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Laratzu T aldea (Dima-Bizkaia) 

Zebeno es, históricamente, una Anteiglesia del Señorio de Bizkaia, encuadrada dentro de la Merindad de Arratia. A pesar de no 
contar entre las muchas ermitas de su ámbito municipal ninguna bajo la advocación de Santa Agueda ni imagen alguna que la repre
sente, ha sido de reseñable importancia la celebración de la postulación del día 4 de febrero, víspera de la festividad de la Santa, al 
igual que en todo el resto del Valle de Arratia. Pretendemos aquí un acercamiento a esa celebración a través de las coplas y versos 
que con tal motivo se cantaban y del testimonio oral recogido de nuestros informadores. 

SUMMARY 

Zeberio is, historically, a parish of the «Señorío de Bizkaia" located within the «Merindad de Arratia". In spite of not existing, among 
the great number of chapels of the municipality, any altar under the advocation of Santa Ageda, nor any religious image representing 
this Saint, it has been a matter of significant relevance the petition which takes place on february the 4th, the day befare St. Ageda's 
feast, and similarly occurs in the rest of the Valley of Arratia. Now, it is our intention to make thE¡J reader feel closer to this celebration 
through the popular songs and(poems)verses sang on said occasion and of the verbal testimony of .our reporters. 

LABURPENA 

Arratiako Merinaldearen barnean, Bizkaiko Jaurerria osatzen zuten Elizatetariko bat dugu, historikoki, Zeberio. Nahiz eta ermita 
ugari aurkitu bere mugaz barru, ez du bat bera ere, ezta iruditxo bat ere, Santa Agedari eskainita. Hala eta guztiz, Arratiako beste he
rrietan bezala, aipatzekoa da Santa honen jaiegunaren bezperan -Otsailaren 4ean- kopla eta bertsoak kantatuz etxez-etxe eskatze
ra joatearen ohitura. Bertso eta kopla hoiek eta gure berriemaileen ahozko informazioa medio, egun horretako ospakizunera hurbiltzen 
saiatu gara. 
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1 . Euskalerriko mapa. 

2. Zeberio. 
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1. SARRERA: SANTA AGEDA EGUNEKO OSPAKIZUNA 

OLES KANTAK: SANTA AGEDA BEZPERA 

R. M. Azkuek bere "Cancionero Popular Vasco" obran era 
honetako abestiak aipatzerakoan «Canciones de Ronda" izen
burupean sailkatzen ditu. Hona hemen horretarako berak liburu 
horretan bertan ematen digun arrazoia: «Tal vez siglos atrás, an
tes que la religión se infiltrara en las costumbres de nuestro pue
blo, hayan nuestros antepasados rondado cantando trovas de 
amor" (1 ). Dena dela, badirudi Azkue bera ere ez zela guztiz gus
tara geratu "Canciones de ronda" izenburu horrekin, eta horrela 
aitortzen du, bere hasierako nahia zenez, lana euskaraz argitara
tu izan balitz «eskelarienak" izenburupean bilduko zituela. Az.
kuek diogunez, hitz horrekin ezagutzen dira horrelakoak Haspa
rren-en, esate baterako. 

Guk, gure aldetik, «Oles Kantak" izena eman diegu («Oles" = 
deia, laguntza eskaria; eta «Oles egin" = norbaiti dei edo erregu 
egin, atejoka ibili laguntza eske) Santa Ageda bezperako ohitura
rekin eta ohitura horren zentzuarekin erabat lotzen dela uste du
gulako. Horrez gain, egun horretan abesten diren kopletan zen
bait aldiz errepikatzen den hitza dugu, Zeberion (Bizkaia) bertan 
jaso ditugun bertso edota kopletan ikus dezakegunez: "Oles da 
oles hementxe gatoz /ando lotsaz da bíldurrez,,; "Oles da oles 
atian / kontuztxu hasi gaitian"; "Oles da oles, hasi naz eta/ orain 
dot akaberia"; "Zorion etxe hontako danoi /oles egitera gatoz ..... 
etabar. 

