paperak burutu, moldatu eta 
gauzatzeko. 

                                      
111 Antonio ZAVALA, 1978, Patxi Erauskin bertsolaria (1874-1945), II. Auspoa 131, 

15. 
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5. ZENTSURA, ALDAERAK ETA ZABALKUNDEA 
 

Euskal folkloristek, ─ dela Azkue, dela Barbier edo dela 
Lafitte, eta hirurak apaizak ziren ─, garbizaletasunaren, 
txukuneriaren edo araztasunaren izenean, Larramendiren eta 
apologisten tradizioari jarraikiz, eskubide osoa dutela uste dute herri 
tradizioa garbitzeko edota txukuntzeko, azken finean tradizioa 
traizionatzeko. Honek, bertso moralzaleak eransteko, horrek bertso 
piperdunak kentzeko eta hark guztiz aldatzeko hitz zaharrak hitz 
asmatu eta neologismoekin. 

Ez da bakarrik, ordea, gertatzen hitz baten aldaketa hutsa, 
zeren kasu batzuetan guztiz zentzua aldatzeraino joan izan baita 
herri-jakintzaren biltzailea. Adibidez, Azkuek jasotzen duenean 
Arizkunen Frantziska Irigoienen ahotik Apez Beltxaren edo 
Borthirigarairen balada, non antza denez delako Borthirigarai 
ortzaizetarrak Jean-Pierre Lambert Beltxa deitu apaiza txispaz 
akabatu zuen 1723 urte inguruan, honela ematen eta itzultzen digu 
bertsoa: 

 
  Borte hiruren seme horrek hainbertze ferso eman ditu. 
 [Ese hijo de tres bastardos ha producido muchos versos] 
 

Garbi dago Borthagarai eta Borthairu ageri diren izen propioek 
ez dutela deus ikustekorik bastart hitzarekin bortharekin baizik. 
Badirudi inkonszienteak apaizari faena txarra egin ziola eta apaiz 
hiltzailea madarikatu nahi izan zuela itzulpen zuzen bat egin ordez. 

 Ahoz aho pasatzerakoan kanta hauek aldatu egiten ziren, 
askotan kantari berak emanaldi bakoitzean zerbaitto ere aldatzen 
zuelarik. Esate baterako: 

 
 Gauak ardura Otsailean hotz, 
 Aurten hegoa maiz hari, 
 Adanak lore, mertchikak ere  
 Aintzinka primaderari…  
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Horrela zioen Euskaldun kantariak112  liburuttoak Oxobiren 
bertsoak jasoz, baina ohiko ziren naturari eskainitako bertsoak 
Bordak (2000) beste era honetara kantatu zituen Hortense Arrate, 
Itsasu-Fagolako andereñoaren kantu-bilduma baliatuz: 

 
Gauak ardura otsailean hotz aurten negua maiz ari, 
Merxikak lore andanak ere aintzinka primaderari113.  
 

 Garbi ikusten da 1922tik 2000rako bidean hegoa > negua 
bilakatu dela, orijinalak zeukan zentzua galduz, eta berria ulertezina 
eginez. Hala adana edo arana ez duelarik konprenitu andana eman du, 
bertsoa itsusituz erabat, ez baita berdin Adanak lore edo lore andanak. 
Daniel Devoto hispanistak114 ere adibide bitxiak aipatzen dizkigu, 
tradizioaren aldaketa hauen inguruan. Hala, Blanca Flor y Filomena 
erromantzean Tarquino famatua, lehenik Turquino bilakatu zen eta 
gero Turquillo, noski, Turkoa Tarquino baino ezagunago baitzen. 
Juan Prim-en ixtorioan Juanchín Juan Plin-en bilakatzen da. Eta Yo 
nací dentro de Ronda bertsolerroa, lehenik Yo nací entre de Ronda, eta 
geroxeago Yo nací entre las ondas.   

Etsenplu hauekin eta beste askorekin ere ematen diren 
aldaerak folklorearen transmisioan, hedakundean sortu 
itxuraldaketak, edota aldatze bitxiak askotan oharkabean suertatzen 
direla adierazi nahi dugu, eta gero zentzu gehiegirik ez izan arren 
mantentzen direla berean ahoz aho urtetan. 

Bertso-paperen hedapenari begiratuz gero Joanes Oxalde 
koplari bidarraitarrak 1851an honela saltzen zituen bere kantak: 

 
 Bi sosetan kopiak eztira garasti, 
 Aurthen nahi duienak paperik erosi. 

 
Bi sos ez zen noski oso garesti, ─ zituenarentzat, noski ─, eta 

beraz, jendearen erosteko arrazoinetarik bat horixe zen, oso merkeak 
zirela, eta hala soldadoek, nola laborariek edo beste ofizioetarikoek 

                                      
112 Euskal Kantaria, Bayonne, Lasserre, 1922, 123-124. 
113 Patri URKIZU (Ed.), 2001, Senpereko kantu xaharrak. Oxtixeneko kultur elkartea. 

Donostia, 73-74. 
114 Daniel DEVOTO, 1955, “Sobre el estudio folklórico del Romancero español. 

Proposiciones para un método de estudio de la transmisión tradicional” Bulletin Hispanique, 
Bordeaux, 233-291.  
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errazago eros zitzaketen, konparazioz liburuak eta kazetak askoz ere 
garestiago baitziren.  

Plazak ziren lekurik ohikoenak saltzeko eta erosteko, halaxe 
dio, adibidez, Jean Etchenic koplari lapurtarrak: 

 
 Kantuak iten ditut saltzeko plazetan, 
 Nahi tuenak hartzen du, ezta bortxarikan. 
 

Eta lau urteko haur bat asasinatu zutenean Vernier senar-
emazteek moldatu zituen koplak honako irakaskintza zekarten: 

 
 Paper horiek galdu gabe ongi gordetzen badira 
 Gure mendeko exenplutzat berak askiko dira. 

 
 Eta kontutan hartzen baditugu bertso-paperen inprimalekuak 
(Baiona, Orthez, Akize, Pabe, Foix…) eta euskaraz ez ezik 
frantsesez ere idazten zituela konplaintak Jean Etcheparek bere 
mezua ez zen mugatu Ipar Euskal Herrira soilik Pirineoko beste 
herrialdeetan ere barreiatu bide zen. Dena den, formato handiko 
orriak 20 zentimotan saltzen zituen 1889an, Le Petit Journal Pariseko 
suplementu ilustratuak 1894ean 5 zentimotan saltzen ziren bitartean. 
Bidasoatik honuntzako inprimategiak begiratuz ikusten dugu bertso-
paperen lekuak izan zirela besteak beste: Irun, Beasain, Eibar, 
Gernika  eta Durango. 
 1900. urteko Azpeitiko Urkamendiaren gainean jarritako 
bertso berriak eta Durangoko F. Elosuren inprimategian moldatuak 
sei mila ale ote ziren? Halaxe dio Azpeitiko udalaren interneteko 
guneak, baina ez ote dira izango sei mila ikusle joan zirenak 
ikuskizunera? Alegia, gertakizun odoltsu haren ikusleak sei mila izan 
zirela. Kontutan hartzen badugu Anton Abbadiak inprimarazi 
zituenak Azpeitiko 1893ko Lore jokoetarako berrehun izan zirela115,  
sei mila gehiegixko direla uste dugu.  
  
 
 
 
  

                                      
115 Patri URKIZU, 1997, Anton Abbadiaren koplarien guduak…aip. lib. , 43. 
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6. HIZKUNTZAZ  
 
 Egileen sorterriei begiratzen badiegu honakoa ateratzen zaigu, 
alegia, Jean Etchepare, kontutan hartuta eta bereak direla hamar 
kanta gutxienez, Baxanafarrera dela euskalkirik erabiliena. Gutxiago 
baina lapurterazko zenbait ere bada, hala nola goinafarrerazko eta 
gipuzkerazko, azkenik kopuruz zubererazkoak eta bizkaierazkoak 
datozelarik.  
 Hitz maileguak ugari ageri zaizkigu, idazle eta kantari 
herrikoiak zirenez eta ez Larramendi irakurritako apaiz kultoak. 
Bidasoatik honaindikoetan nabarmen delarik gaztelaniaren eragina, 
haratekoetan frantsesarena den bezala. Adibidez: akzione, asasinatu, 
asisa, beztitu, briganta, desordre, frauda, frontera, galerano, gara, gilotina, 
kantore, konplainta, krima, krudel, kuerda, mala, prebosta, prefeta, preso, 
puñal, xafauta, xefa, … 
 Jakina da, dena den, hitz zenbaitek bide luzea egiten dutela 
hizkuntza batean txertatu arte.  
 Adibidez, asasino hitza arabetik dator, hots, hachchachi-tik, 
esan nahi da, haxisa edaten duena, hots, kainamo ostoz egin edari 
narkotikoa, zein Mendiko Zaharraren jarraitzaileek XI. mendean 
edaten zuten mendekio odoltsu eta hilketak burutzearren. Hitz hau 
gero italianora eta frantsesera ondoren iragan zen.  
 Asisa, hitza, ezaguna den bezala frantsesetik dator, non Cour 
d´assises sintagma bezala erabiltzen den adierazteko epaitegi 
kriminala, majistratu eta epailez konposatua, kriminalak eta 
hobendunak juzkatzeko. 
 Briganta hitza ere frantsesetik dator, zeinak era berean 
italianoan duen etorkia: brigand fr. < brigante it.  
 Gilotina hitza Iraultza frantsesan modan jarri zen, hots, 
1789az geroztik, eta bere asmatzailea edo hobeto esan erabileraren 
proposatzailea izan zen Joseph Ignace Guillotin. Mediku eta 
diputatu honi zor zaio beraz erabilera, zigorra arintze asmotan 
proposatua. Honek lehen pausutzat zeukan horrelako zigorrak 
kentzeko bidean, heriotzaren zigorraren kontra baitzegoen.  
 Prebosta, frantsesezko prévost (XII.m.)-etik datorrena, eta hau 
latinezko praepositus-etik, geroago prévôt emanen duena, hau da, 
majistratua, asesinoak eta brigantak epaitzen zituena.  
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 Xafauta < échafaud-etik eta hau latinezko catafalicum-etik, 
gaztelaniaz catafalco / cadalso bikote kulto / herrikoia eman duena. 
Corominasen hiztegiaren arabera116, katalan hitza litzateke, 
gurutzatze baten ondoren sortua, hau da, Catasta esklaboak salgai 
ezartzen ziren oholtza adierazi nahi duena, eta Fala zurezko dorrea. 
Baist-ek, ordea, grekerazko κάταφάλκης hitzatik datorrela uste du, 
zeren grekerazko cata- aurrizkia baitarama.  
 Eta beste, non ikus dezakegun epaitze munduko gora-beherez 
ari diren testuek hiztegi berezia erabili ohi dutela. 
 Hona irakurleari bere egitekoa laguntzearren transkripzioan 
egin ditugun moldaketak egungo grafien moldeei jarraiki: aï > ai  
(aïtac > aitak; …); aü > au (haü > hau; …); -ou- > -u- (goure > 
gure…);  y- > j (yuyatu > jujatu; yin > jin…); -y > -i ( hogoy > hogoi…); 
ç-, ce-, ci-  > z- (çaharrec > zaharrek; duçu > duzu;  cerua > zerua; bici > 
bizi…); ca-, co-, cu-, -c, cr- > ka-, ko-, ku-, -k, kr- (cantu > kantu; 
bezarcatu > besarkatu; aïzcora > aizkora; crimac > krimak, cristau > 
kristau, acusatu > akusatu…); ch- > x (cherkha > xerkha; trichtiac > 
trixtiak; etche > etxe……); gue-,  gui- > ge- gi- (gueroztic > geroztik; eguin 
> egin; yalgui > jalgi; …); -ll- > -il- (Guillotin > gilotina…); -ñ > -in 
(eguiñ > egin…); -mb- > -nb- (nombait > nonbait…); -mp- > -np- 
(exemplu > exenplu…); -s- > -z- (zenbait kasutan, hala nola: gustis > 
guztiz, isan > izan , san > zan, sembat > zenbat, suen > zuen…)… 
 Izen propioei dagokienez berean mantendu ditugu, jakin arren 
orijinala besterik zela zenbaitetan, adibidez, Alsasi (Alsace), Cánovas, 
Kincq, Orillac (< Aurillac), Doga (< Dauga), Paube, … 
 Beraz mantendu ditugu euskalkien eta egileen berezitasun 
guztiak, eta grafien aldaketa soilik egungo irakurketa ohituren eta 
Euskaltzaindiaren arauen jarraipena kontutan edukita burutu da, ez 
baitugu uste irakurle arruntak enkantu edo pamerial berezirik ―Xabier 
Kaltzakortak hitzetan―, aurki dezakeenik, zailtasuna baizik. 
 
 
 
 
 
 

                                      
116 Joan COROMINAS & José Antonio PASCUAL, 1987, Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico. Gredos, Madrid, T. I, 731. 
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 7. LITERATUR BALIOEZ 
 
 Hilketa inguruko ixtorioak aspalditik, Bibliako testuetarik 
bederen, zabalduak izan arren ez dira oso onetsiak izan. Gutti 
estimatu izan ohi dute kritiko zenbaitek poema mota hauek, 
nabarmenki mespretxatuz.  
 Hala, jada Santillanako markesak Iñigo Lopez de Mendozak 
XV. mendearen erditsutan Proemio e carta al condestable don Pedro de 
Portugal, deritzan gutunean poesia hiru gradotan banatzen zuen:  
sublime, mediocre e ínfimo117. Lehenean sartzen zituen idazle greko-
latinoak, bigarrenean probentzalak eta hirugarrenean jende xeheak 
oso gogoko zituen erromantzeak. 
 Jadanik hamaseigarren mendean Esteban de Garibayk bere 
umore beltza, ohiko ziren ixtorioetan agertu zuen, sales gruesas, deitu 
zituenak, Juan de Timoneda, Luis Zapata de Chaves, Melchor de 
Santa Cruz eta bestei jarraiki, zeinen artean lehena honela hasten 
zen, Behin errementari batek gizon bat hil zuen eta urkabera kondenatu 
zuten…118 
 Caro Barojak Romances de Ciego liburuaren119 aitzin-solas 
laburrean kontatzen digunez XIX. mendean Agustin Durán izan zen 
bere Colección de romances deitu antologian eman ziona romances vulgares 
delakoei leku eta sailkatze saio bat proposatu zuena, aski zehatza. 
Baina hain epai ezkorra eman zuen, hainbeste gutxietsi zituen ezen 
pentsa daitekeen ondorengo ikerlari anitzetan eraginik ukan zuela. 
Hots, horrelako jeneroa ez zezaketela arima eta esku garbiek uki, 
ikuspegi estetikotik eta moraletik areago txar eta gaizto zirelako. 
Iritzi honen kontra idatzi zuen Caro Barojak, herriak hain gogoko 
zituen erromantzeetan ez baitziren falta balio dramatiko eta 
gizatiarrak orokorrean, eta hauen mentalitateak ezagutzeko apartak 
ziren. 
 Hona tradizioan maiz ageri diren zenbait klitxe. Kanta hasierak 
edo atarikoak dira batzuek, hala nola Bereterretxen khantorearenak, 
agian honen eraginez: 
 

                                      
117 Maxim P.A.M. KERKHOF & Angel GOMEZ MORENO, 2003, Marqués de 

Santillana, poesías completas. Ed. Castalia, Madrid, 648. 
118 Patri URKIZU (itz.), 1987, Behin errementario batek… Garibairen istoriotxoak. 

Txertoa, Donostia. 
119 Julio CARO BAROJA (ed.) 1996, Romances de ciego. Madrid, Taurus, 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Condestable_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Condestable_de_Portugal
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Haltzak ez du maiten ezkurrik, ez gaztanberak hezurrik 
Ez nian uste bazela Jainkosemetan gezurrik.  

 
 Argi dago Aphez beltxaren bertsoetan Berreteretxeren 
khantorearen oihartzuna entzun daitekeela. Erromantze katalanen 
artean bada ere bat L'hereu de la forca Jacinto Verdaguerrek Vic aldean 
jasoa, non fraide baten hilketaz mintzatzen den, arrazoia 
bandidokideez gaizki mintzatzea delarik. Aipatu balada honetan 
Elizako apaizen aurkako kritika entzun daiteke Berreteretxen 
nobleziaren aurka ageri den bezala, alegia Aitorenseme / Jainkoseme 
direnen maltzurkeria eta gezurra salatuz. 
 Beste kasuetan kronika dela adierazteko urtearena ematen du 
kantariak hala nola Bordaxurik: 
 

 Mila zortzi ehun'ta hamabortz garrena  
Ni Ahazparnen preso hartu nindutena; (III,1) 

 
 Edo kantatzera doan ixtorioa bertso berria dela adieraziz 
entzule zabal bati, zuei zuzentzen zaio koplaria: 
 
  Bertso berri batzuek nai nuke kantatu, 
  Asesinua zer den ederki izagutu, 
  Orlako jendiakin beñere ez juntatu, 
  Nai baldin badezute biziya salbatu. (XIII,1) 

 
 Esamolde patetikoak eta esklamazioak maiz ageri dira 
ixtorioan zehar, aski indar dutenak, hala nola, 
 
  Ai, ura urkamendiko aizearen otza! (VI-10) 

Au da urkamendiko aizearen otza! (XXXIX, 9) 
   

 
  Zenbaki sinbolikoak ere ez dira falta, hala nola Txirritak hirua 
darabilen modukoak, Canovasen alargunari zuzentzen zaionean:  
 

 Iru erloju, iruna kate, iru mailakin bakoitza, 
 Buruan iru korona eta petxuan iru orratza, (XXVIII, 2) 

 
 Edo eta metaforatzat ere jo dezakegun bertsolerro hura, 
Antzarak doatzi karrankaz Donibaneko karrikan… Zeren zehatz-mehatz ez 
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dakigun arren, balirudike Donibane Garaziz ari zaigula bertsogilea, 
alegia, Borthegarairen semea, eta irudi horren bitartez heriotza 
adierazi nahi dela. Oiartzunen, adibidez, pertsonak bat hil dela 
adierazteko esan ohi dute, antzarak ferratzera joan duk. Mitologia 
keltiarrean antzarak beste munduko mezulariak dira, eta Erromako 
garaietan abisatzaileen egitekoa zuten, alegia arriskua zenean 
karrankaz gizartea ohartaraztekoa. Eta literatura txinoan aipatzen 
direnean basa antzarak negarrez, errefuxiatuaz mintzo dira, hots, bere 
lurra utzi beharrean aurkitzen direnez120. 
 Beraz, ixtoriaren moldatzeko formulak ugari ageri dira eta 
amaitzeko kantak, maiz moraleja daraman ohiko formulaz bukatzen 
dira: 
 
  Kantu hok eman ditut guziek kantatzeko, 
  Eta partikulazki neska gaztendako, 
  Sujeta baita ongi exenplu hartzeko, 
  Aita-Amak ohora luzaz bizitzeko. (XVIII, 15) 

 
 Balio guzti hauek eta beste asko kontutan hartuta Orixek 
1927an Euzkadi aldizkarian plazaratu “Los reos poetas” artikuluan121 
proposatzen zuen, beti gutxietsi eta ongi ezagutu ez den tradizioa 
berrirakurtzea eta haien bideari jarraikitzea, beraxek Imozko 
apezgaiaren kasuarekin egin zuen bezala, ez baitziren ospatzen 
krimen famatuak, damu handiak baizik: 
 

 Invitamos a nuestros poetas que con más éxito pulsan la 
lira a que fijen su atención en esta fuente, que así se ha 
enturbiado y aun cegado: a que ensayen la reconstrucción de este 
género lírico-trágico en historias antiguas o actuales, que no han 
de faltar; a que no se divorcien del pensamiento y sentimiento de 
un pueblo, que con tan buen instinto cantó lo que le inspiraba su 
fe cristiana, formando pie de los grandes extravíos de la 
humanidad. 
 

 Neotradizionalismoaren garaiak ziren.  
 
 

                                      
120 Jean CHEVALIER & Alain GHEERBRANT Dictionnaires des simboles. Mythes, 

rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Robert Laffont, 9. ed. 1989, 694. 
121 EUZKADI 1927-V-27. 
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8. DOINUAK 

 
 Kanten doinuek baladen edota erromantzeen zabalkundean 
garrantzi handia zuten, noski. Eta gehientsuenek zerabilzkiten aireak 
lehendik jada oso erabiliak, usatuak ziren, orok ezagutzen zituzten 
eta kantatzen zekiten. Hala, Histoire tragique et morale d´un ci-devant 
épicier-droguiste faussaire et empoisonneur titulua zeraman bertso paperak, 
hots botikari faltsu eta pozointzalearen kontrakoak 1676an, beraz 
mende bat lehenago ezaguna zen Lully-ren Atys, tragedia lirikoaren 
koru baten doinua baitzeukan, eta 1723az geroztik Brabanteko 
Genobebaren baladaren doinua bilakatuko bide zen.  
 XIX. mende hasieran, 1817an justoki, Rodez-en hil zuten 
Fualdès majistratua. Honen hiltzailearen epaiketa oso kasu famatua 
bilakatu zen eta gutxienez bi konplainta moldatu ziren okasio 
askotan kantatu zirenak, zeren geroago moldatuko diren hainbat eta 
hainbat kantu berrik honako oharrak dakartzate: Sur l´Air de Fualdès, 
eta Sur l´air de toutes les complaintes. Alegia, Fualdès-en doinuaren 
arabera.  
 Halaber Gure Herrian122 ematen dutenean 1815eko 
Bordaxuriren edo Galerianoaren kantuak P. Barbier “Nehor” eta C. 
Dufau-k azpititulu hau ezartzen diote: Krima itsusi guzien airean. 
 Lurbinttoko ohoinak (XXXVIII) 1962an Herria aldizkarian jasoa 
honako aidean kantatu behar omen da XXX-ek dioskunez, ― Pierre 
Lafitte ote? ―, Kantu zaharren arabera. Baina noski, hainbeste dira 
melodia… Adibidez brigantak eta bidelapurrak kantatzen dituzten 
frantses konplainten doinu zenbait honakoxeak dira: Fualdes, De 
L´enfant prodigue, Au désert la Magdelaine, Passion de Jésus-Christ ou Jeanne 
d´Arc, Angélique… 
 Kantu batzuek aipatzen dituzte doinuak, zein alfabetikoki eta 
zerrendan ipinita honakoxeak diren:  Aita saldu nuzu idi bat bezala 
(XXIV); Goizian goizik jeiki ninduzun (XXXII); Haur prodigoarena (IX); 
Kantatzera niazu alegera gabe (XVII); Krima itsusi guzien aidean (III); 
Kriminelak bethi hatzemanak dira orotan (XIV), Lau punduko airea (XXI, 
XXII); Manamenduena (XIV); Nahi gabe anhitz da munduan gerthatzen 
(XII, XVI, XVIII, XIX); Oren onean sorthuz zira izar ororen izarra 

                                      
122 GURE HERRIA, Baiona, 1922, 20. 
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(XXVII);  Pena dut eta dolore (XX, XXIII); Salbatore gora da Garazi 
aldean (XXV); Ura eta arnua (Noe…) (XV); Zu eta ni frangotan (XXX) 
  

Gure aldetik, aurkezpen honetan besterik ez dugu erantsiko. 
Urkamendiko baladak gaurtik aurrera zertxobait ezagunago 
direlakoan, ene desioa hauxe litzateke. Kantu berriok dakarzkiguten 
oroitzapen ilunak eta hain urrun ez dauden ixtorio triste eta lazgarri 
haiek, eta Euskal Herriko irudi egiazkoago eta hunkigarriakoa 
ematen digutenak irakurleak bortizki goza, senti eta kanta ditzala.  
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Rafael Vallesek moldatu erromantzearen atarikoa  

(Barcelona 1631) 
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I 
 

BORTHEGARAY123 
 
1.  Jundane Juhane goizian, 
  Bidarraiko zubian, 
 Pistolet bat kargatu nian ene kolera gaitzian. 
 
2.   Bai eta ere deskargatu 
  Ehun gizonen artian, 
 Ehun gizonen artian eta aphez beltzaren burian. 
 
3.  Jaun Prebostarenzaldia, 
  Lau hatzetan xuria, 
 Lau hatzetan xuria eta gizun isuki-zalia. 
 
4.   Harek pasaerazi dereit 
  Zazpi brasako lezia, 
 Zazpi brasako lezia eta giza bethiko hesia. 
 
5.   Aldi bat nenguelarik 
  Sagardoi hegin behera, 
 Zazpi amore ikhusi nutian dantzan ari zirela. 
 
6.   Batek erri, bestek kheinu, 
  Joan nendila dantzara, 
 Dantza, dantza, ene maitiak, nik orai eztut aizina. 
 
7.   — Borthirigarai, arrest'adi, 
  Erregeren ordriari, 
 Erregeren ordriari eta jaun Prebost bizargorriari. 

                                      
123 Iturria : MS Chaho, f. 108; F. Michel, aip. lib., 1857: 401-403; Doinua: GH, 189-

190; R.M. Azkue nº 381. A. Zavalak, 1998 : 135-148, bederatzi aldaki jasotzen ditu. Ikus P. 
Urquizu 2005 :53—56. J.B. Orpustanen arabera, 2002 : 265-273. Bertsomoldea : 8aa16A 
 Gaia : Apaiz baten hilketa eta hiltzailearen urkaketa. Aphez beltxa Jean Pierre 
Lambert vulgo Belça, Bidarraiko bikarioa 1719tik 1723ra zitekeen. Orzaizeko bikari zenean 
(1687) lartinez idazten zituen bataio agiriak. Doinua beste bertsio batena Pierre Barbierrek 
(1875-1931) eta Cristophe Dufauek bildua da (Gure Herria 1924, 189-190). 
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8.   —Jaun prebosta arrestatzen nuk, 
  Erregeren ordriari, 
 Hire behorrak atzaman benai emotzak eskerra horri. 
 
9.   Borthirigarai gaztia 
  Amaren uda lilia. 
 Amaren uda lilia eta aita urkhatuaren seme maitia. 
 
10.   Ene emazte Maria, 
  Maxela orraze luzia, 
 En'ikhustera jiten delarik Uztaritzen da erdia. 
 
11.   Nik etxen badit arreba bat 
  Txuritxu eta trenderik, 
 Hobekiago balizate labea gorrian sarthurik. 
 
12.   —Ene aita, zer berri da 
  Ortzaizeko aldetik, 
 Ortzaizeko aldetik eta gure etxe tristetik? 
 
13.   —Ene semia, berri txarrak 
  Ortzaizeko aldetik, 
 Hire urkhatzeko kordak Baionan direla berririk. 
 
14.   —Aita, zaude ixilik, 
  Ez othoi egin nigarrik, 
 Baionan ezta urkhatuko zure beste semerik. 
 
15.   — Ene semia Erremuntto, 
  Dolu deriat gaxoa, 
 Zeren entzun behar dia ait'urkhatiaren semia. 
 
16.   — Lehen, lehen errailiari 
  Ideki ezok bizia, 
 Bizia edok eta ez sofri, holakorik erraitia. 
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17.   Borthirigarai Ortzaizeko, 
  Borthiri Ezpeletako, 
 Hi Bordelen, ni Baionan zer bi gizonak galtzeko! ! !124'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bidarraiko zubia 

 
 
 
 
 
 

                                      
124 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 1.2. Bidarrai, Baxenafarroan dago, eta 585 

biztanle ditu;  bl. 3.1. Prebosta < Prévost (XII.m., fr.) < praepositus (lat.), majistratua; bl. 5.2. 
sagardoi, A. Zavalak (1998:135-148) debajo de un manzanal bezala itzultzen du, baina bajando 
por la cuesta de Sagardoi beharko luke, toponimoa denez. 
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II 
 

BERDABIO125 
Airea: Juan Mari Lekuona 

 

 
 
 

1. Goizuetan bada gizon bat deitzen diote Trabuko, 
Itzak ederrak biotza paltso sekula etzaio paltako,  
Egin dituan diligentziak berari zaizko damuko. 

 
2. Ongi, ongi, oroitu adi zer egin uen Elaman,  

Difuntu orrek izatu balu jarraikilerik Lesakan  
Orain baino len egongo intzan ni orain nagoen atakan. 

 
3 Nere andreak ekarri nuen Aranaztikan dotea,  

Obe zukean ikusi ez balu Berdabioko atea 
 Orain ez zuen idukiko dadukan pesalonbrea. 
 
 
 

                                      
125 Iturria: Azkue, nº 407; 509-510. Aldakiak Donostia, nº 253, T. VI, 365367; Juan 

Mari Lekuona, Oiartzungo Kantutegia bertako herri memoriatik. Mugarri, Oiartzun, 1999, 248-
249.  

Bertsomoldea : 18AAA. 
Gia : Patziku Perurenaren arabera (gertaera 1740. urte inguruan izan zen eta diru 

faltsifikatzailea presondegitik atera omen zen zigorra bete ondoren, bertsioren batek 
suposarazi nahi duenaren aurka. 
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4. Nere buruaz ez naiz oroitzen zeren ez naizen bakarra,  
Azitzekoak or uzten ditut bi seme ta iru alaba,  
Jaun zerukoak adi dezala oien amaren negarra126 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdabioko baserria (Goizueta, Nafarroa) 

 
 
 
 
 
 

                                      
126 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 1.1. Trabuko, Gaitzizena, moneta 

faltsuegilearen salataria eta hiltzailea; bBl. 2.1. Elama, Goizuetako baserri baten izena; bl.3.2. 
Berdabio, Goizuetako baserria. 
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III 

 
BORDAXURI127 

 
P. Barbierrek eta C. Dufauk: Krima itsusi guzien airean 

 
 
 

 
1. Mila zortzi ehun'ta hamabortz garrena  

Ni Ahazparnen preso hartu nindutena;  
Plumagaineko premu orok dakitena,  
Galeretan higatu beharko naizena. 
 

2. Kantatzera nihazu alegera gabe, 
Ez baitut probetxurik trixtaturik ere;  
Nehun deusik ebatsi, gizonik hil gabe, 
Sekulakotz galerak enetako dire. 
 

 3. Ala zorigaitzeko premu izaitea! 
  Harrek eman baiteraut bethikotz kaltea; 
  Aitari galdeginik sortzeko partea, 
  Galeretan eman nau, hauxe duk dotea! 

                                      
127  GURE HERRIA 1922-20.H, 187-88; Azkue IV, 152-154. Lehen bertsoak 

dioskunez kanta 1815ean moldatu zen. Martin Larralde (Hazparne 1782- Rochefort 1829). 
Ikus: www.bordaxuri-epaiketa.com 
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 4. Ene aita da gizon kontsideratua, 
  Semia galeretan du segurtatua; 
  Nun nahi othoitzean belaunikatua, 
  Saindu iduri debru madarikatua! 
 
 5. Ene lehen kusia, Kadet Bordaxuri, 
  Fagore bat banuke galdatzeko zuri; 
  Ongi adreza zaite ene arrebari, 
  Ene saltzeko zonbat ukan duen sari? 
 
 6. Aita aitzinean'ta arreba ondoko, 
  Osaba burjes hori diru fornitzeko; 
  Ez ordian enetzat bi sei liberako, 
  Galeretan bederen leher egiteko! 
 

7. Elizan sartzen dire debozionerekin,  
Iduriz badohazila saindu guziekin; 
Beren liburu eta arrosarioekin, 
Debruak presta onik einen du heiekin. 
 

8.  Zortzigarren bertsua aneiaren dako;  
Kontseilu bat banikek hiri emaiteko;  
Ontsa goberna hadi, etzauk dolutuko, 
Ni baitan etsenplua errex duk hartzeko. 
 

9.  Zuri mintzo nitzaizu, oi, aita zilarra!   
Ardura dudalarik begian nigarra; 
Zure eta ene arraza Bordaxuritarra,  
Galeretan naizeno ni bainaiz bakarra. 
 

10. Kantu hauek eman ditut Paubeko hirian,  
Burdinez kargaturik, oi! presondegian;  
Bai eta kopiatu denbora berian, 
Orok kanta ditzaten Hazparne herrian. 
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11. Hok eman izan ditut, ez xangrinatzeko;  
Ahide, adixkidek, kuraie hartzeko, 
Eta partikulazki, aita, zuretako, 
Kantu hok aditzean, semiaz orhoitzeko128. 
 
 
 

 
Clement pintorearen koadroa. Presoak ihesi nahiean. Rochefort 

1840. Hemen hil zen Bordaxuri. 

 
 
 

                                      
128 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 1.2. Ahazparne, Hazparne, Lapurdiko herria; 

bl.1.3. premu, lehen semea; bl. 2.4. galerak, presondegia; bl. 5.2. adreza zaite, zuzendu zaitez; 
bl. 6.2. fornitzeko, hornitzeko; bl. 7.4. einen du, egingo du; bl. 8.3. etzauk dolutuko, ez zaik 
damutuko; bl. 9.2., ardura, maiz; bl. 9.4. naizeno, naizen bitartean; bl. 11.1. xangrinatzeko, 
penatzeko.  
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IVa 

 
BELATEKO LAPURRAK129 

 

 
 
 
  1. Gauza bat deklaratzen bear det orain asi; 

Denbora asko eztuela zer degun ikusi. 
Ni enkargatu nauena, orain ez da bizi; 
Lagunekin batian zuten galerazi; 
Orien bekatuak ala zuten merezi. 
 

2. Bi urte bete ditu esan zidatela  
Batek partikularki lazki beldur zela;  
Aditzen baldin banuen galdu zituztela,  
Bertso bida berriak paratu netzala;  
Orai abiatzen naiz oroitzen naizela. 
 

                                      
129 Donostia, T VII, 489ss; 1943ko abenduaren 12an Amaiurren Antonio Elizalde 

txistulariarendandik jasoa; Dorronsoro 1001. Beste aldaera batek Lanzco ladronen bersoac du 
izenburu, goinafarreraz idatzia dago eta ez gipuzkeraz, hala Gauza bat declaratcera nic bear dut 
asi,. 
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 3. Egun señalatua zen Santa Barbara, 

Presentian giñenak oroitzen al gera; 
San Jose Gloriosoak gaitzala anpara, 
Allegatu gabentanik tranze orretara. 
Egun artan, zituzten urkabian para. 
 

  4. Anayetan zarrena juan zen aurrera; 
Garbos pasa zituen zenbait eskalera; 
Allegatu zanian gero urkabera, 
Konseju onak ematen oiuz zegon bera. 
Ai! ura egun artako gizonen galera. 
 

 5. Tunika bat buruan soinian trajia 
Prebeniturik zegon jaien enkajia. 
Eskaleretan goiti iduri pajia, 
Iltzera goaki eta ura kurajia! 
Makurren xuxentzeko A! Zer parajia! 
 

6. Ordukoz ura ila gero bigarrenari.   
Kuerda lepotik sartzen zitzaizkolarik ari.   
Tunika bat burutik zitzaion erori,  
Begira gelditu zen bere anaiari,  
A! Zer konsuelua biotz altxagarri! 
 

 7. Bida illak zituzten gero, irugarrena. 
Ark manifestatzen zuen lastimarik geiena. 
Lenagoa gaizki egiñaz gero zuen pena; 
Etzuela guardatu Jaunaren ordena, 
Zuzen ibiliko da munduan zurduena. 
 

8. Laugarrena juan zen guzien atzian,  
Jesus esaten zuen kuerda paratzian;  
Salve bat errezatzeko artaz oroitzian;  
Ala agintzen zuen ark eriotzian. 
Pena asko zedukala bere biotzean. 
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 9. Aien etxuak ziran ongi probatuak; 

Krueldade aundiyan ziren kastigatuak; 
Lauetatik iru deskuartizatuak, 
Izugarriak ziran aien bekatuak, 
Amar lekutan daude puskak paratuak. 

 
10. Eken pensamentua beti maldadian, 

Ez dirade ibilli Kristauen legian; 
III eta arrobatuz zoazilarik bidian, 
Nola egunaz eta igual gabian, 
Orai pagatu tuzte azken egunian. 
 

11. Ainbertze beldurrekin jendiak Belaten, 
Uste dut pasajeruak gusto artzen duten. 
Bertzeren ontasunak ari ziren jaten, 
Pesalunbria baizik etzuten ematen; 
Pepek deskantsu ona paratu du aurten. 
 

12. Zenbait arroario eta eriotze,  
Mundu ontan klaroki aitortu dituzte; 
Ainbertze gaixtakeri zirelarik gazte;  
Geiago eginen zuten utzi balituzte,  
Azkenian ederki pagatu dituzte. 
 

 13. Gaizki egin bazuten aiek mundu onetan, 
Padezitu zituzten azken egunetan; 
Baldin por si acaso badaude biarretan, 
Beren zorren pagatzen purgatorioetan, 
Errezatu dezagun eken faboretan. 
 

14. A! zer konsuelua gure asoena  
Umiengatik artzen orrenbertze pena! 
Asi eta ondoko pagamendu ona. 
Azkenekoz erortzen gaizki dabillena; 
Ori da mundu ontan pensatu bear dena. 
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 15. Gizonak mundu ontan pensatu bear luke 

Nondik etor daiteken orrenbertze neke. 
Jangoikoari oiuka miserikordia eske, 
Bainan etzioten utzi nai adiña epe. 
Padrino ona zuten   azkeneko Pepe. 
 

 16. Asko gurasoeri nai diet adierazi 
Beren umiak nola bear dituzten azi. 
Ingenio gaiztoak alez galerazi, 
Jangoikoaren legia ongi arrerazi, 
Nai, duena egitera beinere ez utzi. 
 

17. Konseju onak eman umeari gaztetan, 
Dotrina erakutsi goiz edo arratsetan. 
Kastigu sobera gabebear den modutan, 
Estimatu dezaten dabiltzan lekuetan, 
Asko galtzen baitira gurasoen faltan. 
 

18. Amar manamenduak agintzen duena 
Jangoikua amatu da prinzipalena. 
Juramenturik gabe gero bigarrena. 
Obligaziua delarik entzun meza bana. 
Errespetua iduki aita eta amaingana. 
 

 19. Bortzgarrenekoa nior ez iltzia. 
Lujuriak utzi eta ain guti ebastia. 
Falso testimoniorik inori ez goratzia.   
Ez deseatu bertzen senar edo emaztia.   
Ori da manamenduak ongi guardatzia. 
 

 20. Kalabozo batian kantuen paratzen, 
Gosiak il urrena otzak akabatzen. 
Ezta enbusteria ala ari nitzen. 
Anima defuntuak naute anparatzen. 
Pasa baino errexago dirade kontatzen130. 

                                      
130 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.4. bertso bida, bertso bi; bl. 3.4., ailegatu 

gabentanik, iritsi gabe; bl.5.2. prebeniturrik, aurrez erabakita; bl. 7.4. zurduena, xur, zuhur den; 
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IVb 

 
LANZKO LADRONEN BERTSOAK131 

 
 

1.  Gauza on bat deklaratzen nik behar dut asi, 
  Denbora asko eztuela ginuen ikusi 
  Enkargatu nauena orai ezta bizi, 
  Lagunarekin batean zuten galerazi, 
  Oien bekatuak ala zutela merezi. 
 
2.  Bi urte kunplitu dira esan zidatela, 
  Batek partikularki aski beldur zela, 
  Aditzen baldin banuen galdu zituztela, 
  Bertso berri batzuek paratu netzala 
  Orai ein bear dut eraileen naizela. 
 
3.  Señaladamenteki zen Santa Barbara, 
  Presentean ginenak oroitzen al gara, 
  San Jose gloriosoak gaitzala anpara, 
  Ailegatu gabentanik munduan artara, 
  Egun artan zituzten urkabean para. 
 
4.  Anaietan zagarrena juan zen urkabera, 
  Garbos pasa zituen zenbait eskalera, 
  Ailegatu zenean gero urkabera, 
  Konsejo onak ematen, oiuka zegon bera 
  Ura egun artako gizonean galera! 
 
5.  Tunika bat buruan soineko trajea, 
  Prebenitua zagon oien zurajea, 
  Eskaleretan gora iduri zuen pajea, 
  Iltzera goaki ta ura kurajea, 
  Makurrak zuzentzeko, ah! zer parajea. 

                                                                                                             
bl. 9.1, etxuak, ekintzak; bl. 15.5. Pepe, borreroaren izena; bl. 16.3. alez, ahalez; bl. 20.1, 
kalabozo, presondegi. 

131 KM Kulturunea, 091 AIT doc-91. 
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6.  Bat orduko ila zen gero bigarrenari, 
  Kuerda lepuan sartzen zirtzaiola ari, 
  Tunika bat burutik zitzaion erori, 
  Begira gelditu zen bere anaiari, 
  A, zer konsuelua, biotz altxagarri. 
 
7.  Bida galduak ziran gero irugarrena, 
  Manifestatzen zuen lastimarik geiena, 
  Lengo gaizki egina gero zuen pena, 
  Etzuela guardatu Jaunaren ordena, 
  Zuzen ibiliko da munduan xur duena. 
 
8.  Laugarrena juan zen guzien atzean, 
  Jesus esaten zuen kuerda paratzean, 
  Salve bat errezatzeko etaz oroitzean, 
  Ala agindu zuen bere eriotzean, 
  Pena asko zeramala bere biotzean. 

 
 

 
Lanzco ladronen bersoac, Eskuzkribua . Facsimilearen detailea. 
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V 
 

URKHABERAT BIDEKO AIRIAREN HOTZA!132 
 
 1. Kantore berri batzu lastimagarriak,  
  Kartzelan dagoenak berak ezarriak, 
  Orai eman dauzkute azken abisuak  
  Galdu behar tugula gure biziak  
  Edekiren dauzkute gose egarriak.  
 
 2. Hau da kalabozua ilhun eta triste,  
  Ni hemen nagoela badu hirur urthe, 
  Libratzerikan ere nik ez nuien uste;  
  Bozik pasa nitzake bertze hunenbertze. 
  Azkeneko ordena orai eman dute.  
 
 3. Ikhusten izan zeraut anaia gaztia,  
  Lastimatzen zuiela ene ikhustiak,  
  Nola othe dirade aita ama gaixoak,  
  Ni ere lotxatzen nau biziaren galtziak,  
  Eskarmenta balite ni baitan guziak.  
 
 4. Gaztiatu diot neure arrebari  
  Gomenda natzaiola ama Birjinari,  
  Urkhatzeko egunetan nagoela sarri,  
  Gaixoak harturen daut pena harrigarri,  
  Ez nuien nahi, bainan beharko dut jarri.  
 
 5. Jinkoaren aitzinian nik daukadan lotsa,  
  Zeren egin ditudan hirur heriotza, 
  Urkhatu behar dudala aditu dut hotsa,  
  Laur kuarto egin eta khentzeko bihotza,  
  Urkhaberat bideko airiaren hotza!  
 

                                      
132 Xabier KALTZAKORTA, “Bertsojarrietatik ahozkora (Urkabe-bertsoak 

euskaraz: estudiante gaztearenak eta beste)”. Internet. Dassance-ren arabera, bertso hauek 
1810 eta 1830. urteen bitartean kopiatuko ziren ziurren. 
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 6. Adios Nafarrua bai eta Frantzia,  
  Aspaldian largarik daukak Valencia, 
  Urkhatu behar dudala ukhan dut sententzia, 
  Urkhabera heldu eta khentzeko bizia,  
  Geroztik borreguak badu lizentzia133..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urkhaberat bideko airiaren hotza !-ren eskuzkribua 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
133 HIZKUNTZA OHARRAK : bl.4.1., gaztiatu, informatu; bl. 6.5. borregua, 

borreroa. 
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VIa134 

 
MENDAROKO SEMEA NAIZ DESGRAZIA ASKO EGIN 
Dedana, eta noa aditzen ematera kanta oiekin ez dedin suertatu 

Amaren Semerik geyago ni bezela . 
 
1 Bertso berri batzuek ditut aterako 

Munduko kriaturen eskarmenturako, 
Grazia eskatzen dizut Jauna artarako 
Zerren arkitzen zadan motiboa franko 
Pekadore aundi bat izan naizalako. 

 
2 Jose de Larrañaga da nere nombrea 

Mendaron jaio nintzan bertako semea, 
Amak egin dezala beste bat obea 
Deskalabratua nai munduan legea, 
Ain da izugarria nere maldadea. 
 

3 Ay nere Jaungoikoa Aita Eternoa 
Arren lagun zadazu Jaun Soberanoa,  
Bakarrik arkitzen zat zure anparoa  
Nere konfesioa egitera noa, 
Bestela neretzat da betiko infernua. 

 
4 Gorputzeko ikara animako lotsa 

Zerren egin ditudan amalau eriotza, 
Aditu ezkeroztik diruaren otsa 
Bidera irten eta botatzeko polsa, 
Aterako niola bestela biotza. 

 
5 Diruak emanda ere kentzea bizia 

Ori egiten nuen gauza itsusia, 
Jaunak bere eskutik nengoen utzia 
Orain errezatzen det al dedan guzia 
Arren aplikatzeko beraren grazia. 

                                      
134 Bertsopapera. Tolosa, Juan Manuel la Lamaren Moldetegia, 1826. Jose Larrañaga, 

Mendaroko semea, (bl. 2-1, 2-2)  Bilbon exekutatu zuten 1826ko ekainaren 19an. 
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6 Mila zortzireun eta ogeita bostean 

Amairugarrena zan urriko ilean, 
Markin Etxeberriko Altzibarrenean 
Ateak jo nituen ongi ilunean 
Bai eta iriki ere borondate onean. 

 
7 Estimatu ninduten Konde bat bezala 

Silan eseririkan afaldu nezala, 
Nagusia eta biok etzinen ginala 
Konformatu ziraden familia ala, 
Petxutik sartu nion berari puinala. 

 
8 Oietik saltatu zan erio igasi 

Nigandik alakorik etzuen merezi. 
Alabak zuenean aita ala ikusi  
apaiza ekartzera bertatik zan asi, 
Aizkora triste batez nion burua ausi. 

 
9 Ogei eta iru urteko neskatxa gaztea 

Ez da bada lastima ala tratatzea 
Aizkora triste artaz muinak ateratzea 
Ez dago milagrorik ni laster galtzea 
Aisa merezi nuen bertan urkatzea. 

 
10 Estadu triste artan alaba eta senarra 

Katalina gaisoak, ay ura nigarra, 
Dirua erakusteko non zan bereala 
Ez bazuen jarri nai besteak bezala 
Banekiela ongi dirurik etzala. 

 
11 Errexina triste bat eskuan eman ta 

niri argi egiten gora eraman ta, 
argatik paratzen det onenbeste kanta 
berriz orrelakorik ez dedin gerta, 
ongi ezaguturik dala nere falta. 
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12 Aurrena aita-alabak azkenean ama 
Nere eskutik zuten eriotza bana, 
Orain akordatzen naiz gaizki egin dedana 
Erakutsi zadazu arren nere Jauna, 
Nola pagatuko dan onelako lana. 

 
13 Amalau eriotza nere bakarrarekin 

Nola paga litezkean albaneza jakin, 
Konformatua nago gure Jaunarekin 
Pagatzen ote diran puska banarekin, 
Beste erremediorik ez dago nerekin. 

 
14 Ogeita bost urte da nere edadea 

Nagusi on batentzat ah zer mirabea, 
Ez naiz pekatuaren mantxarik gabea 
Beti okerrerako nere banidadea, 
Penetan pasatzeko eternidadea. 
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Bertsopapera. Tolosa, Juan Manuel la Lamaren Moldetegia, 1826 
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VI b 

 
AMALAU ERIYOTZENA135 

 
Airea: Juan Mari Lekuona, 167 

 
1. Mila zortzireun eta ogeitabostian  

Au amairugarrena urriko ilian  
Martin Itxeberriko Altzibarrenian,  
Atiak jo nituen ongi ilunian,  
Baita ireki ere borondate onian. 

 
2. Ixtimatu ninduten konde bat bezela,  

Silan exeri eta apaldu nezala, 
Konformatu ziraden familiyan ala 
Nagusiya ta biyak etziñen giñala... 
Berari sartu niyon petxutik puinala. 
 
 

                                      
135  “De tonos trágicos puede verse el ejemplo siguiente del género autobiográfico” 

Manuel LEKUONA, 1935, Literatura oral euskerica. Beñat idaztiak. Donostia, 155-159. J.M. 
Lkeuona, aip. lib., 167 zb. 
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3. Oitikan saltatu zan eriyo igesi ;  

Nigandik alakorik ez zuen merezi.   
Alabak zuenian aita ala ikusi  
Apaizaren eskaka bertatik zan asi; 
Aizkora trixte batez niyon burua autsi. 
 