SANTA AGEDAREN OSPAKIZUNA 

Santa honen adbokazioa baita ospakizunaren data eta bez
pera eguneko errondak izan dezaketen esangura ulertzeko ezin
bestekoa zaigu egitura konplexuago baten barruan kokatzea. 
Egitura hori baserri giroko bizimodu sistemak eta dagokion anto
laketa sozio-ekonomikoak alde batetik, eta kristautasuna aurre
ko zenbait siniskera erlijiosok bestetik osatuko zuketen... eta 
guzti hori euskal gizakiaren "egutegia" osatzen duten ospakizun 
zikloan, urteroko zikloan, agertzen zaigu. 

Kristautasuna izango da, askotan behintzat, baserri giroko 
gizartearen gago arrunta santu konkretu batenganako debozioa
rekin lotzeko adina indartsua eta horrela hasierako gago arrunt 
eta kristautasuna aurretik oinarrituta zeuden siniskera eta forma 
erlijosoen arteko loturak desager arazteraino iritsiz (2). Bilakabide 
hori medio zenbait adbokazio eta jaiegun kokatuz joango dira 
euskal gizakiak kristautasuna sartu aurretik daukan egutegian 
zehar, bertan jadanik markaturik zeuden une garrantzitsuenetan 
kokatuz, hain zuzen: San Juan, San Martín, Gabon eguna, Santa 
Ageda ... 

Hildo horretatik jarraituz hel gaitezen Santa Ageda eguna os
patzen den garaira: Eliza Katolikoa arduratuko da Otsailaren 
lehen egunetan zenbait ospakizun eta jaiegun kokatzen (Otsaila
ren bian, "Kandelaria» eguna; hiruan, San Bias; bastean, Santa 
Ageda) guztiak ere, sustraitze handikoak Euskal Herrian. Ez ote 
da izango kristautasuna aurreko siniskera eta erlijios formetan 
oinarritutako ospakizun bat zegoenaren froga, gero kristautasu-

(1) R. M. Azkue: .. cancionero popular Vasco•,_ Ed. La Gran Enciclopedia 
Vasca. Bilbo. 

(2) J. Caro Baraja: •Los Vascos". Ed. Istmo. Madrid. 
(3) lkus J. M. Barandiaran: ·Obras Completas" 11. La Gran Enciclopedia 

Vasca. Bilbo. 
(4) J. Caro Baro¡a: «Los Vascos"; 309 orr, 
(5) "Egfn,, egunkaria. 85-11-5. 
(6) J. Caro Baroja: «Los Vascos»; 249 orr. 
(7) Laratzu: ·Ehungíntza /anak Diman". KOBIE-Etnografia n.º 1. 

nak bereganatuz beste zentzu batetara berzuzendua izan bada 
ere? Suaren liturgia bera, eta gehiago zehaztuz, kandelen be
deinkatzea egun hauetan egitea, kritautasuna aurreko siniskere
tan oinarrituz suaren inguruan euskal egutegian zehar zenbait 
une garrantzizkotan egiten ziren erritoak gogoratzen ari zaigu. 
Eta puntu honetara heldu garenez, gogoratu beharra daukagu, 
Otsailaren bian bedeinkatutako kandela hoiek izango direla gure 
baserrietan zenbait aldiz, une berezietan, piztutzen ezagutu ditu
gunak: baserrian bizi diren pertsona eta animaliak ekaitzetik, eta 
batez ere tximistarengandik babesteko. Horretarako, tradizional
ki, beste sistema, tresna (aizkora, igitai ... ), konjuro, belar, etabar 
ere erabili izan dira harik eta Elizak naturaren elemento horren
gandik babesteko gogo eta ospakizun erlijioso katoliko baten ar
teko zubia eraiki arte (3). Beste horrenbeste gerta zitekeen San 
Bias eguneko ospakizun eta eztarriko minen aurka Elizan egun 
horretan bedeinkatutako hariak («San Bias harie" -Diman
edo «San Bias Firue" -Zeberion-) saman lotuta eramateak 
duen eraginaren artean ere. 