4. Ogeita iru urteko neskatxa gaztia... 
Etzen bada lastima ala tratatzia? 
Aizkora trixte batez muinak saltatzia;  
Ez da milagro izain ni laixter galtzia;  
Aisa merezi nuen bertan urkatzia. 
 

5. Ikusi zitunian senarra ta alaba,  
Katalina gaxuak, ai, ura negarra!  
Ez bazuan jarri nai bestiak bezala  
Dirua non zeguan esan beriala.  
Ongi banekiyela dirurik etzala. 
 

6. Santo Kristo, zurekin konfesa nadiyan  
Zer obra egin nuen nik Katalauniyan.   
Leridan pasa eta urbilen136 erriyan  
Bost lagun bizi ziran beren familiyan;  
Giziyok il nituen gabaren erdiyan. 
 

7. Gorputzeko ikara, animako lotsa  
Zeren egin ditudan amalau eriyotza. 
Aditu ezkeroztik diruaren otsa,  
Bidean aterata botatzeko poltsa,  
Aterako niola bestela biotza. 
 

8. Dirua eman ta gero kentzia biziya,  
Ori egiten nuen gauza itsusiya,  
Jaunak bere eskutik nenguen utziya;  

                                      
136 Manuel LEKUONAk (op. cit, 193) honela itzultzen du gaztelaniaz “Pasado 

Lérida y en la ciudad de Urbil vivían cinco personas…¨, nola Lleidan ez dagoen Urbil 
izeneko herririk, egokiago dela uste dugu minuskulaz ematean eta “Pasado Lérida y en el 
pueblo más cercano…”.  
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Orain errezatzen dut al dudan guziya  
Arren alkantzatzeko Beraren graziya. 
 

9. Ogeitabost urte da nere edadia,  
Nagusi on batentzat ai zer mirabia!, 
Ez naiz pekatuaren mantxarik gabia:  
Beti okerrerako abilidadia,  
Penetan pasatzeko eternidadia. 
 

10. Jainkoaren aurrerako nik daukadan lotsa,  
Zeren egin ditudan ainbat eriyotza;  
Azkeneko sententziya izain da zorrotza;  
Lau laurden egin eta kentzeko biyotza  
Ai! ura urkaberako aiziaren otza! 
 

11 Jose det izen ta Larreina lombria:  
Mendaron jayua naiz, bertako semia;  
Deskalabratua naiz munduan lajia 
Amak egin dezala beste bat obia,  
 Ain da izugarriya nere maldadia. 
 

12. Lenguan izandu zait anaya gaztia; 
Lastima egiten zuen nere ikustia. 
Ai zer nola ote diran aitaama tristiak!   
Nitzaz eskarmentatu balitez bestiak...  
Ni ere izutzen nau biziya kentziak.137 

. 
 
 
 
 
 
 

                                      
137 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 1.3. Martin Itxeberriko Altzibarrenian, Marquin 

Echeverrico Alcibarrenean (1826ko bertsopaperean);. bl. 6.3. urbilen, Manuel Lekuonak (aip. 
lib.193) honela itzultzen du gaztelaniaz “Pasado Lérida y en la ciudad de Urbil vivían cinco 
personas…¨, nola Lleidan ez dagoen Urbil izeneko herririk, egokiago dela uste dugu 
minuskulaz ematean eta “Pasado Lérida y en el pueblo más cercano…”.; bl. 11.1. Jose det 
izen ta Larreina lonbria, Jose de Larrañaga / da nere nombrea (1826); bl. 11.3. lajia, utzia. 
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VII 

 
BERTSO BERRIAK LAPUR FAMATUARENAK138 

  

 
 
 

1. Orai kanta berri bat nai nuke ni<k> jarri, 
  Munduko kriaturen eskarmentagarri, 
  Trantze estu onetan guztiz nago larri, 
  Nere pesadisuak esan gabe garbi. 
 
2. Ya nere kristauak, aditu kontuak, 
  Nere deskalabrua zelan munduan 
  Amairu eriotza urtebete barruan, 
  Neskatxa bat motibo nola egin ditudan. 
 
3. Ogei ta bost urte dauzkat oraindik, 
  Oraindaño izan naiz beti nekazari, 
  Eninduen alparrik gurasuak asi, 
  Eztiet azkenian eman pena gutxi. 
 
 

                                      
138 Eibarren, Saturnino de Diegoren inprimategian ateratako bertso-paperaren 

arabera. 
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4. Ay, au nere suerte ikaragarria, 
  Jaunak bere eskutik nendukan utzia, 
  Neskatx bat izan dan guztia,  
  Amairu pertsonari kentzeko bizia. 
 
5. Neri itzak eman da bestiarekin ezkondu, 

  Orretxek ematen dit biotzian damu, 
  Utsa zan sikiera motibua izan balu, 
  Beragatik biar degu orain biok galdu. 
 

6. Bengantza orrekin gau triste batian, 
  Puinal eta trabuko arturik aidian, 
  Ondo loturik nenguan etsaien kaltian,  
  Derrepente sartu nintzan beraren etxian. 
 

7. Afaltzen ai zidaren senar emaztiak, 
  Ezkonbarriak eta ziraden gaztiak, 
  Etziaten ematen penarik iltzia, 
  Suerte onaren begira zeuden tristiak. 
 

8. Bost puinalara lenengo eman nion berari, 
  Ez Jesus eta ez Amen juan zan mundutik, 
  Senar tristia zeguan andriari begira, 
  Baina ezin kendu zedukan erida.  
 

9. Berari tira nion petxuaren erdira, 
  Orra zer pasatu zan esan det egia; 
  Senar eta emazte sukaldian biak, 
  An gelditu ziraden derrepente ilak. 
 

10. Ez izan bazidaren sano eta finak, 
  Orra zer suertia gaizki dabilenak, 
  Asio au eginda irten nuan etxetik, 
  Justizia altoka asi nuan atzetik. 
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11. Jiratu ta tiratu nie<n> berriz gogotik, 

  Lau gizon tiro batez an ziran erori. 
  Orra sei eriotza gau batian egin, 
  Animak nola ziran nai nuke nik jakin. 
 
12. Kristau aren biotza ikaragarria, 
  Gizonari ematen alako larria, 
  Utzi zazala bertan diru ta zaldia, 
  Egin nai ezpazuan munduko aldia. 
 
13. Zaldiaren gainian gizon armatua, 
  Abiatu nintzanian lapur famatua, 
  Atzetikan banuan nork arrapatua, 
   Baina bilatzen nuan nun ezkutatua. 
 
14. Partira an zebilen gau ta egunian, 
  Enemigua franko banuan inguruan, 
  Ia deskansurikan ez nendukan inon, 
  Ala ere zazpi soldadu neronek il nitun. 
 
15. Urte bete osuan beti lapur egin, 
  Batzuetan kaminoz bestietan mendin; 
  inbeste eriotza gainera egin, 
  Ez dakit zer gertatu biar dan nerekin. 
 
16. Aitak bialdu ziran neri notizia, 
  Zekiena bezela asuntu guzia, 
  Erabakia zala nere sententzia  
  Arrapatu ezkero kentzeko bizia. 
 
17. Abiso au ertuta urrengo egunian 
  Partirak arrapatu ninduen mendian, 
  Zaldia il zidaten ala biarrian, 
  Zortzi soldadu tira ziraden batian. 
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18. Bi balazo nituen beso ta buruan, 
  Odola bezijuan iturri moduan, 
  Ala ere trabukua disparatu nuan, 
  Bi soldadu gainera heritu nituan. 
 
19. Lenengo neurri elduak bi bakarrik ziran, 
  Baleroso izan arren humildatu nitzan; 
   Bagajiak artu ninduen loturik zaldian, 
   Zortzi doldadu ziran nere guardian. 
 
20  Lotsa asko nitzala egunen erdian, 
  Juan biar izan nuan guztien erdian, 
  Ailegatu nintzanian neroren errira, 
  Bazan jendia franko neroni begira. 
 

21 Ya nere orduko lotsa ta larria, 
  Zergatik egin neban sako pikardia;  
  Bela sartu ninduen kapilla batian 
  Santo Kristo bat para ziraten a<u>rrian. 
 

22 Esamina egiteko nere apartian, 
  Ia zenbat oker neban animen kaltian, 
  Pekatariok Ama Birjina Maria 
  Jaungoikuen aurrian bitarteko aundia. 
 

23 Jaungoikuen ofentsak ditut guztiz damu, 
  Arren miserikordia nitzaz izan zazu, 
  Luzifer lagunakin zeruan asia da, 
  Pekatuagatikan dago infernuan. 
 

24 Ni geiago egin da bizi naiz munduan, 
  Ez dakit neretzat ere zer sententzi dagoan, 
  Amaika ordu santuak ia dira aurki, 
  Il biar det eta guztiz nago larriya. 
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25 Kontua emateko gure Jesus onari, 
  Adios mundutarrak eta nere aita eta ama, 
   Senidiakin batian adiskide danak, 
   Akabatzen dirade munduko lanak. 
 

26 Arren, laguna deidela gure Jesus onak, 
   Ogei ta bost urtekin banua mundutik, 
   Orra baten okerrak asko ekarri nitzaz, 
   Mundu guzia eskarmentau bedi139.. 

 
 
 

 
Serralongaren heriotza (Victor Balaguer, Don Juan de Serrallonga, 1862) 

 
 
 
 
 
 

                                      
139 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 3.2. Neskasari (sic) bertso-paperan; bl. 6.3. 

Etzaien catian (sic) bertso-paperean, etsaien kaltean; bl. 21.4. arrian, bertso-paperean bi aldiz; 
bl. 24.4. larriya, bertso-paperean. 
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Hamahiru heriotzenak edo Lapur famatuaren bertso berriak 

 
 
 
 



 
95 

 
VIII 

 
HEGILUZEN HIL ERESIA140 

 
1 Bi berset tristerik huntzen tüt, süjeta beitüt ikhusten  

Arrokiga-Hegiluzeko Jaun-anderen hiltzen gainen;  
Beren barrio keheilan asasinatü beitzütien, 
Eta ihurk ez jakintü haien erhailia nur zen. 
 

2. Senhar emazte galant hurak hil behar zien goizian,  
Merkhatialat juaiteko ziren nezesitatian; 
Bai eta juan ützirik dendaria bera etxian, 
Eta beren erhailia hek etzakien lekhian. 
 

 3. Merkhatüti jiten ziradin ez phentsatzen zielarik, 
  Burreba haidürü ziela etxe khantian gorderik; 
    Senharrari hautse zeren, heltzian büria lehenik, 
  Gero emazte gaxuri ihesi juiten zelarik. 
 
  4. Etsaiak hatzaman zianin oihü egin zin emaztik:  
  ― Nurbaitek erho nahi beinai, Jenebieba hel akhit! 
  Jenebieba jin zeion, bena ez harez profeitürik, 
  Zeren ordükoz beitzian ezarri hil ürhentürik. 
 
 5. Jenebieba jun izan zen aizuen abertitzera, 
  Hegiluzek erho ziala emaztia erraitera; 
  Aizuak laster jun ziren emazte gaxuri heltzera, 
  Bena hurak jin gabe jun, bien erhaile krüdela. 
 
 6. Jenebieba nuren odrez hitz faltsu hau erran zunin 
  Aizuer eta Justizia Hegilüzila jin zenin? 
  Senhar hil batek ziruala erho ahal emaztia, 
  Gero beraren büria, emaztia erho zinin. 

                                      
140 Pierre Topet-Etchahunek 1848an gertatu hilketaz ondutako khantore berria, eta 

Baionan P. Lespès-ek argitaratua (1849); BNF, Yo 259. J. Haritschelhar, aip. lib., 624-637.. 
Haritschelharek dioskunez aidea ezezaguna zaigu “L´air sur lequel elle se chantait, il nous 
reste inconnu”. 
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 7. Jüstiziak ezpeitzerizün nahi egin sinhestia, 
  Senhar hil batek ziruala erho ahal emaztia, 
  Egin zerizün bereki presuntegilat eruitia, 
  Bena ez zuri eragin erranez khanbiatzia. 
 
 8. Etzüzün ez Kadet Hegiluz emaztiren erhailia, 
  Sobera zizien algarren hek amurio handia; 
  Bainan bai besteren odrez atzioneren egilia, 
  Bestela jakin günükin nur zatian kupablia. 
 
 9. Dihariak eragiten dü mündü huntan hanitz gaiski, 
  Eta krimak fundierazten mündü huntako jenteki; 
  Bi heriotze egina, zük hala tükezü haieki: 
  Bena lotsa izan zite eztiradin Jinkureki. 
 

10. Kain ere etzian Jinkuak mündiaz pünierazi, 
Bena bai haren kitatzian, infernialak egotxi. 

  Areta harek etzian egin heriotze bat baizi; 
Biga egin dükianak zer behar dü egürüki? 
 

11. Hegiluzen erhorazlia orai zuri niz mintzatzen, 
Nahi bada ezin zütügün nik ez bestek izentatzen; 
Zük eragin düzün krima beiteizüt nik klarki erraiten, 
Etzukiala tigriak, ez lehuak egin ükhen. 
 

12. Bi persuna ükhen dütüzü insolenki galerazi, 
Zure eskuti etzienik heriotzia merexi, 
Eta haien erhailiren arima zihaurenareki; 
Bena kupabliagua zü zirate Jinkureki. 
 

13. Mündü huntako jüstiziaz diradinak pünitürik,  
Beste mundialat badutza bere krimez garbitürik; 
Bena ziek beitziraie junen haiek theiü ützirik, 
Behar tüzie pünitü, salbatzekoz, zien bürik. 
 

14. Nurk nahi erho din Hegiluz eta haren lagün huna,  
Nahiz haienaren edeki edo haier zinaz haina, 
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Bestek egin bekhatiek ezpeikitzakie gu dauna, 
Ditzagün hen faltak ützi eta gurik etsamina. 
 

15. Hegiluzi beraren hunak bizia khentü balero,  
Harez kupable lizatinak nula goza ahal liro, 
Eta haren bekhatia Jinkuak nula pharka diro, 
Igaran baleza ere nigarrez denbora oro. 
 

16. Gizon gaztiak, egizie berset hoien khantatzia, 
Eta ez hoien süjetaren lanjer handian jartia,  
Bere krimak beiterie egiten barneti jatia, 
Galerazi beiterie zelialako tritia. 
 

17. Jinko Jauna, zük bekhatorez har ezazü pietate, 
Eskandalak eta beharrak galtzen beitü hanitx jente;  
Khantore hoien süjetek ere bazükien berthüte, 
Izan balira aberats eta fortüna hen althe141.. 

 
Piarres Topet Etchahunen Kantore berria. Baiona, P. Lespès, 1849. BNF, Yo 259. 

                                      
141 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 6.3. Senharrak erho ziala emaztia erran beitzünin, 

Bertsolerro zuzenagoa litzateke errimari begira: LBNZ, II, 832;  
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IX 

 
LAUR URTHEKO HAUR BATEN MARTIRIOA142 

Haur prodigoaren kantuien airian 

 
 
1. Sujet eder bat deklaratzen dut gure artian gerthatu dena,  

 Aditziak berak emaiten baitaut bihotzian pena,  
 Guziek konpreni dezaten laur urtheko haur batena,  
 Gisa hortan martir hiltzeko gaixuak non zuien obena ?  

                                      
142 Cantu berri batzu laur ourtheco haur baten martirioaren gainian emanac, / haur prodigoaren 

cantuyen airian. Arrasta emana Marneco, départamenduco tribunalac Reims hirian condenatzen 
baititouzte hiltzeco penarac (sic) Yacques Vernier, eta haren emastia Catalin Vaillant, biac adin berecoac 
25 ourthe vertusen sorthouyac d´Epernayeco cantona menduyan, bere laur ourteco har bat assassinaturic, 
oxaillaren hamarreco audientzia. Bayonan, Lamaigneren imprimerian, Pont Mayou carrican, 43 
numeroan, 1851. BNF, YO-24. Doinua : Azkue nº 436. Urteen poderioan gertatu aldaerez 
(B) ohartzeko ikus: Oxtixeneko Elkartea, 2006, Sara, Senpere Azkaingo Atzoko kantuak. 
Senpere, 118-120.    
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2.  Haur haren aita gerthatu da gaitz batez atakatuia143  
 Konsertatu ere izan du bere doktor medikuia144,  
 Jende urinez fretatzeko eman dako kontseiluia, 
 Bertzela ez zela izanen gaitz hartarik sendatuia.  
 
3.  Sendatu nahiz bere gaitzetik pentsaketa da baratu,  
 Gisa hartako erremediua nun behar zuien bilhatu,  
 Etxera denian andriari laster dio proposatu,  
 Haurraren hiltzia nahi duienez harekin deliberatu.  
 
4.  Adi zazuie orai guziek andriaren arraphostuia,  
 Bere jaunaren galdegintzaz nola zen afruntatuia,  
 Jende urinez fretatzeko eman badauk kontseiluia,  
 Haurra hilik ere nahi diat izan hadin sendatuia.  

 
5.  Nahiz adinez gazte zen haurra konpreniturik afera,  
 Presatuki laster egin du aitaratxiren etxera,  
 Etxian zer aditu duien jaun hari deklaratzera,  
 Aita-amak ekarriak zirela gau hartan haren hiltzera  
 
6. Aitaratxik145 ez du sinhetsi bere fede fermuian,  

 Krima hori eginen duienik ez ahal duk munduian !  
 Jan eta edan zak haurra othoi habil deskantsuian  

 Gisa hortako pentsamendurik hartu gabe buruian.  
 
7.  Haur gaixuak malur izan du etxian arribatzeko,  
 Andriak senarra manatzen du lephotik itotzeko,  
 Kuraierik aski ez zauien biktima hari lotzeko,  
 Ama burregoa aski zen lan harren egiteko.  
 
8.  Haur gaixua hil zutenian gerrenian ezarri,  
 Ama su egiten hari zen eta aita itzultzen jarri,  
 Mundu guziak ikus dezan ez deia pena eingarri,  
 Zenbat sofriarazi dakoten aingeru gaixo hari?  

                                      
143 … izan da gaitz batez atakatua (B),  
144 … Kontsultatu…mirikua (B) 
145 ... Aitautxik (B), aitajaun. 
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9.  Haur gaixua han ari zuten su gainian146 erretzen,  
 Nehork ikhusten zituiela ez baitzuten phentsatzen,  
 Aingeruek abertiturik aitaratxi arribatu zen,  
 Sartu orduko abiatu haurra nun zuten galdetzen.  
 
10.  Aira trixterik zagoen bainan amak kuraie handian  
  Errephostuia emaiten dako lo zagola ohian,  
 Zerbait iduriturik bila abiatu zen orduian  
 Haurra errerik khausitu du gerrenian ohe azpian.  

 
11.  Buraso krudel batzuiendako hura zuten flakezia,  
 Aithortzera bortxatuiak147 bere krima guzia,   
 Behar bezela abisatu zen herriko justizia,  
 Lephuak mozteko izan dute azkeneko setentzia.  
 
12.  Jende onak, emozuie phondu huni goardia,  
 Zeren eta gerthatzen baita bihotz erdiragarria,  
 Nork behar du hola tratatu bakhotxak bere umia?  
 Haur bakharra izan ta hura gerrenian erria.  
 
13.  Nungo burhasok behar du izan hura zen bezein traidore?  
  Edo bertzela bihotzian ez du beldurrik batere,  
 Haurren hiltzen ari direnak burreguak deitzen dirade,  
 Nork beria ezik nork nahi luke ikhusi atze bat148 ere.  

 
14.  Adamen seme-alabak gira mundu huntako guziak,  
  Amodio perfet batez elgarri barkha gaizkiak,  
 Hori bera du manatzen jaun hunaren149 justiziak,  
 Egundaino gauza hunikan ez baitu egin maleziak.  
  
15.  Etsaiak indar emaiten du gaizkiaren egiteko,  
  Bainan bothererik ez du haren erreparatzeko, 
 Jaunak permetitu du hori guri etsenplu emaiteko,  
 Makhur gabiltzan guziak gure baithan sartzeko.  

                                      
146 Gerrenian (B) 
147 Obligatuak beren krima handia(B) 
148 Bertzena ere (B) 
149 Jinkoaren (B) 
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16.  Hamaseigarren pertsu huntan guzieri despegida,  
 Deserkunde hobiagorik ez baitiot desira,  
 Paper horiek galdu gabe ongi gordetzen badira,  
 Gure mendeko etsenplutzat berak askiko dira. 150.  
 

 
BNF, Yo 24, 1851. Baionan plazaratu bertso-papera 

                                      
150 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.1., … izan da gaitz batez atakatua (B); bl. 2.2. 

… Kontsultatu…mirikua (B); bl. 6.1. Aitautxik (B), aitajaun; bl. 9.1. gainian, gerrenian (B); bl. 
11.2. bortxatuiak, Obligatuak beren krima handia (B); bl. 13.4. atze bat ere, Bertzena ere (B); bl. 
14.3. jaun hunaren, Jinkoaren (B); bl. 16. 2, …desira, Desirgunde hobiagorik ez daiteke desira 
(B);bl.  16.3. gordetzen, Altxatzen (B) 
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X 
 

IRIXIBAUREN HILKETA151 
 

 
 1. Eni zeitanak behatzen dü entzünen 

Irixibauko semia nula hil den; 
Etxandi Garindañek beitü eho Maulen 
Merkhatütik etxerakuan biden gainen. 

 
2. Luistto hori zen merkhatin desein hunin,  

Bere etsaiareki nahin baken egin;  
Aihaltü ziren algarreki Xaxienin 
Eta etxerat abiatü destenorin. 

 
3. Hiriti jalkhi zirenin hasi ziren 

Ihur etxakin zer gatik aharratzen, 
Bena Luisttoren botza bertan ixiltü zen  
Hamahiru nabela kholpü, beitzin ükhen. 

 
4. Hilari entzün zeren hau erraiten :  

― Intsolenta, zer süjetez, naik ehaiten.  
Arrapostia: ― ehait eho bai ehoren,  
Haboro ene kuntre ehiz mintzatüren. 

                                      
151  Jean Haritschelhar, aip. lib., 638-649.  



 
104 

 
5. Gaia oro igaran zin ertzik eskin 

Lehen igarailetarik sekurs nahin; 
Bena hura hara zeneko zen hil phüntin,  
Hari bortxaz erran ziozün nurk eho zin. 

 
6. Hel zakhitzat, paseiari goiz jeikia,  

Eta ikhus ene khorpitz blesatia;  
Bestek egin beteitadie ehaitia, 
Zük othoi, egin izadazüt seinatzia. 

 
7. Irixibauko semia, kausa zer zen?   

Nulaz hain etsai krüdela zure bazen?   
Gizunak behar dizü ükhen hanitx ogen  
Hainbesteretan lanthatzeko nabelaren. 

 
8. Etxandi Garindañe nin khexü bethi, 

Haren amoria enin ni askazi, 
Nik hari erran ezkuntiak litzan ützi, 
Hitz horregatik eho nizü hain krüdelki. 
 

9. Posible deia, Etxandi, hi hain handi,  
Hik othian egin dian krima hori?   
Bizia deronak idoki personari 
Beria ere zor diala, orhit hadi. 

 
10. Zazpi haurren aita baten kolore zen,  

Emaztia zialarik bizi etxen, 
 Amore gatik ari zadin gizun hiltzen;  
 Satan etzen hareki gaxki libertitzen. 

 
11. Etxandiren anderia, orhit hadi  

Nur gatik egin izan den hiltze hori,  
Hire gatik hil izan dela hire kosi,  
Arima nahi zeinalakoz salberazi. 

 
 12. Orai jüstizietan, krima handik  

Kreditak dütienek pharkatürik  
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Eta praube jüstuak aldiz pünitürik,  
Pilatüs üdüri beitira oraiko jüjik. 

 
13. Berset horien egilia jüjen gati  

Presuntegian egon da injüstoki,  
Eta galdü bost etxalte haiegati152;  
Zunbat jüsto den jüstizia phentsa horti ! 153 

 
 
 

 
Jean Haritschelharreren tesiaren azala 

 
 

                                      
152 Pierre Topet Etchahun bere buruaz ari zaigu, analogia eginez. 
153 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.2. Irixibauko, zenbait aldaeretan Iraxibauko; 

bl. 3.2., etxakin, ez jakin. bl. 6.4, seinatzia, (< soigner, fr.), zaintzea; bl. 7.4. nabela, labaina; bl. 
10.1., kolore zen, sinesgarri zitekeen bl. 11.1., anderia, aldaeretan, amoria, maitalea; bl. 13.3. 
etxalte haiegati, Pierre Topet Etchahun bere buruaz ari zaigu, analogia eginez. 
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XI 

 
ARNEGIKO HERIOTZAREN GAINEAN154 

 
1. Nahigabe hainitz da munduan gerthatzen, 

Zerua eta lurra batzuek harritzen, 
Gauza latzgarrienak ditugu ikhusten, 
Herioaren bide gizonek egiten. 

 
2. Guzier nahi nuke gauza bat kondatu, 

Eskual herri batean zer zaukun gerthatu, 
Ifernua ahal da hortaz okupatu, 
Gizon malurren batzu harek tu itsutu. 

 
3. Aita batek duela bizpahirur urthe, 

Gizon bati eman du alaba emazte, 
Gizona zen zaharra emaztia gazte, 
Elkarrekilan ziren bizi orai arte. 

 
4. Zaharra zen ibili Montebideotan, 

Handik naski ekharri dirua sakelan, 
Ala emaitian aita zen kalkulan, 
Ezkontza ez da behar bortxatu sekulan. 

 
5. Egun batez erran du aitak alabari:  

― Harmaz edo phozoinaz hil zan gizon hori. 
Alabak errepostu : ― Aita ez dut nahi, 
Nahi ere bai bainan adresa bertzeri. 

 
6. Heriotzea zuen kunplitu nahia, 

Hatzeman ditu nunbait gizon gazte bia, 
Eman ere ausarki dirutan saria, 
Suhiari khentzeko nulazbait bizia. 
 
 

                                      
154  1864ko irailaren 6an gertatua. Baionako Euskal Erakustegiko Liburutegia. MS 

88, Sauveur Lardapide, f. 34.  
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7. Orai bortz hilabete hasten zen buruila, 
Badohazi bordarat zaharraren bilha, 
Haren hiltzeko dute aintzurra makila, 
Mendian uzten dute harma kolpez hila. 

 
8. Justizia da laster maluraz ohartu, 

Gaiztaginak dituzte fite harrapatu, 
Jandarmek berehala tuzte mainotatu, 
Bai eta gisa hortan Paberat gidatu. 

 
9. Asisetan omen da argitu afera, 

Gaiztaginentzat orok bazuten kolera, 
Aitari eman dute bethikotz galera, 
Bi hiltzailek baitzuten behar gauza bera. 

 
10. Izanagatik ere adinez zaharra, 

Preso behar du eman denbora hundarra, 
Guzien arabera bazuen beharra, 
Jakiteko zer diren ona eta tzarra. 

 
11. Alaba da gelditu pena doloretan, 

Esposa hila eta aita galeretan, 
Zer lanak egin tuen bere denboretan, 
Etsaminatu behar orai burdinetan. 

 
12. Gauza latzagarri hori gerthatu Arnegin, 

Nehork ere ez baitu entzuna atsegin, 
Zaharrak exenplu hau ez ahantzi behin 
Adinez hain makhurra ezkontza ez egin. 155. 

 
 
 
 
 
 

                                      
155 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.4. tu itsutu, ditu itsutu; bl. 5.4. adresa bertzeri, 

zuzendu besteei; bl. 8.1, maluraz, desgraziaz; bl. 8.3, mainotatu, eskuak lotu; bl. 9.1, Asisetan, 
Epaitegietan; 9.2, hundarra, hondarra. 
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Arnegiko heriotzaren gainean,1864ko irailaren 8ko eskuzkribua. 

Sauveur Lardapideren kantu bilduma. (Baionako Euskal Museoa MS. 108) 
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XII 

 
XUHAR ZENAREN KANTIAK156 

 
1. Orai agertzen dira kantore berriak,  

Gazten hala zaharren doloragarriak,  
Nork egin tu halako traidorekeriak,  
Eta partikularzki bakotxai beriak ?   
Estonaturik daude Euskal Herriak. 

 
2. Eskual herrietan fama aundia da,  

Bertze potentzietan barna juana da, 
Ofreziturik ere zernahi parada,  
Giristino fidelik ez daite agrada:  
Esposak laudatzeko eitate txarra da. 

 
3. Iragan buruilaren zortzigarrenian,  

Eriotze bat ein dute ilundu denian,  
Prebeniturik zauden desira hunian,  
Asesinatu dute lurraren gainian, 
Mantxa hura han dute biotzian barnian. 

 
4. Nonbaitereko gizon triste erromesa,  

Arrazoin horrengatik nehor ez ofentsa,  
Etzen ez agradable halako promesa,  
Kanpokoak egile etxekoak pentsa,  
Fagoratu baditu zer errekonpentsa! 

 
5. Nausia lur barnian martier hil otza,  

Oraino etxekuek hun dute bihotza,  
Hura galdurik ere aien erreposa !   
Munduko triunfetan huntasunak goza,  
Gizonak maita diro halako esposa! 

 
 

                                      
156 Arnegin 1864ean gertatu hilketaz ikus:  José Maria. Satrustegi, Bordel bertsularia. 

Auspoa, 45-46. Tolosa 1965, 133-146. 
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6. Esposa hila eta aita galeretan,  
Sekula bezain bero bertze aferetan,  
Horien konpromisa etzen aferretan, 
Gastaturikan ere zerbait paperretan  
Aisa bizi daiteke hurran denboretan. 
 

7. Denbora noble hori kanbia daiteke,  
Bi mundu plazerretan pasatzia neke,  
Oraiko grado hori atzeman du merke,  
Bertze tratamendu bat egin nahi luke,  
Ahal bagindu zenbait konde edo duke. 

 
8. Gero ere norbaitek arriskaturen du,  

Fortunaz ez badira lehendanik hundu.  
Arabez etzirela beharrez ezkondu, 
Orietaz mintzo da horren bertze mundu,  
Nola eman behar den azkenian kondu. 

 
9. Konsidera dezala begira dagonak,  

Ez du gaitzik merezi egia dionak,  
Ilun orduan ziren heien obra hunak,  
Menturaz lehenago barrenda egonak,  
Jornalero hun dira holako peonak. 

 
10.  Obra manifiko bat disposatu dute,  

Tribunale justuban laudatzen badute,  
Luziferrek bezenbat urgulu badute,  
Jaunaren poderia galdu nahi dute, 
Orai goza ditela huntsa egin badute. 

 
11 Gizona bere faltaz konsumitu hurran,  

Ikusi dena baizik ez daiteke erran,  
Obraren arabera beti arranguran,  
Deskansurík ez duke lurreko denboran,  
Hemengua gal eta bertzia menturan. 

 
12 Gizona kondenatu galeretarako,  

Fantasia gaistoak hori egin dako,  
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Lurrian bizi deno miseria frango,  
Adiskide fidelik jarraikitzen zako ?   
Urrikalmendu guti halakoendako. 

 
13.  Sujet horien xefa ez da hemen bera,  

Krima aundiak ditu famen arabera,  
Sekulako juan dute galeraz galera,  
Hala duhan gizona ez da alegera,  
Orai bihur laiteke Jaunaren legera. 

 
14.  Bat ain zaharra eta bertzia gaztia,  

Mundua ilusitzale gaistuen tratia,  
Haren larriaz bertze baten erostia,  
Etxean sartu gabe zen konposatia,  
Mirakulu aundia akort izaitia! 

 
15.  Izpiritu duienak badaki engoitik,  

Penak heldu direla plazerren ondotik,  
Beran ez balinbadu maite bihotzetik,  
Hura da prinzipala guzien gainetik,  
Ezkontzarik ez egin interesaren gatik. 
 

16.  Mundu au garnitzen da kalitate oroz,  
Batzu fortunarekin bertziak maluros,  
Anitz ezkondu dira adineraz geroz,  
Bihotza bete gabe amodio beroz, 
Gero maitatzekotan esposik ez eros. 

 
17 Zer sinifikatzen du bihotzeko errak?   

Erredoblatzen dira satanen indarrak,  
Deus ez du balioko ondoko nigarrak,  
Kondiak eman behar ditu bat bederak,  
Ahantziko baitira tualet ederrak 

 
18 Holako sujetikan pasatu ote da?   

Gure denboran ez da nehontik atera,  
Sartu nahi duienak justoen artera,  
Penitentzietako denbora fite da,  
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Desertura joaiteko nigar egitera. 
 

19 Penetan den presunak hun luke kontsolu,  
Eman zuien fedia obserbatzen balu,  
Soinian badabila sobera urgulu,  
Jenden murmuratzia ez da mirakulu,  
Seinale baduiela bihotzian dolu. 

 
20 Ustez eginik ere munduko fortuna,  

Deusetan ez daiteke estima presuna,  
Zenbait egunendako hun da huntasuna,  
Pratikatzen ez bada borondate huna,  
Sekulako gal diro bere urostasuna 

 
21 Kantu hok egin dira ez libertitzeko,  

Baizik ere guziek esenplu hartzeko,  
Nehor ez da kapable justifikatzeko,  
Zernahi egin lirola ez da fidatzeko, 
Boza eman duienak esposain galtzeko. 

 
22 Españako fronteran erri bat Arnegi,  

An gertatua da mirakulo hori,  
Mendiaren gainian odola ixuri,  
Gisa hortan iteko asesina hori,  
Espos gaixua dute zerurat igorri. 157. 

 

 
Bordelia, Jean Etxamendi “Bordel” bertsolariak egin etxea (1856) 

 

                                      
157 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 5.1. martier, martiri; bl. 17.4, kondiak, kontuak; 

bl. 17.5, tualet, (< toilet, fr.), garbiketa, apaintzea; bl. 20.5, urostasuna, zoriontasuna; bl. 22.4. 
iteko, egiteko. 
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XIII 

 
JUAN BAUTISTA TROPPMANN158 

 
 

1. Bertso berri batzuek nai nuke kantatu, 
  Asesinua zer den ederki izagutu. 
  Orlako jendiakin beinere ez juntatu 
  Nai baldin badezute biziya salbatu. 
 
2. Parisen pasatu zen historiyak esan 
  Asesino batekin urtebete da orain. 
  Famili honradu bat martirizatu zan 
  Pikotx labainarekin baliatu omen zan. 
 
3. Asesinua antxen zen Juan Bautista Troppmann 
  Idea txarratako munduan sortu zan. 
  Famili bat osua asesina zuan, 
  Aita eta sei seme Señora azkenian. 
 
4. Esplikatuko dut nik zein familiya zan 
  Jendiak jakiteko nola gertatu zan. 
  Juan Kincqu-en familiya asesinatu zan, 
  Gaxu oiek etzuten anparorik izan. 
 
5. Famili gaxu orren berri bazekiyan  
  Orrengatik sartu zen bere maliziyan, 
  Tratatzen ziran franko buenamentian 
  Zerbait izan biar zuten alkarren artian. 
 
6. Aita lendabiziko engainatu zuan, 
  Azido prusirokin enbenena zuan, 
  Benenatzia aski etzuen asko izan 
  Gero berak artuta enterratu zuan. 
 

                                      
158 Verso berriac irundar batec jarriac. Justo izeneko batek. BNF, FCB, nº 169, f. 371. Bada gai beraz 

konplainta bat frantsesez Hipp. Chatelin eta Jules Choux-en hitzekin eta Fualdès-en aidean moldatua. 
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7. Konfiantza geiagi biar eztegu artu, 
  Asko personatatik al bada apartatu, 
  Orra gaxu oieki zer zaion gertatu 
  Fiyatzen ziralako asesina ditu. 
 
8. Ogei urte zituen asesinatzailiak, 
  Paseatzen zituen Havreko kaliak, 
  Serbitu etziyon batere emengo muelliak, 
  Arrapatu zuen fite guarda arselliak. 
 
9. Havreko muellera Paristik joan zan, 
  Amerikara joateko ideak zituan, 
  Sartu zen bedirala bere ideatan, 
  Nola aterako zen Amerikatan. 
 
10. Iru ilabetian gordeta egondu zen, 
  Galdetzen zuen Frantziyak ori non ote zen, 
  Txarki dabilenak azkenian erortzen, 
  Xandarme Fernandok arrapatu zuen. 
 
11. Oratik binon lenago itz bi egin ziyon, 
  Izena nola zuen galdetu omen ziyon, 
  Beste izen falso bat kontestatu ziyon, 
  Ori esan bezin pronto mudatu zitzayon. 
 
12. Arrapatu ta gero eskapatu omen zen, 
  Muellera joan eta putzura salta zen, 
  Angel Galafatia azkar portatu zen 
  Barkotik saltatuta ateratu zuen. 
 
13. Atera binon lenago errefreska ziren, 
  Iru bat minutuan peliatu ziren. 
  Trantze txarra onetan biyek jarri ziren, 
  Azkeneko asesinua bentzitua geldi zen. 
 
14. Gero eraman zuten Havreko errira, 
  Seguro egoteko kartzela batera. 
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Erri guziyak galde ori zein ote da, 
  Sobre saltuan zauden arreri begira. 
 
15. Gobiernoari parte bedila eman zioten, 
  Arrapatu zutela lapur bat Havren, 
  Gauza orren gainian enteratu ziren 
  Notiziya orrengatik alegratu ziren. 
 
16. Kontestaziyua Paristik amarratutzeko, 
  Urrengo egunian ara biraltzeko. 
  Eraman bezin pronto enteratutzeko 
  Zer gauza egin duen sententziyatzeko. 
 
17. Enteratu ziraden kontestatutzeko, 
  Asesinua zala gilotinatzeko. 
  Denbora askuan ori ez irukitzeko, 
  Kalte aundiya zela Frantziyarentzako. 
 
18. Parisera allegatu zen mutil serenua, 
  Jendiak esaten zuben […] asesinua. 
  Pariseko jendia dena arritua, 
  Esaten zuten frankok famili gaxua. 
 
19. Preso sartu zen bedila Parisko kartzelan, 
  Urrengo egunian juezak etortzeko Troppmann. 
  Deklaratzeko ongi arren kausa ensegiran 
  Biar zuen kastigua emateko […] obiyan. 
 
20. Audientziyara etortzeko deitu ziyoten, 
  Arpegi serenitatia barrenan sartu zen, 
  Ortarako guardiya onduan bazuen, 
  Alsasiko izkera pronunziatzen zuen. 
 
21. Izketan asi zen jueza ari zer atera, 
  Asesinua zegon berari begira. 
  Itz batzuek egin eta berriz kartzelara, 
  Au il bitartian makina bat papera. 
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22. Langloa labradoria lanera omen zijuan, 
  Odola ikusi zuen zelai izkinian. 
  Lurra irabili eta burua atera zuan, 
  Pertsona humanuena Pantin inguruan. 
 
23. Bedila parte eman zuen gizon gizarajuak, 
  Personak bazirala asesinatuak. 
  Batzuek falta zuten anka ta besuak, 
  Bestiak berriz zeuden desfiguratuak. 
 
24. Solua ireki eta denak an zagozten, 
  Kanposantua aientzat an izandu zen. 
  Gaxu oiek etzuten gauza ori pentsatzen, 
  Etsaia dabilenian pertsonak erortzen. 
 
25. Audientzi frankora akuditu zuen 
  Azkenekuak lanak eman zizkiden, 
  Juan Bautista Troppmann gilotinatu zen 
  Orlako asesinorik Frantziyan izandu etzen. 
 
26. Orra bertso berriyak Justok jarriyak, 
  Zergatik letu duen Parisko historiyak, 
  Iruki biar degu denak erne memoriyak, 
  Konprenditu dezagun juezan sententziyak159.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
159 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 6.2, Prusirokin (sic), prusikokin ordez; bl. 9.3. 

bedirala (sic), berehala; bl. 22.4, Pantin, Paris inguruko herria, Bobignyko distritoan. La 
Habanan plazaratzen zen El Moro Muza-n ere islatu zen (27-II-1870), Troppmannen 
prozesua. Krimenaren lekua dela eta Pierre DRACHLINEk idatzi zuen, Le crime de Pantin. 
L´affaire Troppmann (Denoël, Paris, 1985). Eta I. Turgueniev-ek, L´Execution de Troppmann. 
(1887). 
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Juan Bautista Tropmann gilotinara igotzen (1870-I-19) 
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Juan Bautista Troppmann (1848-1870) hiltzaileaz 

Justo Irundarrak moldatu bertso-papera (1872 ing.) 
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XIV 

 
KONPLAINTA DOLOROSAK160 

 
Marseillako Probentzian, hamalau Brigant Italianuek egin 

duzten hamar Asasinamendu Krudelen gainian 1873an emanak 
Airia: Kriminelak bethi, hatzemanak dira orotan 

 
1. Kantu berriak agertzen dira argi diten ignorantak 
 Zeru-Lurrak harritzen ditu, orai izan den sujetak, 
 Horietaz mintzatu dira, gaztiak eta zaharrak, 
 Zer kriminelak izan diren, nazione liferentak! (bis) 
 
2. Brigant banda handi bat agertu zauku Frantzian, 

 Obra lazgarrienak egin Marseillan probentzian, 
 Mundu guzia harritu da, sujet horien gainian 
 Holako gaixtakinak badirenez Italian? 
 

3. Hamar etxe asasinatu, Frantziako lurrian! 
 Bertze zazpi erre dituzte familiak aintzinian ! 
 Haur aingeru gaixo batzu Jainkoari gomendian, 
 Lurrerat othoi beha dezan heien oren tristian! 
 

4. Oren gaixtuan sorthu denak hedatzen ditu banderak,  
 Haren gorphutzaren saria sekulako galerak! 
 Exenplu har dezagun orok zer diren jende krudelak; 
 Hirur xefa aintzindariek ixuri duzte odolak. 
 

5.  Jende guziak harriturik bortha leihuak serraturik, 
Gau eta egun egon dira barnian beldurturik. 
Ohoin, Brigant banda hori elkarrenganat bildurik, 
Present huna arribatu da Italiaren aldetik. 
 

6. Zer nahi egin dute Marseillako probentziari, 
 Asasinatu onduan su emanez etxiari, 

                                      
160 Jean ETCHEPARE, 1873, Complainta dolorosac…, aip. bp., Orthez, J. Goude-

Dumesnil. 
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 Familiak oihuka zauden Zeruko Jainko jaunari, 
 Othoi, arresta dezan masakre krudel hori! 
 
7. Marseillako probentzian da sujet hori arribatu, 

 Heiagora eta marraska ez dute kontsideratu, 
 Beren etxiaren barnian dituzte asasinatu. 
 Zer nahi eginen zuten ez baliuzte arrestatu. 
 

8. Brigant horiek izan dira arrestaturik Armadaz, 
 Eta gero mainotatiak bi jandarma brigadaz. 
 Zer nahi sofritu izan du hango jendiak denboraz ! 
 Sekulan orhoituko dira Italiako banderaz. 
 

9. Zaldiz juan zen armada Briganten arrestatzera, 
 Jandarmak heiekilan lurpeko leize batera, 
 Obligatiak izan dira ordian errendatzera, 
 Justiziaz gastigatzeko gobernamendu justora. 
 

10. Hamalau Brigant izan dira arrestaturik ordian, 
 Lau emazte konpainiako heiekilan batian, 
 Merkhatu bat bildu izan da horien jujamendian, 
 Bi ehun destamoniobazen kondenamendian. 
 

12. Galetto eta Gabarino, Xef-Nausia Fontana, 
 Justiziak ez dezake beste gavizetan kondena. 
 Exeko Asisetan punitu dute obena, 
 Hirur Xefen azken orena izan dute gilotina! 
 

14. Bertze hamekak aldiz sekulako galeretan! 
 Lau egun pasatu dute jujamendu horietan. 
 Bazen han jende frango horien azken hitzetan, 
 Urrikalmendu guti holako krimineletan. 
 

14. Martxuaren hamabian altxatu zen gilotina, 
 Hirur xefa horiendako justiziaren ordena! 
 Huna nolakoa izan den Briganten azken orena, 
 Galetto eta Gabarino, Fontanaren zori huna! 
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15. Jujamendu hori izan da Exeko Asisetan 
 Mila zortzi ehun hirur hogei hamahiruan, 
 Eskerrak errenda ditela hango juje nausietan, 
 Arte hartan bizi baiginen etsaien aztaparretan. 161. 

 

 
Konplainta Marseillako hamalau brigantez (1873) 

                                      
161 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 7.2. Heiagora eta marraska, maiz ageriko dira bi 

izenok loturik; bl. 10.4. Destamonio (sic), lekuko, testimonio; bl. 12.2. gavizetan (sic), gauzetan; 
bl. 13.3, 15.1. Exeko Asisetan, Aix-en-Provence-ko Justizia Jauregian. Grand Drame judiciaire. 
Cour d´Assises d´Aix (Bouches-du-Rhône). Quatorze accussés. Deux dondamnés à mort.  BNF FM-
8815. Agiri honetan piemontetarren izenak eta adinak zerbait ezberdinak dira, baina orotara 
aipatu hiltzaileen kopurua berdina: hamalau. Hala, Joseph Fontana-k, alias Cachim eta 
Romagnol deituak 36 urte ditu; Louis Garbarino, Le Bachin deituak, 33 urte; eta Antoine 
Galetto, Bochon deituak 20 urte… 
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XV 

 
LA TOMBELLE BAROINAREN ASASINAMENDUA162 

Airia: Ura eta arnua163 

 
1.  Deklaratzen hasten niz berri triste baten, 
  Orok entzunen dute sujeta nola zen, 
  Tolosako onduan jauregi eder bat zen, 
   Jauna ganberan zen, 
  Aizkora handi batez bi kriminelek hiltzen: 
   Bata muthila zen. (bis) 

                                      
162 Titulu osoa honakoa da: Complainte sur l´Assassinat de M. le baron de la Tombelle. 

Éxécution de Mitron, âge de 28 ans et de Lasserre, âgé de 42 ans. Imprimerie Nouvelle, 7 Place des 
écoles, à Pau. BNF, Microfiche YO-2. Bada complainte bat ere frantsesez Augustin Sarrieu-k 
idatzia hamaika bertsotan, lehenik ixtorioa hitz lauz eman ondoren (1874); eta eleberritxo 
bat Armand Praviel-ek idatzia: “La mort mistérieuse du baron de La Tombelle” (La Revue 
Belge, Bruxelles, 1936, 289-323.) 

163 Ura eta arnoa edota Noe lege zaharreko gizon famatua. LBNZ, I, 831. 
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2. Baroina bere ganberan martir hila hotza! 
  Kriminel malerusek hun zuten bihotza, 
  Kabala baten gisa buria zuen arraildia, 
   Jaiki da gorphutza, 
  Bigarren ukhaldian khendu dakotxatza, 
   Ukhaiteko moltza. 
 
3. Holakorik ez da izan Frantziako lurrian 
  Jainkuaren botheria han zen agerian, 
  Buria oso gelditu da gorphutza erre denian, 
   Aingeruak guardian, 
  Hola nola agertzen den sujet gaizto denian, 
   Galdu behar denian. 
 
4. Haren gorputz martira memento berian 
  Lehenikan hil dute, gero erre jauregian, 
  Oihuka hasi dira su dutela etxian, 
   Eta jaunaren ohian. 
  Hiriko populia han bildu denian kolpia ordian 
   Agertu burian. 
 
5. Mirakulu handia zen bien akordatzia, 
  Fite konposatzen da gaiztoaren tratia, 
  Ebatsirikan ere haren diru guzia 
   Utzi bere bizia, 
  Jujatu izan duzte gilotinatzera!!! 
   Horra heien grazia. 
 
6. Jauna bere etxian erre izan dute, 
  Holako kriminel arima nun dute? 
  Tolosako hirian jujatu izan duzte, 
   Gilotina bite, 
  Gero goza dezaten ontsa egin badute 
   Hementik juan bite. 
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7. Berak lurrian galdu dira, zeria menturan 
  Egin duten krima handiaz, bethikotz arranguran, 
  Gero zer izanen den nehok ez diro erran, 
   Hementik landa han; 
  Arima juan da koleran, gorphutzak ez diro jasan 
   Karga handia han. 
 
8. Krima handi hori gerthatu da Tolosan, 
  Holako akzioniak ez dira ardura izan, 
  Zerua bere argian lurra bere justizian 
   Hori ez diro jasan! 
  Hemen hiltzera kondena, ifernia balantzan 
   Erraiten duten gisan. 
 
9. Bigarren justizia Zeru-Gorenian 
  Arimak hartuko da azken orenian, 
  Besuak zabaldurik oihuka zaudenian 
   Hiltzerat abian 
  Miserikordiarik ez duten tenorian 
   Nigarrez ordian. 
 