Saina, zer esan dezakegu Santa Ageda eguneko ospakizu
nari buruz? Orain arte esan dugunaren eta gai honetaz irakurri 
ahal izan dugunaren arabera, egun honen inguruan ematen diren 
agerketak ulertzeko bi kokatze posible ditugu: bata, Urtarrila eta 
Otsaila inguruan bereziki ematen den dantza, maskarada eta 
konpartsen zikloarekin lotuta, gero garizuma heltzearekin moztu
ko zaiguna, berriro Udaberriko jaietan berpizteko: Maiatzaren 
bata eta San Juan eguneko ospakizunak bereziki. Julio Caro Ba
roja-k dionez (4), geografikoki hedapen zabala izan zuten urte 
hasierako maskarada hoiek -gaurregun oso ezagun egiten 
za1zkigun Zuberoakoen berdintsuak- Pirineo eta Aurrepirineota
tik zehar, Kataluniatik Gal1ziariano, Santander eta Asturiasen 
zehar ere ematen zirelarik. 

Zentzu berdintsuan, honela apuntatzen du J. M. Satrustegi-k 
ere: "Festa hauek egitura baten barruan aztertu behar dira eta ez 
gauza salte bezala. Urte guztia festa egun hoien esperantzarekin 
bizi ziren eta garbi dago egun hoien funtsa festa egitea zela ( ... ) 
Santa Ageda egunetik geratu den ekitaldi nagusia eskea bera 
bada ere" (5). 

Beste kokatze posiblea "emakume ezkonduen jai" bezala, 
edo behintzat horrekin lotua bezala hartzea litzateke. Jai hau Eu
ropan zehar zenbait tokitan eta neguko fetxa konkretu batetan 
ospatzen ornen zen. Gure artean, hara zer dioen J. Caro Baro
ja-k hortaz: •en España, como en otras partes de occidente, el 
día de Santa Agueda (5 de febrero) es el que se considera como 
el más adecuado para celebrarlo, ya que aquella mártir famosa 
es patrona de las mujeres lactantes. Pero si bien es verdad que 
en tierra vascongada hay muchos lugares en que existe el culto 
a Santa Agueda y se le venera desde este punto de vista, no es 
menos cierto que, independientemente de él, puede haber una 
fiesta de mujeres casadas a la que no se le da ningún sentido 
cristiano. En efecto, en la montaña de Navarra, en el Baztán, las 
mujeres obsequian a los hombres el primer jueves de los tres 
anteriores al Carnaval, llamado "lzekunde»; en el segundo, estos 
festejan a las mujeres y de ahí que se denomine "Andrakunde" o 
"Emakunde" y en el tercero la fiesta es general, se llama «Oro
kunde" (6). 

Kontutan izanik, tradizionalki, euskal gizartean emakume ez
konduen bizitza soziala ezer gutxitara eta egun jakinetara muga
tzen zela: elizako jaiegunetako ekitaldiak, erditu ondorengo festa, 
asto-lorrak ... , salbuespenetariko bat izango ote zen Santa Age
da eguna?; edo, beste era batetako jai, guretzat ezezagun, ba
ten aurrean gaude? Ez ate da izango neguko lanen bukaerako 
jaia, kontutan izanik neguko zenbait lan emakumeek bakarrik 
egiten zituztela, eta gizonezkoek amaierako afarian eta jaian par
te hartzen zutela? Noiz amaitzen ziren, esate baterako, lihoaren 
lanak: irutea, gorueta ... ? (7). J. M. Satrustegik ere, emakume ez-
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Santa Agedaren 1rudla, bularra eskutan, Dimako Bikarregi auzoán, Santa honen adbokazioa duen ermita. 

Zeberio: Hergoiengo !aldea 
Santa Ageda kantatzen, 
1946.urtean. 
(Ezkerretik hasita, 
hirugarrena Zeferino 
Arrizabalaga eta soínularia 
Joakin Gotí). 
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konduen jai bezala hartu ordez, nahiago du sasoi baten gaztee
kin zerikusirik zuen egun baten aurrean gaudela adieraztea (8). 

Dena den, argi dagoena zera da, aintzinako estrato horren 
gainean, kristau aroak beste bat ezarri diola festa honi, hasiera
koa eskutatzeraino iritxiz. Horretarako Elíza Katolikoak aukeratu
tako Santa, Santa Ageda izateak ere, ba du bere arrazoia: Eliza 
rentzat Palerrnoko bi~ina bat da; Catana-n 251 ~ean bularrak 
moztu ondoren bizirik errea izan zen martiri bat da. Hori dela eta, 
Euskal Herrian zehar dituen zenbait errnitatan ere, bere bularrak 
bandexa batetan dituela azaltzen zaigu, eta ondoren, bularretako 
gaitza duten emakumeen zaindaria ere ba da baita bularreko 
haurren zaindaria, noski. 

Eta azkenik sarrera hau amaitzeko, hona hemen D. Peillen-ek, 
"Courrier de l'Unesco,, aipatuz zer dioen Santa honi buruz: "Be
netan, egiaz nor da Agata? Paganoen garaian Sizilia guzian Jain
kosa handi baten estatua paseatzen zuten; jainkosa horrek bi 
bularrak, bi ditiak ebakirik eskuetan zituen. Aur-ukaiterren ídola 
zen, latinez "Bona dea" zen, Greziako hizkuntzan "Agathe". 
Agathe hori oraindik Maltako islaren Santa da. Bertzalde Maltako 
islan aur-ukaitearren estatua handiak neolitikuak ediren dituzte. 
Jainkosa hori Agathe-n amona edo Agathe bera da eta Paleoliti
ku garaiko Venus-en itxura du, bularrak dilindan, ipurdi gize
na,, (9). 

2. SANTA AGEDA BEZPERA ZEBERION 

Santa Ageda Bezperako Oles-kanta hoien berri jasotzen 
saiatu gara Zeberion, eta lantxo honetan eskaintzen dizuegu es
kuratutakoaren berri. Gaurregun, Zeberio, 47,87 Km2-tako biz
kaitar Udalerri bat dugu, Nerbioi ibaiaren aranean kokatua, edo 
zehatzago esanez, Nerbioiren ibaiadar den Zeberio ibaiaren ara
narekin bat datorrelarik bere hedapena. Historikoki, bi zatitan ba
natuta agertzen zaigu; alde batetik "lnfantzoi,, alderdia, Olabarrie
ta izeneko Elizatea osaturik Arratiako Merinaldearen barruan, eta 
ondorioz Bizkaiko Jaurerriak Gemikan ospatzen zituen Batzarre 
Nagusietan jarlekua eta boto eskubidea zuelarik. Bestalde, "Pa
troi,, alderdia, Miravalles izeneko hiribilduaren eraginpean eta hiri
bildu horrek ordezkatzen zuelarik Gemikan. Egoera horren ondo
rioz, amaigabe arituko dira auzitan hiribildua eta Zeberio lurraldea 
osatzen duten bi aldeak. 

Santa Ageda bezperako ohituren berri jasotzeko izan ditugun 
berri emailerik garrantzitsuenak Gezalako Zeferino Arrizabalaga, 
Ariltzako Modesto Artetxe, Arbilduko Joakin Goti eta Uriondoko 
Aiesta familia (Leona, Uno eta Karrnelo) izan ditugu. Santa Age
da bezperaz aparte, Zeberioko zenbait auzotan, Urtebarri eta 
"Apalazio,, (Erregen Eguna) egunez ere ba zegoen kantatzen ir
tetzeko ohitura. Leona eta Uno Aiesta-k kontatu zigutenez, 
Uriondo auzoan, bai Urtebarrietan bai Apalazio egunez, eurek, 
ume banda bat ateratzen ziren kantatzera, neska eta mutil, pa
luekaz, eta honela kantatuz: 

Urtebarri egunez: 
«Urte barrí txarri belarri 
daukanak ezteukonari, 
nik ezteukot eta niri". 

Eta Apalazio Egunez: 
"Apalazio zaldune 
hiru Erregen egune 
hiru Erregek bialdu gaitue 
limosnatxu bat biule". 

(8) J. M. Satrústegi. .. Egín" ald.; 85-11-5. 
(9) D. Peillen: "Eske pertsuen bilduma "'"Cuadernos de etnología y et

nografia de Navarra. N.0 22, enero-abril 1976. Pamplona. 47-48 orr. 