10. Izpiritu gaiztuak gizonen barnetik 
  Penak emaiten ditu plazerren ondotik, 
  Mundu huntako bizia bertzia ahatzirik, 
   Diru tzar baten gatik! 
  Alferren eta gormanten jokolariengatik 
   Satan heldu da Ifernutik. 
 
11. Kantu hok eman ditut ez libertitzeko, 
  Inbide gaizto duten jenden abertitzeko, 
  Mundurat jiten gira denbora gutindako, 
   Ez jakin zenbatendako, 
  Ontsa goberna gaiten mundutik juaiteko 
   Gero khondu emaiteko. 164 

                                      
164 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 7.1. zeria menturan, zerua agian; bl. 11.1. Libertcico 

(sic) orijinalean. Jean Etchepare. Halaber frantsesez ere badu hitz lauz ixtorioa eta complainte 
bat aidia honakoa duelarik: Vin et eau. Propriété exclusive de Jean Etchepare, ancien 
boulanger, reproduction interdit.  
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La Tombelle baroiaren konplainta, Pabe 1874 
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XVI 

 
AKZIONE KRUDELEN GAINEKO KONPLAINTA 

DOLOROSAK165 
 

Airia: Nahi gabe anhitz da mundian gerthatzen166. 
 

1.  Orai huna non diren kantore berriak, 
  Estranjerrak baitira sujetan jabiak. 
  Akzioniak dira dolorosgarriak, 
  Egin izan dituzte gauza lazgarriak. (Bis) 
 
2.  Zerua eta lurra dituzte harritu, 
  Desordre itsusiak ditugu aditu, 
  Oihan Beltzian dira brigantak agertu, 
  Berrogoi eta biga dituzte khondatu. 
 
3.  Badira prusiano, bai italiano, 
  Batziak hilak eta bertziak galerano; 
  Zer nahi egin dute hatzeman artino, 
  Oihan beltzeko leize barnian zaudeno. 
 
4.  Huna lehenbiziko krima itsusia, 
  Hogoi eta hamazazpi asasinatzia, 
  Ehun bat ohointza da biez phasatia, 
  Eta bortz Elizetan ezpaita hobia. 
 
5.  Lorrenako frontean, Alsazeko juntan, 
  Oro harritu dira juan den denboretan, 
  Zer nahi frauda bazen bide bazterretan, 
  Eta asasinatzen dilijentzietan. 
 
 

                                      
165 Bayonne, Impr. Ch. Lousteau, rue Bouffleurs, 1876. BNF, YO-1. Signé Jean 

Etchepare. Propriété réservée de Jean Etchepare. Tout contrefacteur sera poursuivi selon la 
rigueur des lois. 

166 Honela hasten da Arnegiko heriotzaren gainean deitu kanta (1864). 
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6.  Bi nazionetarik juntatu brigantak 
  Oihan beltzian zauden, jente elegantak! 
  Harrigarri baitziren hetan ziren plantak, 
  Sahetsak oro harma, eskuetan lantzak. 
 
7.  Andere gazte bat zen jauregi batian, 
  Tronpatu izan dute phentsatu gabian, 
  Bai eta lau phusketan ezarri leizian, 
  Heiagora marraskaz, hek irri ordian. 
 
8.  Neskatoren aita oihuka ari zen, 
  Oraino ez zakien haurra non othe zen ; 
  Kabala baten gisa lau phuskhetan baitzen 
  Brigant horien xefak guziak harritzen. 
 
9.   Heien arrestatzia, han da harrigarri, 
  Aita hura lothu da brigant nausiari, 
  ― Orai aski egin duk, erretira hadi! 
  Ordian aithortzen du krima handi hori. 
 
10.   Prusiako soldado eta paisantak, 
  Harenbertze jandarma, hek ziren frantzesak, 
  Hala ere azkar ziren brigant horien xefak, 
  Ezin errendaraziz, hil dute hamar bat. 
 
11.   Hamar hirur dituzte hiltzerat ekharri !!! 
  Bertziak galerano bethikoz igorri, 
  Huna nola jarri den brigant banda hori, 
  Kriminelak zer diren exenplu har bedi. 
 
12.   Beldur izan behar da gizagaistoari, 
  Hura konparitzen dut heriotziari, 
  Phentsamendu gaiztuak orai eta sarri, 
  Satanen banderetan egiten du irri. 
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13.   Gizona bestitzen da kalitate oroz, 
  Gorphutza ontsa eta arima maloros, 
  Bere biziaz hila ez dezake eros, 
  Ontsa goberna gaiten izaiteko uros. 
 
14.   Lorrenako fronteran fama handia zen, 
  Hango jendiak oro harritiak zauden, 
  Nontik nor jelgiko zen begira baitzauden, 
  Gaiztoaren orenak ziren baliatzen. 
 
15.   Hamahirur gilotinatu, bertziak galeretan, 
  Burdinaz kargaturik presondegietan, 
  Zer abertimendiak seinale orotan, 
  Exenplu har dezagun brigant horietan. 167. 

 

 
Jean Etchepareren frantses konplainta baten ilustrazioa 

 

                                      
167 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 3.2, galerano, galeretan, kartzelan egona; bl. 5.3. 

frauda, lapurreta; bl. 7.2. tronpatu, engainatu; bl. 7.4. Heiagora marraskaz, heigaroa eta 
marraska (112: 7.2); bl. 8.3. kabala, abere; bl. 12.2. konparitzen dut, konparatzen dut. 
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Accione krudelen gaineco complainta dolorosac, Baiona 1876 
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XVII 
 

MARSEILLAN IZAN DEN ASASINAMENDU BATEN 
GAINIAN KANTU BERRIAK168 

Airia: Kantatzera niazu alegera gabe169. 
 

 
1. Kantatzerat niazu berri triste baten, 
  Orok entzunen dute sujeta nola zen, 
  Holako krimarikan ez dugu ikhusten, 
  Zerua eta lurra batzuek harritzen. 
 
2. Frantzian izan dira laido itsusiak, 
  Krimaren arabera dira jujatiak, 
  Berak agertu ditu oh! esperentzia, 
  Pietate gabeko amaren umiak. 
 
3. Marseilla deitzen duten hiri ederrian, 
  Andere gazte bat zen ezkontzaz abian, 
  Amodioa zuen barna bihotzian, 
  Amak ez ametitzen jaun haren hartzian. 
 

                                      
168 Dax, Impr. Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A, 2, 3), f. 2r.  
169 Bordaxuriren doinua, Donostia nº 666. 
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4. Amari galdein dute ezkontzeko botza, 
  Maleruski eman du errepostu hotza, 
  Fite ezarri dute martier hil holtza, 
  Ganibetian trebe baitzuten bihotza. 
 
5. Ama bere alabaz asasinaturik, 
  Ez duelakotz eman permisionerik, 
  Alaba hazi balu larderiaturik, 
  Ez zaion gerthaturen segur holakorik. 
 
6. Senhar emazte gaiak ziren alegera, 
  Prestatu zirenian amaren hiltzera, 
  Libratuko zirela gero ezkontzera, 
  Ordian zabaldu zen gaixtuen bandera. 
 
7. Heiagora marraskaz ama maite hura, 
  Othoi ene alaba, emadan denbora, 
  Kontrizionia bederen ez dinat sobera, 
  Ez baitu permetitu haren egitera. 
 
8. Hil eta onduan gero laurdengatu dute 
  Itsas bazter batian ihortzi baitute, 
  Guarda gomendant batek hatzeman du fite, 
  Jandarmeriak laster arrestatu duzte. 
 
9. Ama haren gorphutza lau pharte egina, 
  Lehen ganit kolpia bihotzian barna, 
  Zonbat krudela zuen, oh! azken orena ! 
  Jainko jauna har zazu zuk haren arima. 
 
10. Marseillako andere ezkondu nahia, 
  Horra nun den Vitalis170 gilotinatia, 
  Amari egiteko zer akzionia, 
  Martier hil onduan zuk laurdengatia!  
 
   

                                      
170 Leon Vitalis (1852-1877), Lyongo Sébastopol plazan gilotinatua 1877ko 

uztailaren 5ean. 
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11. Marseillako hirian gerthatu sujeta, 
  Krima handiagorik ez daiteke gertha, 
  Heriotzek lazgarri krudelena baita, 
  Ezkondu nahi zuten, oh! ama hil eta. 
 
12. Horra bi kriminelak eta heien obrak, 
  Harritu tu itsas bai eta leihorrak, 
  Ez zituzten hobiak ondoko denborak 
  Jauna gilotinatu alabak galerak. 
 
13. Maria Boyer zira segur malorosa, 
  Galdu duzu arima, zure erresusa, 
  Zeruko Jainkoari egiozu adresa, 
  Horra barkamendutan zitzan mortifika. 
 
14. Bi belhaun buluziez herrestan bidian, 
  Oihan eta desertu guzien artian, 
  Ibili behar zira tristia mundian, 
  Nahi baduzu pharterik zeruko lorian. 
 
15. Kantu hok eman ditut guziek kantatzeko, 
  Eta partikulazki neska gaztendako, 
  Sujeta baita ongi exenplu hartzeko, 
  Aita-Amak ohora luzaz bizitzeko171.172 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
171 Honela bukatzen da: Jean ETCHEPARE. Dax, Imp. Nouvelle, 1882. F. 2v. 

Affaire Leon Vitalis & Marie Boyer. Complainte, Air: Maudite neige, tomeras-tu toujours?.  
 Bada frantsesez delako Complainte de Vitalis Maria-Boyer, assassinat et parricide. Une 
femme coupée en morceaux… par deux bons gens d´armes. Marseille. Imp. Bernascon 1877.  
BNF, YE - 7183 (22). 

172 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 4.3. martier hil holtza, martiri hil oholtza ; bl. 8.3, 
gomendant, komandante ; bl. 9.2. ganit, ganibeta, labaina ; bl. 13.1. malorosa, zorikabe. 
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Maria Boyerren konplainta 
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Marie Boyerren konplainta frantsesez, 1877 
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XVIII 
 

BRIGANTEN JAUREGIA173 
Kantu Berriak Hamalau Briganten eta 

Hamazazpi asasinamenduen gainian emanak 
Airia: Nahi gabe ainhitz da mundian gerthatzen. 

 
1. Huna kantu berriak aire zaharrian, 
  Deklaratzen hasten niz Heskual Herrian, 
  San Modina deitzen den hiri ederrian 
  Hamalau kriminelen sujeten gainian. 
 
2. Itsasoz bertzaldian San Modin hiria, 
  Philippineko isla da izendatia, 
  Brigant banda handi bat han zen agertia, 
  Oihan baten erdian zuten jauregia. 
 
3. Jaunak orai nahi dut mundia argitu, 
  Krima nahi duenak ongi konprenitu, 
  Hamazazpi neskatxa dira destruitu, 
  Hemezortzigarrena baita kontserbatu. 
 
4. Hirur urthez faltatu andere gaztiak, 
  Jose Pozzolek ditu hatzeman guziak, 
  Tratamendu krudelak errezibitiak, 
  Zer miserikordiak galdurik biziak! 
 
5. Jose Pozzolek zuen kuraie handia, 
  Oihanaren erdian brigant jauregia, 
  Hartan hatzeman dute bizi Anderia, 
  Bertze zonbaitek zuten han galdu bizia. 
 
6. Jose Pozzol juan zen lasterrez hirira, 
  San Modinako jujer pharte emaitera, 
  Tropa igor dezaten hen arrestatzera 
  Horrek gidatu ditu briganten leizera. 
 

                                      
173 Dax, Impr. Nouvelle, 1882. BNF, RES ATLAS Z 52 (A, 2, 3) 
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7. Pedro Bendarez eta Stephano Diaz, 
  Xefa nausiak ziren briganten kargiaz, 
  Bai eta garniturik ziren harmeriaz, 
  Ez baitzuten beldurrik gilotinatziaz. 
 
8. Hamazazpi neskatxa konsomitu hurran, 
  Zonbat sofritu duten ez daiteke erran, 
  Hemezortzi garrena bizirik ganberan, 
  Kontrizioniaren eiteko maneran. 
 
9. Haur gaixuak oihuka aita eta ama, 
  Bai eta gomendatzen gure jainko jaunak, 
  Martierren gorputzak uros du arima, 
  Orai gozatzen dute zerutik Gorena. 
 
10. Pedro Bendarez zuten esposatzalia,  
  Signifikatzen zuen aphezen ordia, 
  Krima handia da hori jujatia, 
  Guziek har dezagun hortan exenplia. 
 
11. Pedro Bendarez eta Stephano Diaz 
  Hiltzerat kondenatu dira justiziaz, 
  San Modina hirian gilotinatziaz, 
  Zortzigarren baitziren beren konpainiaz. 
 
12. Zortzi gilotinatu hamalauetarik, 
  Sekulako galerak lauek heietarik, 
  Nehon ez da agertu holako krimarik, 
  Ez baitzuten phensatzen bazela lanjerrik. 
 
13. Brigant azkenak biak presondegietan, 
  Hogoi urtherendako kondenaturikan, 
  Orai paga ditzazten penitentzietan, 
  Egin dituzten krimak beren denboretan. 
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14. Kanta kantu berriak dolorosgarriak, 
  Hamalau krimenelen miserikordiak, 
  Ontsa gostarik hazi aitamen umiak, 
  Briganten eskuetan galdurik biziak. 
 
15. Jainko jauna jeuts zaite lurraren gainera, 
  Akzione krudelen justifikatzera, 
  Aingeruak ondotik odeier behera 
  Andere martierren arimen bidera174.175 

 

 
Konplainta frantsesez 

                                      
174 Azpian frantsesez : Jean ETCHEPARE. Complainte sur le rapte de 18 jeunes filles (5 

estrofa). […] Parisen laur urtheco haur bat içan da berrogoi eta hirur pusketan ezarririk. 
Courrier bat assesinaturik. Eman dugu heyen cantiac, cembeit egunen burian. 
ASCAINECOAC ERE.  

175 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 15.1. jeuts, jeitsi ; bl. 15.4. martierren, martirien. 



 
138 

 
 

 
San-Modinako hamalau briganten kantuak 
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XIX 

 
APHEZ POZOINDATZALEA. KANTU BERRIAK 
PERPIGNAKO ONDUAN HOGOI ETA ZORTZI 

URTHEKO APHEZ BATEK BI AHIZPA 
POZOINDATURIK176 

Airia: Nahi gabe anhitz da mundian gerthatzen 
 
1. Espainako fronteran hiri bat Perpigna, 
  Han egin izan dute krima lazgarriena, 
  Aphezak egiteko obra ederrena, 
  Bi ahizper eman du tristiak pozoina. 
 
2. Aphez ernegatu bat dute kondenatu, 
  Ordena galdu eta burdinak baititu, 
  Bere denbora guzia han behar higatu. 
  Errientsa177 batekin nahi zen ezkondu. 
 
3. Aphezak erraten zakon ezkondu, ezkondu, 
  Hartu zuen ordenaz eman orde kondu, 
  Zier begira daude horrenbertze mundu, 
  Tribunalak nahi du galeraz lagundu. 
 
4. Mundu hau nahi nuke sujetaz argitu, 
  Bi ahizpa mutxurdin ditu pozoindatu, 
  Ez dutelakotz nahi apheza behatu, 
  Heien hiltzia zuen ordian phentsatu. 
 
5. Lehen biktimak zuen Maria izena, 
  Hari eman baitzuen ohian pozoina, 
  Bigarren ahizpari athera fortuna, 
  Sekulakotz galdu zen ordian gizona. 
 
 

                                      
176 BNF, Fol. WZ, 700. bertso-paperak aphaiz baten irudia dakar, bertsoak Manex 

(Joanes) Etcheparek sinaturik datoz, hots, Manex eta Jean Etchepare pertsona bera lirateke. 
177 Errientsaren izena Alexandrine Vernet (1856-1931) zen.  
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6. Aphezaren etxian Rosa zen egoiten, 
  Biziaren galtzia etzuen phentsatzen, 
  Bazkaritian baitu pozoina prestatzen, 
  Eta haren basuan Aphezak emaiten. 
 
7. Biktimen ontarzuna ordian du saldu, 
  Espainiako bidia ementuan hartu, 
  Jandarmeriak zuen garan arrestatu, 
  Mala baten barnian dirua harrapatu. 
 
8. Esku sakratuetan tratamendu hori, 
  Arropa horrendako ezbaitzen konbeni, 
  Zer krima egin duen baita harrigarri, 
  Aphez horren gainian exenplu har bedi. 
 
9. Bihotzian bazuen pena ezkontzeko, 
  Egointen ahal baitzen ordena hartzeko, 
  Ora jin da tenoria nigar egiteko, 
  Urrikalmendu gati Aphez horrendako. 
 
10. Mundu huntako denbora galeraz galera, 
  Oraino ez du aski krimaren arabera, 
  Nola menturatu zen jaunaren legera, 
  Ordena sakratia errezibitzera. 
 
11. Joseph Auriol zira zegur malorosa,  
  Galdu duzu arima zere erresusa, 
  Zeruko jinkoari egiozu adresa, 
  Horren barkhamenduian zitzan mortifika. 
 
12. Bi belhain buluziez herrestan bidian, 
  Oihan eta desertu guzien artian, 
  Hilik behar zira tristia mundian, 
  Nahi baduzu parterik Zeruko-lorian. 
 
13. Heskual herrian daude Aphezak fidelik, 
  Begiez lurrera eta bihotzez gorarik, 
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  Penitentzia egiten dute umilki alegerarik, 
  Beren esku sakratiak liburu saindua betherik. 178 

 

 
Aphez pozoindatzalearen kantu berriak 

                                      
178 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.4. Errientsa, Errientsaren izena Alexandrine 

Vernet (1856-1931) zen; bl.7.2. ementuan (sic), mementuan.; bl. 7.3. garan, (< gare, fr.), 
geltokian; bl. 7.4. Mala, (< male, fr.), maleta, poltsa handia; bl. 11.1. Joseph Auriol (Salses 
1853 ─ ?) Nohèdes-eko herrixkan (Ekialdeko Pirineoak) apaiz, bi pozoinketez akusatua 
izanik betirako galeretera zigortu zuten. 
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Bigarren sujeta: Botikario mutilaren asesinatzea edo 

Fenayrou senar-emazteen afera 
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Aphez pozoindatzalearen ixtorioa hitz lauz 
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C. PERPIGNACO ASISAK 
Hogoi eta zortzi urtheko aphez bat sekulako galetarat 
<k>ondenaturik, bi ahizpa mutxurdin pozoindaturik 

 
 

EXPLIKAZIONIA 
 
 
 Perpignako onduan bada herri bat Nohedes deitzen dena, han 
egoiten zen erretor bezala Jospeh Auriol hogoi eta zortzi urtheko 
aphez bat. Malerus hura eskolatu zuten bere borondatiaren 
kontra. 
 Kasu emazue zer den aphez gaizto egitia. 
 Bertze anhitzek bezala maite zituen emaztiak. Hortako nahi 
zen aphez arropa utzi herriko errientsarekin ezkontzeko. 
 Bazen herri hartan bi ahizpa mutxurdin lehena Marie Fonda 49 
urtheko bat eta bigarrena Rosa 45 urthekua. 
 Miserable hak ukhan du idei gaixtua heien pozoindatzeko, eta 
heien fortunaren izaiteko. 
 Marie pozoindatu eta Rosari eginazten du testamen bat, 
emaiten dute beren fortuna ondar bizi denari. 
 Testamenta egin eta hameka egunen bazkariten ari zirelarik 
aphezaren etxian pozoindatzen du hura ere. 
 Saltzen du egun berian huntarzun guzia. Espainialat partitzen 
da, errientsa juan zen lehenik eta ez dute sekula hatzeman. 
Pradeko garan aphez izan da arrestatuia. Hatzeman diote malan 
fortuna guzia. 
 Perpignako asisetan izan da sekulako galeretarat kondenatua. 
Zer exenplia !!! 
 Aphezak dira gizonak bertziak bezala. Bada hetan gutan bezala 
onak eta tzarrak. Maithatu behar dira emaztiak bainan ez 
pozoindatu. Nik ere segurki maite ditut, bainan ez hiltzeko. 
 Ez da Auriol apheza pozoindatzale bakharra. Istoriak erraten 
du Pelage 1er eta Alexandre Borgia ere. 
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 Alexandre Borgiak ezkondu zuen bere alaba Lucrèce deitzen 
zena, de Pesaro deitzen zen aitasun batekin, eta mundian egiten 
ahal diren zikinkeriak egin eta bere alabarekilan, gero pozoindatu. 
 Ohoin, asasinatzale, pozoindatzale eta beretze ainitz zikinkeria 
egin zuen Alexandre VIak aitasainduak. 
 Ez dut segurki phentsamendurik sujet horien explikatzeko. 
 Maitha dezagun gure Errelijiona, eta gure jainko-jauna, eta 
aphezek egiten badute gaizki hainbat gaizto berentzat. 
 Emazteki gaixuak, etzuztet segurki exortatu nahi aphezen ez 
maitatzia, bainan kasu emazue zuen burueri. 
 
 Biarritz et Bayonne. Imp. Ch. Bauxon 
 
 
 

 
Lionel Dumarcet, L´affaire Abbé Auriol (2006) 
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XX 
 

KANTU DOLOROSAK 1888AN EMANAK 
AINGERUEKIN DAGO179 

Airea: Pena dut eta dolore 
1  Kantu berriak guziek kantatzeko,  
 Sujetak trixtiak dira khundatzeko,  
 Ama-seme batzu baziren Orillako,  
 Mundua harritu baitute sekulako.  
 
2  Emaztia alharguna zen munduan  
 Ezposa hila zuela ez goguan,  
 Semiarekin erori da bekhatuan,  
 Etsai zaharra etzen naski ifernuan.  
 

   3  Haur bat egin eta hil du gordatzeko,  
    Semiaren ohorea beratzeko.  
    Matalazen artian eman ithotzeko,  
    Uste zuten nehor etzela ohartuko.  
 
   4  Ama krudelak zer krima egiteko!  
    Ithotzea etzen aski harendako!!  
    Marraza batez xehatu du finitzeko,  
    Bertz batian gero ekarri egozteko !!!  
 
   5  Haren gorphutza bertzian urtharazi, 
    Satan gaixtuak hola du galarazi,  
    Aingeru gaixuak etzuen ez merezi,  
    Sorthuz geroztik behar dira oro hazi  
 

6 Biharamunian jalgi zen kanpora,  
 Auzoko emazte batek erran gora,  

    Zer egin zuen bezperako karga hura?  
    Krimenala bera galtzen da, bai ardura.  

                                      
179 Xabier Kaltzakorta, 2002., “Jean Etchepareren cantu dolorosac”. KARMEL nº 

230, 35-55- Joanito Dorronsororen arabera (Bertso doinutegia, 1995) 2169, Aitak eta amak 
herritik (N). Pena dut eta dolore. 
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   7  Komizariua zuten abertitu,  
    Berheala jandarmekin da partitu,  
    Etxe hura behar zutela bisitatu,  
    Gaizkiaren marka guziak hatzeman tu.  
 

8  Ilherrietan izan da justizia,  
 Ama-semiek harturik konpainia,  

    Erran baitzuten han zutela ihortzia,  
    Bainan haurrik khausitu gabe jalgi dira.  
 

9 Ama-semiak dituzte arrestatu,  
 Haurra zer egina zuten atakatu?  

    Ama krimenelak orduan du aithortu.  
    Bere krima izigarria deklaratu.  
 
   10  Jujatuak izan dira asisetan,  
    Ama-seme horiek ziren Obenetan,  
    Semia sekulako eman galeretan,  
    Bizia behar du pasatu burdinetan.  
 
   11  Amaren jujamendua gilotina,  
    Aphez batekin eginik etsamina,  
    Kurutzefika bat eskuan baitzen jina  
    Hola izan da ama haren azken fina.  
 

12 Gaztigatu izan ditu Jinko-jaunak,  
 Harek egiten baititu lege hunak, 
 Xuxen gidatu behar dira bethi haurrak,  
 Etsenplu har zazue huntan, aitamak180. 181 

 
 
 
 
 

                                      
180 Honela bukatzen da: Jean Etchepare, Propriété réservée de Jean Etchepare. 
181 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.3. Orillako, Aurillac-eko ; bl. 3.4. matalazen, 

koltxoien ; bl. 4.3. Marraza, harakinaren matxetea ; bl. 7.2., Berheala, berehala.e 
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Infantizidioaren kontrako kantu dolorosak (1888) 
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XXI 

 
KRIMA LAZGARRIA182 

Lau punduko airian 
 
 1  Nahigabe anhitz da izaten munduan  
  Sujet hau gerthatu da Lurdeko onduan  
  Guzientzat lekhua delarik Zeruan  
  Zonbeit behar da naski bethi ifernuan.  
 