Zefenno Amzabalaga (87-1-18). 

«Zotzak eta paluek 
Martinakoren kontuek 
.Martinakori eroan dotsez 
hiru ollanda katuek". 

"Saltu eta saltu katue 
haren hazurrek batu izinde 
hark darabilzan saltuek 
atera euriezan santuek". 

Beraz, esan dezakegu, Urbebarri eta Apalazio eguriez, nes
kato eta mutiko gaztetxoak ateratzen zirela kantatzera, eta auzo 
barruan mugitzen zirela gehienbat. Etxean egindako telazko za
kutotxo bat eramaten zuten bertan gordetzeko ematen zietena: 
urretxak, intxaurrak, mahas-pasak... inoiz konfite batzuk edo 
zentimoa, txakurrandi bat... 

Santa Ageda eguneko bezperara itzuliaz, Zebetion zehar 
kantatzera ateratzen ziren taldeak era ezberdinetakoak ziren: 
alde batetik koadrila fijoak, hau da egun osoan zehar eta alka
tearen baimenarekin abiatzen zirenak; bestetik iluntzean, lantegi
tik atera ondoren hasten zirenak; eta azkenik urte bakoitzeko 
kintoak, «aurrendari,, batek gidaturik. Hiru eredu hauek aukeratu 
ditugu eta bakoitzaren berri eman digute inforrnatzaile ezberdi
nek. Zeferino Arrizabalaga-k kontatzen digunez, eurek, koadrila 
bera izanten ziren beti, eta urtero, Santa Ageda bezperan, Zezei
laren 4an, goizeko hamarrak aldera ateratzen ziren kantatzera. 
lnoiz gabaz ere ekin zioten, baina hori herriko alkateak emanda
ko baimenaren baitan zegoen. Beraz, Udalari baimena eskatu 
beharra zeukaten eta alkateak izenpetutako paperean jartzen zi
tuen amaitzeko ardua eta baldintzak -gaberdiko hamabiak iza-

_, -~~- ---·------»--~--·--- ------------------------·--- ---~--- ·--- ----------------------------
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Zeberio: 1965ko «kintoak" Santa.Ageda kantatzen. Aurrendari, 
Jose Maria Abrisketa Aierdi. 
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ten ziren amaitordura, normalean - ' eta horí errespetatu beharra 
zegoen. Lino Aiesta, astera, urte bakoitzeko kintoekin "aurrenda
rí" bezala joan zen Santa Ageda kantatzera hamahiru bat urtetan 
edo; "aurrendaría" ez zen urteko kintoa izaten. Bera eskolan ze
goela, atera zen lehenengo aldiz, abadeek bidaltzen baizituzten 
"mixinoietarako" batzen, eta eurentzat zerbait geratzen zitzaien. 
Gero aurrerago, esan bezala herríko kintoekin, "aurrendari" be
zala, harík eta 26 urterekin azkenengoz 1945ean joan arte. Goi
zeko zortziak aldera hasten ziren kantatzen eta alkatearen bai
mena eramaten zuten idatziz, etxe batzutan eskatu ere egiten 
baitzieten. Amaitzeko ardua, gaberdiko hamabiak aldera. 

Lino-k, 1938an lantegian !anean sartu zenetik, Santa Ageda 
bezperan kantq.tzera joan ahal izateko, lantegian ere baimena 
eskatu behar izaten zuen. Gero, urtean-urtero kintoek soldata 
ordaintzen zioten egun horren ordez: ando ordainduta egoten 
zen «aurrendari" bezala joatea, baina oso neketsua ere ba zen. 
Atean abesten zegoen taldea osatzen zutenak urte horretako kin
toak zirela adierazteko etxekoei, era honetako kopla pare bat 
sartzen ohi zuten kantatzerakoan: 

"Soldadu goaz soldadu 
amaren seme sobradu 
borondaterik baldin badago 
limosna bille gatoz gu. 

Limusneruak Santa Ageda 
ez da astian-astian 
urtean baten eta beretan 
Zezeillaren bostian". 

Modesto Artetxe-k eta, ald1z, ez zeukaten talde fijorík, lante
gitik atera ondoren joaten baitziren kantatzera. Hamabost urte zi
tuela, 1919an sartu zen Modesto Mirravalles-eko «lantegi zaha
rrean", eta bertan ekin dio 1968.urterarte. Kantatzen irtetzeko 
baimena behar izaten zen arren, eurek, batzutan, permiso barik 
ere joan ziren: kontutan izan behar dugu ordu gutxiz ekiten ziote
la kantatzeari, eta ez zutela Zeberio osoa pasatzen; Arezandia
gatik hasi eta Olatxuraino edo bakarrik, normalean. Zeferinoren 
taldea, astera, Ermita-Barrin batzen zen eta Atxarten hasi, han
dik Artiñaotik Aríltzara jeitsi eta gero arloan-arloan jarraituz kami
ñoz-kamiño alboetxeak ere eginaz. 

T alde bakoitza, seitik bederatzira bitarteko pertsona kopuruz 
osatuta egoten zen. Geroago, urteko kintoak kantatzera atera
tzea ohitura bihurtu zenean, koadríla handiagoa gertatzen zen, 
Lino Aiesta gogoratzen den urteetan 10-12-rainoko taldeak ere 
osatu zirelarik, nahiz eta urteko kinto batzuk joan barik geratu. 
Dena dela, Zeferíno lehenengo aldiz bere soldaduskarako kinta
dan atera zen Santa Ageda kantatzera, hau da 20-21 urtetakoa 
zela, nahiko edadekoa zegoenekoz. Dimakoa dugu jaiotzez Ze
feríno, Biteriño auzoko Bizkarguena baserrían jaioa 1906.eko 
Apirilan, bere aitabitxi Zeferino Ziarrusta ehulea izan zelarik (10). 
Bera sei urtetako mutikoa zela aldatu ziren Zeberiora bizitzera, 
akarreoa oinez, idi eta burdiz eginaz. Beraz, 1928-ko kintoa 
dugu Zeferino Arrizabalaga eta urte horretan atera ornen zen 
lehen aldiz Santa Ageda kantatzera. Gero, Donostian egin zuen 
soldaduska, baina amaitu eta lasterrera "hemengo gerra" suber
tatu eta bi aldiz mobilizatua izan zen, preso hartu baizuten. Ez da 
gogoratzen zihurtasunez zein urtetan atera zen azkenengo aldiz 
Santa Ageda kantatzera, baina ez du uste gerrostean kantatu 
zutenik. 

Modesto Artetxe, astera, hamaika urte egin barik zituela ate
ra zen lehenengoz kantatzera. 1904an. Zeberion bertan jaioa 
dugu Modesto, eta 1915-1925 bitarte, urtero joan zen Santa 
Ageda kantatzen. Gero 1925-27 bitarte, soldadu, Afrikako gerlan 

(10) lkus: KOBIE-Etnografia-1: "Ehungíntza lanak Diman" (Laratzu Tal
dea). 

ibili beharra izan zuen: Ceuta, Alhucemas, etabar ezagutzeko au
kera eskasa... Handik itzuli eta gero, behin bakarrik joan zen 
Santa Ageda kantatzen, 1928.uíi:ean, hain zuzen. l)rte horretatik 
aurrera gehiagotan kantatzera ez joatearen arrazoia, bere bu
ruarí zegokionez behintzat, holela azaldu zigun Modesto-k berak: 
Urte horretan auzune batetara kantatzera joan zirela, eta etxeren 
batetan gaixoren bat ei zegoen nahiz eta eurek ezer ez jakin. 
Nola aurreko urtetan bertan kantatzerakoan ando hartuak izan 
ziren, oraingoan ere hasi ei ziren kantatzen: baina horra hor uga
zaba non ateratzen zaien haserre bizian... Orduxetik aurrera 
«propositu,, egin zion bere buruari, ez zela gehlagotan kantatzera 
irtengo eta halaxe egin ere, nahiz eta baten baino gehiagotan 
etorrí bila Jagunak berriro joateko eskatuz. Gero, hortik lasterrera 
«hemengo gerra" berriro, eta hemen ere ibili beharra ezagutu 
zuen, Laredo aldean, hain zuzen. Ondoren, eta esan bezala, ez 
da gehiagotan Santa Ageda kantatZera atera. 