 2  Senhar-emazte batzu ziren elgarrekin,  
  Etxian bizi ziren beren lau haurrekin.  
  Hirur neskatxa eta muthiko batekin,  
  Maleruski gerthatu dira amarekin.  
 

3.  Alabarik etzuen ama harek maite,  
 Eta semiarentzat dena borondate.  
 Aitak ezaguturik erran dako fite,  

  Diferentzia horrek ekharri dio kalte. 
 

4 Egun oroz zabilan aita lur-lanian, 
  Haur gaixuak utzirik amaren aldian,  
  Bi alaba gaztenak hil ditu ohian,  
  Aizkora bat harturik, xehatu ordian!  
 
5 Hirurgarrenak sanja baitzuen ganbera, 
  Memento bat egon da juaiteko hiltzera,  
  Aita arribatu da artian etxera,  

  Eskutik khendu dako amari aizkora.  
 

6 Aizkora kausitu du odolez bethia,  
  Hirurgarren haurraren hiltzerat abia,  
 

                                      
182 Cantu berriac 1888an emanac CRIMA LAZGARRIA Lau punduko aïrian. Xabier 

Kaltzakorta, 2002, “Jean Etchepareren cantu dolorosac”. KARMEL nº 230, 35-55-. Ikus: 
Factum Gertrude Cherroux, Complainte des mères criminelles. 1887. Sur l´air de Béranger à 
L´Academie, Ou te souviens-tu? Paris, Maison Baudot 1887. BNF. QZ – 36-4. 
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  Aitak egin ez balu etxerat jitia,  
  Hartaz hil behar zuen alaba Maria!  

 
7 Etxia mia eta aitaren xagrinak, 
  Bi aingeru gaixuak emaztiak hilak !  

  Ordian hasi dira marrazka saminak! 
  Auzoko jende hunek ikhusirik krimak.  
 
 8  Zaharrek erran dute kontsideraturik  
  Ez dutela aditu nehon halakorik,  
  Amak bere esnetik umiak hazirik  
  Aizkora trixte batez ezarririk hilik.  
 
 9  Preso ezarri zuten Ama kriminela,  
  Gaizki egilendako lekhua han dela,  
  Bai eta kondenatu gilotinatzera,  
  Holako amarentzat ez dela sobera. 
 
 10  Kondenatu onduan semia galdatu,  
  Hil gabetarik nahi zuen besarkatu,  
  Haurrak aitari eman hola arrapostu:  
  ― Ez dut ikhusi nahi, ni ere hilen nu.  
 
 11  Jujatu izan dute Tarben asisetan  
  Eta gero ezarri kaxote batetan,  
  Urrikitan sar dadin azken egunetan,  
  Nahi badu parterik gero zeruetan.  
 

12 Azken eguna jina, presta gilotina,  
  Direkturra bisitan kaxoterat jina,  
  Behar zuela egin ongi etsamina  
  Erraiterat jin eta kausitu du hila !!! !!!183  

 
 
 
 

                                      
183 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.2. Lurdeko, Lourdes-eko; bl. 11.2. kaxote, 

kaxota, gela, ziega. 
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Jean Etchepare koplariaren beste bertso-paper bat 
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XXII 

 
DOGA BURU-PIKATZAILIA184 

 
Lau punduko airian 

 1. Doga gizon zarra zen eta famatua,  
  Cazaboneko hiri handian sorthua, 
  Jende hiltzeko zuen lurreko gostua,  
  Proba ezin eginez bethi libratua.  
 
 2. Bi krima egin ditu gazterik herrian, 
  Bihotza tristatzen da hori erraitian,  
  Segeret egin lanak oro azkenian 
  Nonbeit agertzen dira gutien ustian. 
 
 3. Bietan libratu da, ezin phoroatuz,  
  Jendek hiltzen ari zen ongi segeretuz, 
  Zer ari da gizona arima kolpatuz,  
  Girixtino laguna, gaizki gobernatuz.  
 
 4. Ondar gerlan soldado xerbutxatua zen,  
  Gero jandarme sarthu onduan Parisen,  
  Jandarme bat han hil du, lekhukorik etzen,  
  Abilizia zarrez hala zen libratzen.  
 

5. Doga kasatu dute jandarmeriatik,  
  Zarra bethi kanpo da, gizonen artetik,  
  Mundu huntan sobera trebatuz geroztik 
 Ez ditake balia abileziatik.  
 
6.   Krimak eginak eta nehor ez ageri,  
 Doga bethi ixilik, jende hiltzen ari,  
 Orai ez gira beldur gehiago hari,  
 Ongi segurtaturik baitute ezarri. 

                                      
184 Imp. Gadrat Ainé, Foix (sd.), 1889, BNF GR FOL-LN16-14. Xabier 

Kaltzakorta, “Jean Etchepareren cantu dolorosac”. KARMEL nº 230, 35-55- 2002. Jean 
Dauga zuen izena jendarma hiltzaileak (Larée 1849-Nancy, 1889) Doga testuan.  
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7.   Zulzer deitzen zen jaun bat gizon galanta zen, 
 Bere esposarekin ari bazkariten, 
 Dogak hek ere ditu han berian hiltzen, 
 Bizar-nabala batez burua pikatzen. 
 
8.   Oben gabiak badu bethi zerbait pena, 
 Eta askotan libro bekhatoros dena, 
 Nork behar du phentsatu halako orena, 
 Holako gizonak du galtzen bai arima. 

 
9.   Pariseko poliza xerkha abiatu, 
 Doga behar dutela nonbait harrapatu, 
 Espetorrak hatzeman eta arrestatu 
 Gaizki eginak orai behar tu pagatu. 

 
10.   Azkenian galtzen da gaizki dabilana, 
 Ez dea harrigarri Dogak egin lana, 
 Burua pika eta eskapa gizona, 
 Anhitz sofritzen dugu gure Jesus jauna. 
 
11.   Nancyco asisetan baitute jujatu, 
 Doga dute hiltzerat jujek kondenatu, 
 Hiltzia deuse ez da, arima du galdu, 
 Ifernurako bortha berak du zabaldu. 
 
12.   Gauzarik hoberena munduko bakia, 
 Harek luzatzen baitu gizonen bizia, 
 Abandona dezagun guziek gaizkia, 
 Aise irabazteko Zeruko Loria. 185. 

 
 
 
 

                                      
185 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.1. Doga (sic), Jean Dauga hiltzailea; bl. 1.2. 

Cazaboneko, Cazaubon (Gers); bl. 3.1. phoroatuz, frogatuz; bl. 5.1. kasatu, bidali; bl. 9.3. 
espetorrak, inspektorrak; bl. 10.3, pika, moztu. 
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DOGA BURU-PIKATZAILIAREN IXTORIOA 
 
 Tarbetik urhuntxago da Gers deitzen den departamendua, 
departamendu hartan bada hiri eder bat Cazabou deitzen dena.  
 
 Doga gizon famatu hori han sorthu zen. Orai duela hogoi 
urthe, bere herrian egin zituen bi krima lazgarri. Doga dute 
arrestatzen, eta Auch-eko asisetan izan da libraturik, zeren ez baitzen 
lekhuko segurrik.  
 
 Ondar gerlan egin du xerbutxu ; hantik athera eta, Parisen dute 
Doga jandarme emaiten. Han hil-omen zuen jandarme lagun bat, 
bainan ez baitzuten phoroantxarik, kanporat emaiten dute 
jandarmerietarik. (Holako jandarmiak dira Frantzian arrado).  
 
 Geroztic Dogak egin dituen krimak dira harri-garri. Hogoi eta 
zortzi heriotze ditu egin. Jendiak hil eta zuen heier buruak pikatzen 
bizar nabala batekin.  
 
 Pariseko Poliziako Espetor batek du Doga arrestatu. Nancy-ko 
asisetan, Doga izan da hiltzerat jujaturik. Segurki ez du gilitina ebatsi, 
aspaldian zuen merexitua.  
 
 
 HESKUALDUN LAGUN MAITIAK, GUZIEK HAR 
DEZAGUN SUJET HORIETAN EXENPLU. 
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Bertsopapera kontatuz Dogaren bizitza hitz neurtuz eta hitz lauz. 
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XXIII 

 
AGUER-MIZPIRATEGUIREN KRIMA186 

Airia: Pena dut eta dolore 
 

1.  Gizon gazte kriminel bat heskualduna 
  Atharratzeko onduan egon dena. 
  Aguer-Mizpirateguy baitu hak izena, 
  Kantuz esplikatu nahi dut haren krima. 
 
2.  Hogoi eta bederatzi urthe ditu, 
  Licq Athereyko herrian baitzen sorthu, 
  Amak zuen haurretik gaizki gobernatu, 
  Hogoi urthe bethe artio menazatu. 
 
3.  Xortia thiratu eta soldadu zen, 
  Haren xerbutxuak gitu estonatzen, 
  Frantziako bandera zuen ohoratzen, 
  Askotan hola ikhusten da onak galtzen. 
 
4.  Bordeleko hirian zen Aguer sarthu, 
  Andere gazte batekin aiskidetu, 
  Behar direla elgarrekin esposatu, 
  Julietek bere burua konfidatu. 
 
5.  Juliet gaixua hil du tronpaturik, 
  Diru puska bat eskuan ikhusirik, 
  Promenatzerat ereman du bazkaldurik, 
  Moltsa har eta han utzi du gero hilik. 
 
6.  Emaztegai gaixua zuen inganatu, 
  Lekhu ilhun batetarat ereman du, 
  Sei ukhaldiko pixtoletaz porroskatu, 
  Arroila baten barnian gero ezarri du. 
 

                                      
186  Aguer-Mizpirateguin cantu berriac. Imp. Gadrat Ainé, Foix (sd.), 1889, BNF GR 

FOL-LN16-14. BNF, Fol. WZ 700, Don Bibliothèque Mazarine 9476. Doinua = XX. 
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7.  Lekhu guzietan kurri jaun fakturra, 
  Harek atzeman izan du gorphutz hura. 
  Zer heriotze lazgarria! Zer malurra! 
  Manera hartan funditzia kreatura. 
 
8.  Espanialat nahi zen Aguer sarthu, 
  Oihanez oihan gordeka eskapatu, 
  Hamar egun trixtiak zuen han pasatu 
  Erdi biluzia baitute arrestatu. 
 
9.  Hamar jandarma brigada oihanian 
  Aguer hatzeman baitute sasi-pian, 
  Xakhur batek atheratu du aintzinian, 
  Ez baitzen haizu egoitia zen tokian. 
 
10.  Langiliak harmaturik jandarmekin 
  Haren ondotik zabiltzan fusilekin, 
  Bi tiro eman deraizkote bolborekin, 
  Bai eta gero amarratu burdinekin. 
 
11.  Bordeleko asisetan da jujatu, 
  Juje guziek hiltzerat kondenatu, 
  Carnot presidentak gero du graziatu, 
  Gilotina etzuen nahi xerbutxatu. 

 
12.  Galeretan eman dute sekulako, 
  Bere krima lazgarriaz orhoitzen, 
  Exenplu handia hori da gaztendako, 
  Kriminelak nola dituzten tratatuko187.188. 

                                      
187 Testuak frantsesez honela jarraitzen du: Publiée para J. ETCHEPARE. Prix 20 

centimes. Cour d´Assises de la Gironde. Condamnation à mort d´AGUER di<t> LE 
BASQUE. Eta hona nola bukatzen duen frantsesez idatzi konplainta 

12. Aguer, le miserable 
  Tu échappes à la mort, 
  Assassin exécrable, 
  Tu subiras ton sort. 
  Tu passeras ta vie 
  Dans le Caledonie, 
  Loin des honnêtes gens. 
  A la fleur de ton âge 
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AGUERREN KRIMAREN ESPLIKAZIONIAK 
 
  Aguer- Mizpirateguy sorthu zen Atharratzen eta Maulen 
artian, Licq Athereyko herrian. Gazterik izan zen bere amaz gaizki 
gobernaturik. Orok badakite Aguerren bizia. Hogoi urthetarako 
xortia thiratu eta partitu zen soldado. Egin du bere xerbutxia 
fidelitate eta oneskeria handirekin. Xerbutxua finitu onduan jiten da 
Maulerat, bainan amak zuen bere semiaz artha guti hartu.  
  Aguer badua Bordeleko hirirat. Han egon da zapur-
ponpier bezala eta gero kai batian muthil. Toki guzietan Aguer 
konportatu da oneski. 
  Maleruski beretzat egin zuen Juliette Andrieuren 
ezagutza. Neska gaixo hori ezarri zuen esperantxetan eta hitz 
emaiten dio emazte-gaiari esposatzeko. Gaixuak ukhan du Aguer-
baithan konfidenxia eta erraten dio bazuela zazpi ehun libera. 
  Igande egun batez bazkariten dire elgarrekin eta 
Aguerrek eremaiten du Juliette promenada baten egitera, eta han du 
sei ukhaldiko pixtolet batekin hiltzen, eta haren bisaia bolboraz 
porroskatu eta arroila batetarat botatzen. 
  Biharamunian faktur batek hatzeman du Julieten 
gorphutza. Aguer eskapatzen da bere ustez Espainarat. Hamar 
egunez egon da Landeko oihanetan gorderik, kasik buluzgorri zen 
eta gosia tripan, jandarmiak eta laborarioak zituen ondotik xakhur 
batek du atzeman. 
  Bordeleko asisetan dute hiltzerat kondenatu. Carnot, 
gure Presidentak graziaturik igorri du sekulakoz galeretarat. 

Hogoi eta beateratzi urthetan pasatu behar da bizia burtinetan. 
Zer exenplua!!! 

 
 
 

                                                                                                             
  Cayenne est ton partage, 
  Voilà ton chatiment. 
188 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.2. Licq Athereyko, Ligi-Athereiko; bl. 5.3. 

promenatzerat, paseatzera; bl. 10.3. deraizkote, dizkiote; bl. 11.3. (Sadi ) Carnot, 1837ko 
abuztuaren 11an Limoges-en jaioa eta 1894eko ekainaren 25ean, Frantziako presidenta 
zelarik hila Caserio anarkista italianoaren tiroz.  
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Aguer-Mizpirateguin cantu berriac 
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XXIV 

 
BOTIKARIO MUTHILAREN ASASINATZEA189 

Airia: Aita saldu nuzu idi bat bezala 
 

 
1. Eguna argitzen da iguzki aldetik, 
  Nola egiten duen jaunak guregatik, 
  Sujet hori jin baitzait orra Parisetik, 
  Krima itsusienak baitira ondotik. 
 
2. Entzutia bera ere ikharagarri da, 
  Aski da egoitin obrari begira, 
  Gizonak nola nahi jalgitzen badira, 
  Lanjeros denarentzat abisak badira. 
 
3. Huna beraz sujeta Parisen agertu, 
  Urupaguzietan baitira harritu, 
  Gizona galtzeraino dute inganatu, 
  Bi aneiek hil eta andriak argitu. 
 
 

                                      
189 BNF, Fol. WZ-700. Titulu osoa hauxe da: Bigarren suyeta. Pariseren eta Versaillen 

artian Botik<a>io muthil bat assassinaturic.Sinaturik : Manech Etchepare. Doinua : Azkue, nº 
376, nº 377. 
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4. Botikario batian Aubert zen muthila, 
  Madamarekilan zen jaun hori akorta, 
  Senharrak jakin zuen haien bian segreta, 
  Ordian egin dute hiruek konplota. 
 
5. Pariseren onduan hiri bat Versaille, 
  Horien bien artian krima egin dute, 
  Hiru miserabliak akort ziren fite, 
  Gizona hil onduan garrotatu dute. 
 
6. Karro batian ezarri plomuz kargaturik,  
  Bai eta ahua josi phentsatu gaberik, 
  Urian hatzeman dute gizona usteldurik, 
  Zer martier juan da gaixua mundutik. 
 
7. Gizona kontsomitu mila inganioz, 
  Eta beren buruak bethikoz maloros, 
  Azione gaixtua zenbat den lanjeros, 
  Ongi gobernatzia ez denez agrados. 
 
8. Inbide gaixtuan gizona hiltzera, 
  Batek igorri dako lantza bihotzera, 
  Arima phartitu da Eternitatera, 
  Jaunak errezibitu besuen artera. 
 
9. Hirur kriminel ziren emaztiarekin, 
  Uros izanen ziren ez balute jakin, 
  Marteilu ukhaldika bertzia lantzarekin, 
  Obra manifikua zuten elgarrekin. 
 
10. Senharra gilotinatu andrie galeretan, 
  Oihu egiten zuten bainan alferretan, 
  Heiagora marraska bazen karriketan, 
  Gaztigu ederra da andre ezkonduetan. 
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11. Gizona harritzen du hiltzeko orenak, 
  Begien aitzinian ikhusten duenak, 
  Oihu eta marraskaz aita eta amak, 
  Hamar mila arima nigarrez zaudenak. 
 
12. Arima phartitzen du jaunaren eskura, 
  Miserikordia galdez eternitatera, 
  Ez duen sobera andriak galera, 
  Tribunalak egin du obren arabera. 190. 
 

 
Fenayroutarren ixtorioa hitz lauz 

 

                                      
190 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 3.1. Urupa, Europa. bl.8.1. inbide, eginbide; bl. 

10.3. Heiagora marraska, oihu eta karrasi. 
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VERSAILLEKO ASISAK PARISEN ETA VERSAILLEN 
ARTIAN BOTIKARIO MUTHIL BAT ASASINATURIK. 

 
EXPLIKAZIONIA 

 
 Mundu huntako krima guzien segida emaztia da. Parisen bazen 
Feneyrou botikario bat. Ezkondua zen. Bazuen muthil bat Aubert 
deitzen zena. Etxeko andria akort zen muthilarekilan. Hirur urthe 
egonik han muthil badua otikario bere gain. Senharrak jakiten du 
emaztiaren eta muthil ohiaren manobra guziak. 
 Senharrak erraten dio emaztiari: 
 ― Informatia nun hire eta Auberten segretu guziez. Behar dun 
juan harenganat eta gomitatu gau batez promenada baten egitera 
Parisen eta Versaillen artera. 
 Aubertek errefusatzen du. Emaztiak inganatzen du eta hitz 
ematen dio baietz. 
 Bi aneiak harmaturik bata marteil batez eta bertzia lantza batez 
juaiten dira gau lazgarri hartan gizonaren hiltzera. 
 Aubert badua andriarekin. Sartzen da ganberan. Bi gizonek 
hiltzen dute emaztiak argi eginez. 
 Ahoa josten diote eta plomuz estekaturik karro batian ezartzen 
eta urerat botatzen. 
 Zonbeit egunen burian, langile batek hatzeman du Auberten 
gorphutza arras usteldua. 
 Hirur brigantak izan dira arrestaturik. Versaillen asisetan 
Feneyrou kondenatu dute gilotinarat, haren aneia sei 
urtherendako eta andria sekulako galeretarat. 
 Emaztekia, zendako, jainkoak eman zaitu mundurat? 
Gizonaren galtzeko. 
 Sortzeik, jainkuak gizona egin zuen bekhaturik gabe. Evaren 
lehen bekhatua izan da munduko lehen inbidia. 
 Emaztekia, khasu emazu, zaude zure esposari fidel, nahi bazira 
mundian izan uros, eta nahi baduzu zure familia jainkoaren 
beldurrian biziazi. 
 Har zazue emazteki guziek sujet huntan exenplu. 
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XXV 

 
BI HERIOTZE SARAN191 

 
Airea: Salbatore gora da Garazi aldean.  

 

 
 

1.  Sarako herrian da krima bat gerthatu,  
Mundu guzia baita orotan harritu.  
Gaxtagin triste batekbi gizon hil ditu,  
Emaztea doidoi da bizirik gelditu.  

 
2.  Gauerditan zaiote etsaia ethorri,  

Bazakien jadanik harek hango berri,  
Zer sarraskitan duen etxea ezarri!  
Jende biziarentzat hori da lazgarri.  

 
3.  Senhar emazten batzu, hiru haur heiekin, 

Gizonak ansia bat bazuen berekin,  
Goizetik arrats lana, bethi lurrarekin,  
Bakean bizi ziren oro elgarrekin.  
 

                                      
191 Paskot LARROULET, “Bi heriotze Saran”, Eskualduna, 1913, 1346.zk. 3. 

Gertakizun hau 1894 aitzin gertatu zen, urte horretan hil baitzen Paskot. 
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4.  Loak harturik zagon senharra ohean,  

Emazteak betbetan erran dakonean:  
― Jeiki zaite; behazu, zer den beherean,  
Anaia oihuz dago, zu nahi zaitu han.  

 
5.  Jeikitzen da gizona lo hordi batean,  

Zer grina duen sendi harek bihotzean!  
Anaiak zer othe du heiagoraz pean?  
Ez dio huts eginen bizian, hiltzean.  

 
6.  Herio lazgarria haren beha zagon,  

Azken kolpea eman han behar baitzion.  
Hortaratuz ez baita espakurik nehon  
Bi biak hilik zaizko erraz gora egon.  

 
7.  Odola zaioten alde orotarik,  

Arraildurak buruan, hanitz lekhutarik.  
Hainbertze sisti sasta, behar gabetarik,  
Gutiagokin dago gizona galdurik.  

 
8.  Emazte gaixoa da azkenik hurbiltzen,  

Nunbeit zerbeit badela zaio iruditzen,  
Suko ikhatz gorria eskuan du hartzen,  
Jakin nahiz etsaia zerika ditaken.  

 
9.  Bezperan ikhusia izan behar zela,  

Hortaz segurtatzen da, kara baitu hala,  
Begi zorrotz batean, iduri kabala,  

 Betbetan lotzen zaio abre bat bezala.  
 
10.  Hil edo bizi zaio andre bihurtzen,  

Gerruntzetarik baitu finki atxikitzen,  
Bainan salbaia harek hanbat du funditzen  
Nun odoletan baita lurrerat erortzen.  
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11.  Jaunaren justiziak ez zuen luzatu,  
Hiltzalea baitute gartzelan zerratu,  
Krirna hori behar da odolez pagatu,  
Biziaren ga1tzea horrek rnerezi du. 192. 

 

 
Eskualduna 1913, 1346 zkia, 3. 

 

                                      
192 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 9.3. kabala, abere; bl. 10.2. gerruntzetarik, 

gerritik; bl. 10.3. funditzen, kolpez hondatzen. 
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XXVI 

 
CARNOT PRESIDENTAREN HERIOTZEA193 

 
1. Presidenta juan zauku aurthen Lyonera  
 Hango populuari agur egitera;  
 Jende hanitz jina zen, entzunik, bidera,  
 Hari bihotzetikan esker bihurtzera.  
 
2. Hirian zen ibili guzien artean,  
 Bere adiskidekin karrosan airean ...  
 Biba Carnot! oihuka guziek batean, 
 Etzen atsegin txarra haren bihotzean.  
 
3. Bozkario handitan bihotza zabaldu,  
 Aita on bat bezala hura da mintzatu:  
 ― Populuak behar du ni ganat hurbildu,  
 Guzieri nahi dut eskua tinkatu.  
 
4. Alde orotarik jin jendia ospeka,  
  Karrosaren inguru oro ezin koka,  
 Gaixtagin batek dio kolpe tzarra bota,  
 Eta ments gabe utzi puinalaz jo-eta.  
 
5. Ohartu bezein sarri, Prefeta altxatu;  
  Gaixtagina jo batez lurrerat etxatu;  
 Han zuten berehala gathez estekatu,  
 Bertzenaz nahi baitzen ixil eskapatu.  
 
6. Zauri hura ikhusi zuen medikuia  
 Ilhun jarri zen, arrunt gogoetatuia,  
 Zeren puinala baitzen barnegi sartuia,  
 Hain zen izigarria, ezin sendatuia.  
 

                                      
193 Jules MOULIER “Oxobi”, Oxalde 1814-1897. Eskualzaleen biltzarrak agererazia. 

Le courrier, Bayonne d.g., 50-51. Beste zenbait konplainta frantsesen artean honakoa : 
Complainte de Caserio. Ait de Fualdès. Pellerin et Cie, Espinal 1894. 
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7. Mundu guzia eman nigar marrasketan,  
 Deus onik ez ikhusiz Presidenta baithan;  
 Mediku aipatuiak ziren ikharetan  
 Beldurrez zakioten hil beren eskutan,  
 
8. Zauria lothu da aphur bat eztitu;  
 Aphez baten hitz onak gero entzun ditu,  
 Giristino zelakotz haurretik izatu,  
 Jaunaren aintzinean bakean agertu.  
 
9. Gizon prestu, zuzena zen guziendako;  
 Harek egin ongia ez da ahantziko;  
 Haren heriotzeaz gira orhoituko;  
 Kanpotarra behar zen puinalaz jotzeko.  

 
10. Italiako seme, Lyonerat jina, 
 Frantzian hik eman duk dolu hanitz mina. 
 Gizon bihotzgabea, itsu gaixtagina, 
 Ez duk hiretzat aski urkhabeko fina. 
 
11. Azken hitz bat zuretzat, gobernamenduia; 
 Gaixtaginez hari da bethetzen munduia, 
 Har zazu indar eta hazkar animuia; 
 Nausitzen ez utz etsai madarikatuia. 194 
 

 
Joanes Oxalde (Bidarrai 1814-1897) 

                                      
194 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 4.4., ments gabe, zentzu gabe; bl. 10.1. Italiako 

seme, Sante Geronimo Caserio (Motta Visconti 1873 – Lyon 1894). 
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Carnot presidentaren heriotza Lyon-en (1894) 

Le Petit Journal-eko atarikoa 1894-ko uztailaren 2an 
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BNF, Z. Basque 71 (28).  

Anton Abbadiak Donibane Lohizunen erositako bertsopapera 1894-IX-28. 
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XXVII 

 
CARNOT-EN HILTZEA195 

 
Airea: Oren onean sorthua zira izar ororen izarra 

 

 
 

1. Frantziak ditu aspaldi huntan maluretan handienak, 
  Nola es behar horrek trixtatu arimetan hoberenak, 
  Noiz eta ere haurrik maitenak eman baitiozki dohainak, 
  Alde guziez galdu izan t bai eta gazterik dinak, 
  Gaixo maiteak zer eginen du? Bethi ditu dolu minak. 
 

                                      
195 Cadet OXANDABARATZ, California-ko Eskual-Herria. Los Ángeles, 1894-X-13. 

Airea: Lurraren pean sar nindaiteke, maitia, zure ahalgez, bezalakoa, bertsolerroa honen bigarren 
bertsoaren hasiera baita. 
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2. Mila zortzi ehun eta lau hogoi hamalauean, 
  Pesta ederrak Jondoni Joanis Lyon-en hiri guzian, 
  Bozkario handitan ziren eder gailuen erdian, 
  Nork behar zuen beraz penatu eta handik ixtantean 
  Dolu berria behar zutela pesta hartarik Frantzian. 
 
3. Oren erdi bat lehenago ai! Ganbera eder hartan 
  President orok maithatuhura alegrantzia handitan, 
  Adoratua persuna handiz, Frantziaren ohoretan, 
  Eta urrun ziren guziak segurki mila lekhuetan, 
  Lekhu berean behar zutela ikusi azken hatsetan! 
 
4. SANTOS CASERIO asasinoa hurbildu zen karrosari, 
  Zeren zituen berekin johan debru guziak gidari, 
  Puinala sarthu gizon on hari eta hurbil bihotzari, 
  Memento hartan zer gerthatu zen pensatzia da lazgarri, 
  CARNOT maitea ordu beretik herioarekin garri ! 
 
5. Gauherditik zenbeit minuta doi doia ziren pasatu, 
  Tenure hartan jainko handiak Carnot bere ganat deithu, 
  Bisai noble hura kolorez laster orduan sanjatu, 
  Zeren gorphutzetik arima izan baitzen separatu, 
  Gizon handien jakintasuna, deusik etzen baliatu! 
 
6. Espos-lagun andre maitea bere bi seme onekin 
  Laster partitu Parisetik eta zer bihotz minekin, 
  Nahiz oraino etzakiten garbitasun osoarekin! 
  Beldur handiak bazituzten bai gaixuak arrazoinekin, 
  Aita on hura izanen zeka hiltzeko kolpearekin ! 

 
7. Ama eta bi semeak ganbera hartan sartzean 
  Aita maite haren arima Jainkoaren aintzinean, 
  Gorphutza zen hotza ohean, odola beltza barnean, 
  Asasinoa haren puinalak xehatu oro bidean, 
  Nola etziren hilak erori harriturik han bertan? 
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8. Andere handi berthutos […] 
  Estokan du gaixuak bihotza, etzaio heldu ihintzik, 
  Bainan galdatzen kuraie handiz berak uzteko bakharrik, 
  Ahuspez ziren orduan jarri hil maitea besarkaturik, 
  Gizon justu haren arimak eskerrak eman zerutik. 
 
9. Mundu huntan ez da gizonik egiazki jakiteko, 
  Xangrin haren handitasuna lumarekin emaiteko, 
  Andre maiteak bothere hartaz kolpe hura gordetzeko, 
  Zeren haren bizi guzia xehatu zen sekulako, 
  Bihotz handiak dira bakharrik ixilpean sofritzeko. 
 
10. Berri trixte malurus hura laster munduan hedatu, 
  Eta ez izan Erresumarik non ez duten pena hartu, 
  Andra gaixoak froga handiak miliunka izan ditu, 
  Gobernuak bere aldetik gisa berian izan tu, 
  CARNOT zena ! ixtorioak hortako behar altxatu. 196. 
 

Fresnillon, 1894ko agorrilean.  
 
 

 
J.P. Goityñok zuzendu Californiako Eskual Herria Berriketari Eskualduna 

 
 
 
 
 

                                      
196 HIZKUNTZA OHARRAK: :bl. 5.2. Tenure, tenore, garai; bl. 5.3. Bisai, aurpegi; 

sanjatu, aldatu; bl. 8.1. bertsolerroaren bigarren parte ezin irakurria da. bl. 8.2, estokan, 
amildegi ertzean; 
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Kaietano Oxandabaratzen kanta (1894-X-13) 
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XXVIII 

 
IL DA CANOVAS197 

 

 
 1. Il da Cánovas, fuera Cánovas, pikaro gaizki eziya, 
  Galdu zituen gari-zelaiak, gailendu zaio sasiya, 
  Galdu zituen ipar garbiyak, gailendu trumoi nasiya, 
  Galdu zituen fueruak eta Jaungoikuaren graziya, 
  Galdu zituen bizi-lekuak, galdu du bere biziya. 
 

                                      
197  Antonio ZAVALA, Ustu ezin zen ganbara. Auspoa 126. Tolosa 1976, 62. 

Dorronsoro, aip. lib., nº 1496. 
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2. Iru erloju, iruna kate, iru mailakin bakoitza, 
 Buruan iru korona eta petxuan iru orratza, 
 Amoriyua iru dobletan tximixta bezin zorrotza, 
 Iru tirokin utzi zizuten zuri senarra ilotza, 
 Iru ezpatak zulatzen dute, señora, zure biotza. 

 

 
Santa Agedako mainu-etxean 1897ko abuztuaren 8an hil zuen Michele 
Angiolillo anarkista italianoak Antonio Canovas Españako presidentea. 

Le Petit Journal, supplement illustré, Paris, 1897-VIII-22 
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Angiolillo Canovasen hiltzailearen garrotezko hilketaren detailea. 
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XXIX 
 

JOXE TEJERIA 198 
 

 
 

1. Joxe Tejeria da, au nere grazia, 
Gipuzkoako Aian jaio ta azia,  
Aita tiroz il nuan, orra desgrazia,  
Publikatzera nua asunto guzia. 

 
2. Deabrubak animua eman biotzera, 

Tiroz atrebituba nere aita iltzera, 
Donostiara gero zerbait ekartzera, 
Egin nuen okerra desemulatzera. 

 
3. Gizonak altxa zuten aita bizirikan 

Ho! Semiak galdu nau! Berak esanikan,  
Gurasubak etzuban esan gezurrikan,  
Gorputza il da anima juan mundutikan. 
 

                                      
198 BERTSO BERRIAC AZPEITIAKO HURKAMENDIAREN GAINIAN 

JARRIAK Juan Maria Zubizarreta, Durango, 1900. F. Elosuren inprimategian. Beste 
aldaerak: Patziku Perurena, Leitzako errege-erreginak (ahoiz belarrirako urre 
altxorretan)..Euskaltzaindia-Bilbao Bizkaia Kutxa 1996, 326. Airea, Donostia   nº 643. 
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4. Paperian jarria alde aurretikan, 
Aitari zenbat eman seinalaturikan 
Eske ari zan beti aldamenetikan, 
Gure enredo danak sortubak ortikan. 

 
5. Aitak eskatzen ziran legez eta bidez,  

Egiten niona da agindu ta eman ez,  
Buru dana betia pentsamentu txarrez,  
Tirua eman nion dirubaren ordez. 

 
6. Soldadu armadunak lotu kurioso, 

Baita eraman ere Azpeitira preso, 
Deklarazio txarrak egiña ni oso, 
Libratutzeko bear gezurra preziso. 

 
7. Aurrena egon nintzan uka fuertian, 

Salatzallia pranko bazan bitartian,  
Gero aitortu nuen egunen batian 
Gezur guziak ziran neretzat kaltian. 

 
8. Azpeitiatik juan Donosti aldera, 

Gipuzkoako buru dan tribunalera, 
Akusatuba nintzan Judasen legera, 
Gezurrak balio ez neretzat galera. 

 
9. Andriak eta biyok emandako itzak 

Konprenditzeko ere oso dira gaitzak, 
Oiek guziak ziran gezurrezko saltsak, 
Aitari ezarriaz etzituben mantxak. 

 
10. Gaizki egin nuela ondo damutzen zat, 

Au. eskarmenturako beste guzientzat, 
Munduban ez da izan oraindikan beintzat 
Ume bat txarragorik gurasobarentzat. 
 

11. Donostian artuba nintzan albistia 
Posible etzala neri bizirik uztia. 
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Ai! ura orduko lastia tristia ! 
Etzan alegratuko nere emaztia! 

 
12. Donostiatik ginan Azpeitira etorri, 

Bost guardiarekin kotxian ekarri, 
Kartzelan sartu eta an nenguan larri, 
Sententzia tristia zuten irakurri. 

 
13.  Zuzen da garbi egin dute justizia, 

Badakit nuela nik ondo merezia, 
Ilbeltzaren amaseirako nere sententzia, 
Goizeko zortziretan kentzeko bizia. 

 
14. Gaiztua izan banaiz orra sujetatu, 

Sententzia orrek ziran biotza erdiratu, 
Aita Aizpururekin gogoz konfesatu, 
Egindako okerrak danak akusatu. 

 
15.  Pauso bat zein eman nuan ezergatik, 

Bi lagun banituben beso banatatik, 
Urkamendira juan ginan kartzelatik, 
Borrerua begira zeguan atzetik. 

 
16. Urkamendian nintzan eseri ta jarri, 

Nere entrañak zeuden estu eta larri, 
Bizia eman bear oso lotsagarri, 
Au beste guzientzat eskarmentagarri. 

 
17. Barkaziua nuan azkena eskatu, 

Zergatik egin nuen lenago pekatu, 
Orrengatik bear det orain nik urkatu 
Jaungoikuari arren nitzaz erregutu. 199. 
 

 

                                      
199 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.1. grazia, izena; bl. 6.2. Azpeitira preso. 

Azpeitiko kartzelako goiko frontoian eraiki data irakur zitekeen: Juzgado y cárceles 1889.bl. 
9.4. mantxak, okerrak; bl. 16.2. entrañak, gaztelaniatik hartu maileguak, barrenak  
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Irungo Valverderen moldiztegian plazaratu bertsopapera 

Jose Tejeria (Aia 1858-VIII-28 – Azpeitia 1900-I-16)) 
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XXX 

 
MIXEL LARRALDE200 

 
Airea: Zu eta ni frangotan biak egon gira 

 
 

1. Othoi egin zazue, zertaz diren kasu,  
Gauzak diren bezala, nahi ditut aipatu,  
Artzain bat bere bordan, baitute garbitu,  
Etsaiaren indarra, han da baliatu. 

 
2. Mixel zuen izena, deithura Larralde,  

Bakarrik bizi zena, lagunikan gabe,  
Gauaz eta egunaz, beti larrez larre,  
Jan edan onik gabe zabilan debalde. 

 
3. Gau hartan auzoan zen gaztain erre jaten,  

Trixteak holakorik, ez zuen pentsatzen, 
Bere ustez deskantsuan arthalderat gan zen,  
Kriminelak etxean harmaturik zauden. 

 
4. Zango puntetan zaizko etorri biphilik,  

Aizkora eskuetan ixil gibeletik, 
Hiru kolpez segidan buru arraidurik,  
Han bertan utzi dute bizia kendurik. 

 
5. Hiltzea ez zen aski, nahi zuten erre,  

Lastoz eta petrolez entseatu dire,  
Ez zuten utzi nahi trazarikan ere,  
Afera ongi zuten baliatu balire. 

 
 

                                      
200 Patri URKIZU & Patxi INTXAURRANDIETA (ed.), 2000, Senpereko kantu 

xaharrak Oihenart 18. Donostia, 72.  Hamaika bertsotako beste aldaera bat hemen: Sara - 
Senpere - Azkaingo Atzoko Kantuak… Senpere 2006, 140-141. Hemen Pierre Hiriart (1920an 
hila) ageri da egile gisa. Aldakia: Herria, 1988, 1982 zkia, 8. 
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6. Justizia izan da jina Baionatik,  
Jandarmeria eta jaun mera Herritik.   
Gibelerat itzuli bihotza trixterik, 
Ez baitute atzeman nehor hiltzailerik. 

 
7. Senperen gertatzeko, oi krima trixtea,  

Sortuz geroz zor dugu, guziek hiltzea,  
Bainan ez zauku aizu odol ixurtzea,  
Horrek ekhartzen baitu denentzat kaltea. 201. 

 
 

 
Senpereko gaztelu zaharra 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
201 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 3.3. gan zen, joan zen; 4.1. biphilik, erne, 

indartsu; bl. 4.3. arraidurik, arraildurik, hautsirik; bl. 7.3. aizu, zilegi. 
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XXXI 

 
EIBARKO HILKETA202  BERTSO BERRIAK 

AMAIKA URTEKO MUTlLLA ILDAKO LAPURRARI 
JARRIAK 

 
 
1. Aditzera bat atzo artu det bertso batzuek jartzeko,  

  Esperentzia gainera bertan ondo kontsideratzeko,  
  Itxumenian dauden denari begiak zabaldutzeko,  
  Zerengaitikan jaio ginaden gauza asko ikusteko.  

 
 2.  Bertso berriak jartzera nua Gipuzkoako partean,  
  Milaz ondoren bederatzi eun ta gaur ogeigarren urtean;  
  Negargarri bat gertatu zaigu Eibarko erri maitean,  
  Altzu izena deitzen dioten baserri etxe batean.  
 

3. Seberiano Arizmendi oian, amaika urteko mutikua,  
  Soroan berriz lana egiten famili gainerakua;  

  Santiago Larreak atalarekin bizia kendutakua,  
  Garagarrillaren zazpia izan da egun gogongarrizkua.  
 

4 Amaika urteko ume gaixoa oian atalaraz iltzen,  
 Armarioak puskatu eta gero diruak lapurtzen;  
 Munduko etsai demonioak Santiagokin zebiltzen,  
 Lurpean sartu bizirik eta ala ere ez da pagatzen.  

 
 5. Santiago Larreak Bizkai Munitibarren ogei ta bost urte jaiotza,  
  Brontzeak baino gogorragoa izan bear du biotza;  
  Iru eun pezta zikinengatik utzi umea illotza,  
  Bere biziaz ordaindu beza orain arren eriotza.  
 

 
 

                                      
202 Antonio Zavala (ed.), 1978, Patxi Erauskin bertsolaria (1874-1945), II, Auspoa 131, 

Tolosa, 11-21. Gertakizuna bi bertso-paper eragin zituen bederen. Bat irungo J. Díazen 
inprimategian, eta bestea Eibarren Victor Fernández-enean. 
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6.  Ori egin du egun erdian, utsa ilunabarrean,  
  Auzoko etxean morroi egona bera ala bearrean,  
  Famili ori nundik zebilen ark bazekian urrean;  
  Orrelakorik ez da gertatu oraindik Euskal-Errian.  
 

7.   Gaztetatikan baldin badatoz biziotsu ta alperrak,  
 Indartutzean oiek dirade illtzalle eta lapurrak;  
 Baserritarrak, entzun zazute, langile zintzo jatorrak:  
 Etxietan jarri ate fuerteak eta kateko zakurrak.  

 
 8.  Umea ilda diruak lapurtu, gero kalera etorri,  
  Ikusitako lagun guztiak konbidatutzen bai larri;  
  Baserri Altzun zer pasatu zan laister zabaldu zan berri,  
  Ez da motela Santiago zala egin ziona igarri.  
 
 9.  Aitorturikan bera izan zala esku lotuan jarrita,  
  Txit berotuta arkitutzen zan Eibarreko karrika;  
  Guardiazibilek ez baluate kotxean sartu korrika,  
  Arrazoiaz ta emakumeak an illko zuten arrika.  
 

9.  Zer naigabeak semea ilda arren aitak eta amak,  
  Errukitutzen gera gu ere ori entzuten degunak;  

  Kreitu onean ipiñi gaitu Bizkaia'ko euskaldunak,  
  Gauza onikan ez du egiten kristau zentzu gaizto dunak.  
 
 11.   Santiago Larrea eroria da guztiz delitu aundian,  
  Orri lepoa biurtu bear zaio aguro urkamendian;  
  Kristau illtzalle eta lapurrak orduan bildurtzen diran,  
  Gainerakoan esango degu errespetoak nun diran.  
 

12.  Kriminal orri etzaio gero iñola bear barkatu,  
  Mundu guztiak ala dio, ta grillu artean urkatu,  

  Orren antzera dabiltzan danak ditezen eskarmentatu;  
  Ara Erauskinek amabi bertso, zar ta gazteak, kantatu. 203.  
 
 
 

                                      
203 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 3.3. Atalarekin, atalaga, tranca (gazt.). 
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Patxi Erauskin (1874-1945) 
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XXXII 

 
BEHOLAKO HILKETA204 

 
Airea: Goizian goizik jeiki ninduzun 

 

 
 
 

1. Heriotzea gauza ilhuna hari beha gaudelarik, 
Are beltzago uste gabean gutaz jabetzen delarik.   
Nundikan sinhets baditakeia herrian aski abrerik,  
Odol hotzean ezagun baten hiltzeko tiroz errerik. 

 
2. Ezin asmatu gertakaria horra nun dugun ikusi, 

Jainko jaunaren lege zuzena euskaldun batek du hautsi.   
Behola hortan ahalge gaitz baita behingotzat jautsi.   
Urrungo dela hiltzale tzarra, oi nahi nuke sinetsi. 

 
 
 

                                      
204 Jules MOULIER “Oxobi”. In Patri URKIZU et alt., Senpereko kanta xaharrak, 

aip. lib., 73-74. 
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3. Senperetik Zuraideko bidean duzu Behola, 
Guarda andre baten bihotza urraturik han dagola,  
Gauaz senarra joana zitzaion zainetan azkar odola,  
Argi hastean ekarri dute azken xorta dariola. 

 
4. Ama batekin urrilkatzeko huna bi haur negarretan, 

Lau urtez aita ibilia zen gerla izigarrietan, 
º  Lau urtez bainan ez zen gelditu etsaien aztaparretan, 

Herritar baten tiro eroak aitaz gabetu betbetan. 
 

5. Gauak ardura otsailean hotz aurten negua maiz ari,  
Merxikak lore andanak ere aintzinka primaderari205,  
Gizon bat beltzik, oihanez oihan, laster doa ihesari, 
Igande goizak izarño batek begi bat zuen ageri. 

 
6. Mugetan gaindi dabiltzaneri oraino beste lau lerro. 

Ez diten izan Beholan guarda hil duena bezain ero. 
Lurreko bizi hunen ondotik bizi betikoa gero 
Gizonak isil egonik ere Jainkoak badazki oro. 206. 

 

 
Jean Moulier “Oxobi” (Bidarrai 1888-1958) 

                                      
205 Bertsio zaharra da zuzena, noski, alegia, honela dioena: Gauak ardura otsailean hotz, 

aurten hegoa maiz hari, Adanak lore, mertchikak ere aintzinka primaderari… (Euskal Kantaria, 
Bayonne, Lasserre, 1922, 123-124.). Kakotxen eta belarriaren erabilera zuzenaren 
garrantzia! 

206 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.3. abrerik, abererik; bl. 5.2. Marxikak lore 
andanak, : Bertsio zaharra da zuzena, noski, alegia, honela dioena : Gauak ardura otsailean 
hotz, aurten hegoa  maiz hari, / Adanak lore, mertchikak ere aintzinka primaderari… (Euskal 
Kantaria, Bayonne, Lasserre, 1922, 123-124.) 
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XXXIII 

 
PEDRO KARLOS MENDI207 

 

 
 

1.   Urteak zonbat egun tu?  
  Sorak kainbat zinta tu: 

Erdiak ditu Probidoreanak, beste erdiak Urttik emanak. 
 

2.   Ama, edazu atorra,  
  Benturaz sekulakoa,  

Bizi denak orit izanen du Bazkoako oilaritea. 
 

3.   Pedro Karlos Mendi, aur gazte,  
  Ogei ta bi urte,  

Irugarrena bete gabe Iruñara preso daramate. 
 

4.   Iruñako kartzela  
  Nafarroan den andiena, 

Ezkarotzeko irur mutil gaztek ongi gozatu dutena. 
 

5.   Gozatu bai gozatu,  
  Seira ilabete pasatu, 

Eta berrogeira otxin pagatu  
 
 

                                      
207 “Recogido de la boca de Javiera Gorri de Ezcaroz (Salazar, Navarra)”. Azkue, 

IV, 196-197; nº 417, 518-520. 
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6.   Bornas eta Algarra,  
  Atxiri eta Sandua 

Aiek laurek darabilate Ezkarotzeko erria 
 

7.   Orraxea ezpelez,  
  Ortzak ditik exurrez, 

Frandrontzeneko nausi makurrak irakitzen du gezurrez208. 
 
 

 
Itsua eta andrea kantari Kanbon 

 
 

                                      
208 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.1. Ama, edazu atorra…, Berterretxen 

kantoreaz kutsatua.bl. 6.1. Algarra, Ezkarozen bada etxe atari bat 1787 data dakarrena. 
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XXXIV 

 
BALDUMEKO OIHANGO KRIMA209 

 

 
1 Adixkide faltsu, traidore infamia,  

Hi hizala kausa bethikoz nuk galdia,  
Galeren zoletan burdinaz kargatia, 

   Huna arren zer den bestetan fidatzia, 
   Zuhur denak eduk bereki segretia,  
   Eta untsa giltza bere phentsamentia. 
 
 2  Krima bat egin dit, oi! ezin ukhatia, 

  Ezpiritu gaixtoaz benintzan phusatia, 
   Malerus izan da oi! ene zorthia, 
   Aspaldi danikan banian malezia, 
   Zor baten intresa beniari doblatia, 
   Heriotze batez orori dit phakatia. 

                                      
209  MS Eppherre-Etchever, LBNZ I, 473-475; Donostia, VI, 357-359.  
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 3  Krima egin beno lehen nintzan largatu, 
   Ustez adixkide bat niala baitatu, 
   Behar nundiala eta ni laguntu. 
   Hitzeman zereitan bai et 'ere juratu, 
   Segeretu huna ere bai garantitu, 
   Traidore bezala bezain zerbutxatu 
 
 4  Baldumeko mendian da oihan handia, 
   Gaiaren mineko pasaje lazgarria, 
   Han haitatu nian ene postajia. 
   Heltu zeitadanian ene ixterbegia, 
   Ezarri niozun puinala bulharrila, 
   Balaz kargaturik arena estomakila. 
 

5  Oihuka hasi zen othoitzez Jinkuari, 
Azken oren hortan egin lizeion argi, 
Nurk ehaiten zian nahi ziala ikhusi,  
Nihaurk erran neion: Hire gana jin nuk ni,  
Zor baten phakatzeko ideia hunareki, 
Akzione beituk aspaldin hik eneki. 

 
6  Ohart hadi, ohart, gaztian egin lanaz,  

Makhila khalduka hautsi heiztan ezurrak,  
Bai eta jauzerazi buruko huna, 
Ni nuk ni sujeta, gaur jinik hire gana,  
Heriotze batez zorraren phakatzera, 
Hori hartze beituk orai hik enekila. 

 
7 Baliatu hintzen ene haurtazunari hi,  

Bestek ogena eta eni hintzan mendeki,  
Orduko kolpiak sendi tiat nik bethi,  
Phakutako bizia nahi deiat idoki,  
Boronthatez kito gutukek algarreki,  
Ordian hedailo benundian hik utzi. 
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8 Ni nahi nuk izan hi beno unestago,  

Badukek denbora Jinkuaren othoizteko,  
Belhariko hadi hil gabe orano, 
Hik eheitan eman minuta bat hortako,  
Nik phentsatu gabe, bania kolpu franko,  
Errok Jinkuari nik haidala erho. 

 
9 Othoiztu zianian aski gure Jinkua,  

Degoilatu neion erdiz-erdi lephua, 
Ordian fini zen haren eskerniua 
Eta ni barato orai galdurik lua,  
Erregiaren... haren eskupekua, 
Nuiz othe dateke ene aldi huna. 

 
10  Kundenaturik niz beben hamar urtheren 

   Eta burdina kargak dutut kharreaturen, 
   Zorren phakatziak hori beteit kausatzen, 
   Sendimentu gabe agitu ezpeinintzen, 
   So egizie, arren, zorthia nula nien 
   Nurk bere zuzena ez dienez aisa galtzen. 
 
 11  Akabatzen baniz peritzez galeretan, 
   Phena bat badiket sekulakotz zainetan, 
   Zer phentsatzen dudan erranen beitut bertan, 
   Etsai bat hil eta bestia aldiz bizi,  
   Eta ezin mendeka maradikatu hari, 
   Haren erhaitera hebeti ezin jelkhi.  
 
 12  Jinkuak zor baleit hebeti jelkhitia, 
   Txerkha hindiot ene ixterbegia, 
   Orain egiteko ene eginbidia 
   Kasu eman ezak ene arrakuntria, 
   Erran behar dukek: Adio, mundia ! 
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13 Azken breset huntan ene lagunentako,  

Zerbutxatuko niz zien etsenplutako,  
Bena ez imita sujeta holako,  
Begir'ezazie libertatia oso, 
Ez zitaiela jar ni bezala esklabo, 
Nihaur aski beniz hola galtzeko. 210. 
 

 
Patxi Erauskinen bertso-papera Beizamako hilketaz 

                                      
210 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 4.1. Constantinen arabera, Baldume frantsesezko 

Vendôme litzateke. bl. 7.6. Hedailo, etzanik, etzanda; bl. 8.4. Eheitan eman, ez hidan eman; bl. 
9.3. eskerniua, escarnio (gazt.), burla; bl. 12.2. Txerkha hindiot, aurki hindirot, hintzaket. 
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XXXV 

 
BEIZAMAKO HILKETA211 

 
 

1. Auxen da era etorri dana bertso batzuek jartzeko,  
  Kulparik gabe preso egon diran itsasondotarrantzako;  

  Letra bat ere ez da izango inor ofenditutzeko,  
  Eskerrak onak lege-gizonak zeuzkatela libratzeko  
 

2. Milaz ondoren bederatzi eun da ogei ta seigarren urtean,  
  Azaroaren ama1auean egun señalamentean,  

  Negargarri bat gertatu zana Gipuzkoako partean,  
  Beizama erriko Korosagasti baserri etxe batean  
 

3. Etxe orretan bizi ziraden ama ta alaba bakarrik,  
  Lanean zintzo saiatzen ziran egin gabetan oporrik;  

  Egun orretan arkitu ziran biak il da otziturik,  
  Euskalerrian ez da gertatu askotan orrelakorik.  
 

4. Jazinta Odriozola beste alaba neskame zegona Tolosan,  
  Egun orretako amaikaetan etxe ortara igo zan;  

  Bere ama ta aizpea ilak bilatutzaile bera zan,  
  Aditzerakin ala errira destetxaetan joan zan.  
 

5. Jazinta bera parte ote zan jarririk errezeloso,  
  Kulparik gabe egotea're izan zeikean akaso;  
  Zerbaitengatik sartua zuten bigarren aldian preso,  

  Ez da gainera libratu ere garbi jakin arte oso.  
 

6. Agintariak saiatu ziran nun bilatuko usaiak,  
  Ama-alabak il zituztenak agertutzeko etsaiak,  
  

                                      
211 Patxi ERAUSKIN (1874-1945), Beizamako hilketa 1927an gertatu zen. Nire 

amari ere entzun nion hitzegiten krimen honetaz. Badirudi azkenean ez zela argitu nor izan 
zen hiltzailea. 
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  Lendabiziko artu zituzten ijitano ta artzaiak,  
  Ku1parik gabe preso, etzeuden aien biotzak lasaiak.  
 

7. Andik urrena Itsasondoko Lizarditara jo zuten  
  Aurrean artu Azpeitiako kartzelara zuzen-zuzen;  
  Periodiko batzuek berriz gezur aundiak zabaltzen,  
  Oiek kulpante amen zirala baita're askok sinisten.  

 
 8. Eriotz aiek bateon batek egin zituan serio,  
  Esan lezake alkarrengana asko zutela odio;  
  Aizken orduan guztion Aitak kontuan artuko dio,  
  Zenbait familik negar egin du kaso ori zan medio.  
   
 9. Aita semeak, ama alabak, senar eta emaztiak,  
  Izan dituzte oso garratzak gau t' egun, jai ta astiak ;  
  Kulparik gabe eraman bear oinbeste pena tristiak,  
  Orain etxean libre daude ta aztu bitzaie guztiak.  
 

10. Ondo dakigu iltzaile oien bila zorrotz dabiltzala,  
  Denok nai degu gaizki eginak arren argitu ditzala ;  

  Merezi du-ta bizia kendu edo betiko itzala,  
  Kulpa gabe preso egotetikan Jainkoak libra gaitzala.  
 

11. Maiatz ilaren ogei ta batean ta larunbat arratsian  
 Aitzenekoak aita-semeak erabat libratu zian ;  
 Poz-dardara bat sartu zitzaigun askori bai biotzian,  
 Lo-gurerikan inork etzeukan oiek errian sartzian.  

 
12. Orra azaldu kulparik gabe nola egonduak diran,  
 Iñorentzako mesederik ez, familientzat galeran;  

  Onra emanaz bertsoak kanta mundu guztien aurrean,  
  Iltzaile krimen lapurrik ezta Itsasondoko errian.  
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La Voz de Guipúzcoa, 1926-XI-16. 
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XXXVI 

 
ANTONIA ETA SOLDADU HAURJALEAK212 

 
 

1. Deklaratzera noa kaso bato penagarrizko klasea.  
  Oain dela eunda larogei urte213, Estremaduran pasea.  
  Gazte askori komeni zaie, kantapaperak hartzea.  

  Nork berak proba egin baino len eskarmentuan sartzea.  
 
 2. Dama galaiak esposatzeko tratuan ziran konpondu.  
  Gero mutilla soldadu joanda, an zebillen mundu: mundu.  
  Ora il zela adittu eta, beste batekin ezkondu.  
  Gaixoak eztu ondorenean, suerte onik izandu.  
 

2. Andreagana lau lagun joanda, atean zaizkio jarri  
  Esanez: «Ola Antoniatxo! Atoz beraño zerorri.  

  Notizi onik etzakartela, abudo zion igarri.  
  «Jose Frantzisko il zala baina. Ara bizirik etorri!»  
 

3. Atea ireki zuan andreak; ta lau lagun ziran sartu.  
 Ta bularrean zeukan aurra. bereala zion kendu.  
 Lepoa moztu, tajadak egin. gero prijitzen paratu  
 Afari on bat guztientzako biar zutela plantatu.  

 
 5. Eta gainera agindu zien ardoa ekarritzeko  
  Diru emanik baita botare, motil bat lagundutzeko  
  Itzik esaten asitzen bazen, fuerte puinala sartzeko.  
  Modu onian tratatu zuten biotza animatzeko.  
 
 

                                      
212 J.J. ZUBIRI & Patziku PERURENA, Goizueta eta Aranoko hizkerak. Nafarroako 

gobernua, Iruñea 1998, 211-212. Titulua gaztelaniaz honakoa da: Horroroso atentado que han 
cometido entre cuatro desalmados en una aldea de la provincia de Estramadura con una tierna niña de diez 
meses á 16 de enero de este presente año de 1848. Imprenta de Cristobal Miro, calle de 
Arrepentidas, núm. 5 tienda. Madrid, Autor: Duart.  

213 Kontuak ez zaizkio ateratzen Aiarreko Laxarori, zeren XIX. mendeko ixtoria 
izanik soilik 80 urte lirateke. 
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6.  Kolore txarrak zeuzkan andreak, eta pena biotzean  
 eskua gogor estutu zion, ardoa pagatutzean  
 tabernaria ikaraturik orrela ikusitzean  

  alkateari parte eman zion, zerbait bazela ain etxean.  
 
 7.  Alkate jauna Antonigana joan zan indarrarekin  
  ate xolotik begiratuta zer ari ziraden jakin.  
  Antoniari desapioka: "jan zazu aurra gurekin"  
  Edo bestela beste oinbeste egingo degu zurekin.  
 

8 Mottilgaxtoak jan eta edan. ari ziran animoso,  
  Andrea berriz: pena ta negar; zeguan lastimoso.  
  Alkatea ta bere lagunak arritu ziraden oso  
  Afaltokitik mogitu gabe an lotu zituzten preso  
 
9. Alkate jaunak Antoniari justizi egin zedila,  

  Eta jaunari adarraundi bat betor animaren bila,  
  Agur mundua uju egin da, bertan gelditu zan ila,  
  Pena gogorrak eraman zitun zeruan gerta dedila.  
 
 10 Notizi txarrak aditu eta gizono zaigu agertu,  
  Ura bizi zan palaziotik, kartzela zeguan gertu,  
  Leiora juanda tiroz il zuan, bera etxean zan lertu.  
  An tzegoen barkaziorik gauza gogorra zan sartu.  
 

11 Kristo zerura igo zanetik oraindaino bitartean,  
 Olakorikan etzan pasako Españiako partean,  

  Iru etxean bertan il ziran, beste iru garrotean,  
  Zazpigarrena kartzelan bertan, tiroaz derrepentean214.  
  
 
 
 
 
 

                                      
214 HIZKUNTZA OHARRAK : bl.1.2 Oain dela eun da larogei urte; Kontuak ez 

zaizkio ateratzen Aiarreko Laxarori, zeren XIX. mendeko ixtoria izanik soilik 80 urte 
lirateke. bl. 3.3. tajadak, zatiak; bl. ain etxean, haien etxean.  
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Aiarreko Laxaro artzaiak moldatu bertsoen orijinala 

(I. Segura, Romances horrorosos. Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1984, 49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
201 

 
XXXVII 

 
IMOZKO APEZGAIA215 

 
 

 
1. Egirik bada, egi da naski, urka-bearraren itza:  
  Aundiena da Jainkoarena, arren urrena apez-itza.  

  Bi ôn tartean, ez da gezurti ni lakoen eriotza.  
  Entzu itzazute zenbait egi-itz adieraz âl banetza,  
 
 2. Jainkoak deitu nindun bidetik aldegin nuen, damurik,  
  Aren legea irakasteko ez nuen izan gogorik.  
  Orain, ordea, emen nagozu jendei aurpegi emanik,  
  Urkamendiko eser-lekua sermoi-alki biurturik.  
 
 3. Senar-emazte bi semerekin il nituen gau batean ;  
  Inork ikusi ez nindula-ta geldi naiz erdi-pakean.  
  Barneko oiua ezin isilduz nenbilen urtebetean,  
  Gauezko loa egiten nula pekatu aren gaiñean,  

                                      
215 Nikola ORMAETXEA “Orixe”, Euskaldunak. Itxaropena, Zarautz 1950, 163-

167. 
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 4. Eliz batean sartu naiz eta aditu dut bear ainbat ;  
  Oiu sarkorrak entzunik ere biotza zekena daukat,  
  Apaiza ari zan, pekatu egin ta gorde oi dunarentzat :  
  Neretzat jator itzegin arren, nik ez itz aiek neretzat.  
 

5. Jainkoa (apeza) Kain oiuka ta Dabidi igarle Natan:  
  Barnean piztu nai zuen arra neronek itotzen nuan.  

  Aiek gogor, ni ez biguinago, aldegin nizun andikan,  
  Piztu nai zuen ar arengan dik iges egin ote-nezan.  
 
 6. Alako batez, geroenean, atzitu nau justiziak;  
  Ezin biguindu zuten biotz au presondegiko kateak.  
  Eriotzera galdu ninduten; orduan ziran nekeak !  
  Il-bildur onek mendera ditu ni lako ezigabeak.  
 

6. Nere buruaz, noizbait bear ta, lotsatzen nintzan asia:  
  Eriotzaren mugatik ara bada leize izugarria,  

  An erortzea jakiña neukan ez banun damu bizia:  
  Apeza laister eskatu nizun ta, argaz, zeruko grazía.  
 
 7. Gizon santu ark astindu nindun burutikan beatzera;  
  Barren au lasa-naiez, aipatu zidan Jaun errukibera.  
  Bildur-lotsatik eraiki nindun Jaungoikoa maitatzera,  
  Jaunak bakarrik eskuan daukan maite-damuan urtzera.  
 
 8. Pekatu ordez eskaintzen diot eskatu ere eriotza;  
  Urkabez baino damuz iltzeko berri zadala biotza,  
  Ez dut ez etsai nik, urkabea altxako didan arotza;  
  Ez, estutuko naun sokaduna; ez dut ikara lur otza.  
 

9. Lepa-sokaz bat egiten dula bioz-damua ler bedi:  
  Gaiztakeri ôk an urtu bitez, zerura zuzen jun nadi.  

  Baina ordurako, zentzua galduz, ontan iraun ez banegi,  
  Ordukoz orain damu dut, Jauna, damu biotz-biotzeti.  
 
 10. Zuk, nere eskuz ildako oriek, barka idazute zerutik.  
  Jaunaren altzo maitagarrian ez daiteke gorrotorik.  
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  Barka idazute, nere etxekoak, utzi zaitutet bezturik:  
  Damuaz, orde, nola harkatzen ikasi Jainkoagandik.  
 
 11. Neri begira zauten guzi ôk, ikasi zer dan gaiztoa:  
  Emen nauzute nere egiteaz urkabe ontan igoa.  
  Luzaro bage, biurrez estu didatenean lepoa,  
  Buka zazute, neronek ezin bukatu dutan Kredoa.  
 
 12. Berriz ta berriz azkeneraiño barkatu, Jesus aundia!  
  Idazu gaur gaur paradisuan lapur onaren zoria.  
  Zure laguntza-bidez idazu damu erdiragarria:  
  Ikusiko dut Jainkoren Jainko itzaltzen ez dan argia. 216  
 

 
Nikolas Ormaetxea “Orixe”, Euskaldunak. Itxaropena, Zarautz, 1950 

                                      
216 HIZKUNTZA OHARRAK : bl.3.1. ôn, ohoin, lapur; 5.1. Kain, Dabid, Natan, 

erreferentzia biblikoak. Bl. 8.2. zadala, zaidala; bl. 9.2. ôk, hauek; jun nadi, joan nadin;  bl. 
11.1. zauten, zaudeten. 
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XXXVIII 

 
LURBINTTOKO OHOINAK217 

 
Kantu zaharren arabera 

 
 1. Lurbinttoko larretan ohoinak badire,  
  Gose-hamikatuak, hogoi bat bedere.  
  Hogoi bat bedere, xiruri-xirurike,  
  Hogoi bat bedere, xiruri-xirure ...  
 
 2. Handik pasatzen baita errege-bidea,  
  Sasipetik hor daude beha eta beha.  
  Beha eta beha, xiruri-xirurika,  
  Beha eta beha, xiruri-xirura ...  
 
 3. Elgarri ari dire : ― Ez duka ikusten  
  Hazparneko aldetik nehor hunat jiten ?  
  Nehor hunat jiten, xiruri-xiruriken  
  Nehor hunat jiten, xiruri-xiruren,  
 

4. ― Nehor ez Hazparnetik, Baionatik aldiz  
 Horra hantxet gizon bat heldu dena zaldiz!  
 Heldu dena zaldiz, xiruri-xirurikiz  

  Heldu dena zaldiz, xiruri-xiruriz!  
 
 5. ― Geldi, gizon maitea, baduka dirurik?  
  ― Ba, jaunak, baderauzkat sakelak betherik  
  Sakelak betherik, xiruri-xiruririk  
  Sakelak betherik, xiruri-xirurik!  
 
 6. Ea sos hori hunat lehen baino lehen,  
  Ala hortxe berean bizia duk galtzen.  
  Bizia duk galtzen, xiruri-xiruriken,  
  Bizia duk galtzen, xiruri-xiruren.  
 

                                      
217 HERRIA, 1962-III-29. XXX. Piarres Lafitte dela dirudi XXX. 
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 7. ― Horra, har ene moltsa eta utz bizia,  
  Ohoinak joan diote fortuna guzia.  
  Fortuna guzia, xiruri-xirurika,  
  Fortuna guzia, xiruri-xirura!  
 
 8. Zalduna itzuli da jin bide beretik  
  Bainan lehia gaitzean baitzen arindurik  
  Baitzen arindurik, xiruri-xirurik,  
  Baitzen arindurik, xiruri-xirurik! 
 
 9. Baionan jandarmeak zituen mintzatu,  
  Eta hek Lurbinttorat zaldiz arribatu.  
  Zaldiz arribatu, xiruri-xiruriru,  
  Zaldiz arribatu, xiruri-xiruriru.  
 

10. Ohoinak bildu tuzte guzien artean  
  Eta presondegirat hamabortz ereman.  

  Hamabortz ereman, xiruri-xiruran,  
  Hamabortz ereman, xiruri-xiruran.  
   
 11. Katedrale ondoan xafautaeman zen  
  Eta bi othoitzekin urkatu zituzten, 
  Urkatu zituzten, xiruri-xiruriken,  
  Urkatu zituzten, xiruri-xiruren.  
 

12  Lurbinttoan toki bat bada ohoin-zilo,  
 Bainan bertze munduan ohoinak daude lo.  
 Ohoinak daude lo, xiruri-xiruriko,  
 Ohoinak daude lo, xiruri-xiruro. 218. 

 
 
 
 
 

                                      
218 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 1.1. Lurbintto, lekuizen asmatua; bl. 11.1. 

Xafauta < échafaud fr. < catafalicum, lat.beh.. Gaztelaniaz catafalco eta cadalso ordain kulto 
eta herrikoia eman ditu. 
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XXXIX 

 
ESTUDIANTE KONDENATUA219 

 

 
1. Estudiante naz ondino gaztie 

Amazortzi urte bere kunplidu barik nik. 
 

2. Iru peseta zala kartazko jokoa 
  Bertan ilde itxi neban   estudiante majoa. 
  

3. Au da kalabazuko ilun eta triste... 
  Emen sartu nintzela dira sei-iru urte. 
  

4. Pozik paseko nekez beste orrenbeste 
  Libretako esperantza   baldin baninduke. 
  

5.  Iru anaie gara Jangoikoak emanik, 
  Bata zan apaiza ta beste bi fraile bi. 
 
 6.  Atzo etorri jatan arreba monjia 
  Errukia zen bezala neu olan ikustia. 
 
 7.  Orain edaten dot nik basutik ardaua, 
  Seguru izengo dala gure Jainko jaunaz akordu ordue. 
   

8.  Kanpaiaren otsa da agoniakoa, 
  Seguru izango da urkamendikoa. 

                                      
219 MEB, 102, 166. 80 urteko Patxi Bilbaoren ahotik Karmen Bernaolak 1983ko 

urtarrilean jasoa. 
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9.  Au da urkamendiko aizearen otza! 

  Jaunaren aurrerako nik daukadan lotsa220. 
 
 

 
Adolfo Arejita et al., Mendebaldeko Euskal Baladak. Antologia, 1995. 

 
 
 
 

                                      
220 HIZKUNTZA OHARRAK : bl. 2.2. itxi neban, utzi nuen; bl. 3.1. kalabazuko, 

kalabozoko, presondegiko; bl. 4.1. paseko nekez, pasatuko nituzke. 
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XL 

 
ALABAREN HERIOTZA221 

 

 
1. Birjina Karmengue, Jangoikoaren Ama, 

  Pekatari guztien ausilio dana, 
  Konfiantza osuaz nator ni zugana 
  Emen amaituko da asi ´ogun lana. 
 
 2.  Señora bat bizi zan beren familiagaz, 

Biotz gogorreko ama, nire eretxian.   
Eukan señora orrek alabatxu bat be,  
Jangoikuak emonda fortunarik gabe. 

 
3. Alabien bokaziua eukan mojatzako,  

Amak naiago zuen berriz ezkontzeko.   
Nobiue topaute zeukan alabentzat,  
Don Isidoro Fernandez zala aberatsa. 

 
 4. Leku onekue zala, eukela kondukta, 
  Ondo biziko ziriela biak ezkonduta. 
  ― Naiozu au edo beste?  Sokiegaz lotuta, 
  Beko bodegan il zuen kutxilue sartuta. 
 
 

                                      
221 MEB, 99-101; 165. 90 urteko Maria Juana Uriguen aulestiarraren ahotik Elixabet 

Txurruka eta Nives Goitiandiak 1984eko udaberrian jasoa. 
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 5. Sokorruka didarrez alaba tristie, 

Egiteko mesede bizirik istie. 
  Biotz gogorreko ama, leoian kastie, 
  Beren eskuetan ilteko alaba tristie. 
 
 6. Aite bator etxera biaje batetik, 
  Alabiaren preguntia ein zuen bertatik: 

Ia nora juen zan alabia etxetik,  
Amak etzekiela nun zan aren berri. 

 
7. Bazkaltzen asi ziran aitarekin ama,  

Amari mudau jakon senblantie dana. 
Beren senarrak dirautso: ― Zer dozu Fernanda? 

  ― Etxat ezer pasetan, neronen senarra. 
 
 8. Jagi maitikan eta juen zan bodegara: 
  Bestidu eder bategaz alaba ederra. 
  Lau kandela biztute aurrien dabela, 
  Aite suspensatu zan ikusirik ala. 
 
 9. Ama doie kalera, asten da diadarrez, 

 Aitak il ziola-ta, alsian negarrez. 
  Amaren informia guztie aldrabes, 
  Aite kulpe bagia an zeuen bildurrez. 
 
 10.  Aita kulpe bagerik sartu eben preso,  

Griloz ondo kargaute, ainkak eta beso.   
Orduaren begira noiz ordure kaso,  
Falso testimonio urkamendirako. 

 
11. Ez eukela Fernandok orregaz kulperik, 

Inuzenzian bizia kentzeko berari, 
Inuzenzian bizia kentzeko berari, 
Eta urketuteko andria bertatik. 
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12. Desgrazia bat pasau da Billaroko errian 
Ez da pasau olakorik Espainia guztian.222 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
222 HIZKUNTZA OHARRAK: bl. 1.4. ´ogun, dugun; bl. 4.1. eukela, zeukala; bl. 4.3. 

Naiozu, nahiago duzu; bl. 7.3. dirautso, dio; bl. 7.4. Etxat, ez zait; bl. 8.1. juen zan, joan zen;  
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 Orixek 1927an Euzkadi aldizkarian (4551. zenbakian) badu 
artikulu bat “Los reos poetas” izenekoa, non bere aiton-amonei 
entzundako urkaberako bertsoen tradizioaz modu honetan mintzo 
den: En nuestra siempre desdeñada y no bien conocida literatura popular se 
cultivó hasta nuestros días un género de poesía, cuyas muestras se echan de menos 
en nuestros cancioneros. Hemos alcanzado la tradición, que en nosotros se 
interrumpe y desaparece definitivamente, de que los más insignes criminales, los 
destinados al cadalso, cantaran el arrepentimiento de sus crímenes en verso, 
construído por ellos mismos. Liburu honetan ikerleak berrogei 
Urkaberako balada bildu dizkigu, Iparralde eta Hegoaldeko, 
Ekialde eta Mendebaldeko. Batzuek ezagunak eta besteak, batez ere 
iparraldekoak gutxi edo batere ezagunak direnak, horrela gure balada 
zaharren azterketan eta ezagutzera emateko bidean beste urrats berri 
bat emanez. 
 
 
 
 
 
 
 