Egia esan, gerla garaia eta ondorengo urteak ez ziren izan ere 
urterik egokienak etxez-etxe Santa Ageda kantatzera joateko. 
Honela azaltzen digu Lino Aiestak urteotako egoera: «Gerra den
poran, etxeren batetan bai, baina jeneralean ez zen kantetan, ze 
etxeak ando trísterik egoten zirean: fabríketik urten, etxe pare 
baten edo kantatu, tabernara joan eta azunberdi ardogaz lukain-
kea edo jan; besterík ez". · 

Santa Ageda kantatzera eramaten zuten arropa, oinetako, 
makilari... buruz, berdin jantzita joaten ziren taldeek, gehienek, 
«burrux zurízka erreidunak" zeramatzaten soinean, batzuek "Pª
ñeloa" saman eta txapela buruan. Oinetako normalak, abarkarik 
ez zen eramaten euren denporetan Santa Ageda kantatzera
koan. Eskuetan makila, «Santageda palue", gorostizkoa edo le
xarrezkoa, normalean hutsik, bateren batek inoiz txilina ere ipin
tzen zion arren. Gabaz argi egiteko farol bat hartzen zuten. Santa 
Ageda kantatzen zutenei musikaz laguntzeko, soinulari bat ere 
eramaten zuten taldean: Zeferinoren taldean Joakin Goti, Zebe
riokoa hau ere, eta honek eskusoinua jotzen zuen. Joakin hogei 
urtetan, edo gehiagotan behar bada, joan izan da Santa Ageda 
bezperaz eskusoinuz laguntzera. Lino Aiestak eta, gaurregun 
Ugaon (Miravalles) bizi den Rufino Larrazabal edo Zolloko "Piti" 
Etxebarria edo Zeberíoko Aldai hartzen zuten soinulari. Modesto
ren taldeak ez zuen normalean musikalik eramaten, baina bera 
ere gogoratzen da nola, urte batez, eurek ere "Pepelan,, eraman · 
zuten "filarmonikea" (eskusoinua) jotzen. 

Santa Ageda bezpera aurretik, hilabete inguru arinago, en
saiatzen hasten ziren, domeka gabetan edo. Gero kantatzeko 
egunean, "Zezeillaren lauan", batek kantatzen zuen aurretik («au
rrendarí") eta beste denek bertso bera errepikatzen zuten. Etxe 
guztietan eta bakoitzean kantatzen zuten: bakoitzarí bere atean. 
Talde bakoitzak beti letra berdina kantatzen zuen. Etxeren bate
tan norbait "hil-barri" bazegoan, orduan, abestu beharrean "Pa
ter noster,, bat edo hiru "avemaríe,, edo errezatzen zuten ... Bes
talde, batzutan, etxe batetakoak ezagunak zirenean, erdi-brome
tan kopla bereziren bat asmatzen zuen "aurrendariak,, berak 
Lino Aiestak kontatu zigunez; inoiz, etxekoek erantzutea ere su
bertatu ornen zitzaion berarí: 

Asmatuz: 
«Etxe honetako Marie 
esan beotsut egie 
lukinkatxoek ekarrí eizuz 
hil badozu txarríe,, 

eta etxekoak erantzun: 
«lxilik zagozie ixílik 
tXarríe deku bizirik 
astoa barrez korta bazterrean 
arrantzarík ein izinik". 

Beste batzutan, etxekoak lo daudela konturatuz era honetako 
koplaren bat abesten zen: 
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"Lastimia da etxekotxuak 
lotxu gozuan al zaree 
gaur Santa Ageda bezpera da ta 
mesedez altzau zaitezee". 

Esan beharra daga, Lino Aiesta, Santa Ageda kantatzen, 
urte askotan zehar, taldeko "aurrendari" izateaz gain, koplagile 
trebea ere ba dugula; batez ere etxeko bakoitzarentzat "notak" 
asmatzeko orduan, baita herriko abadeari, alkateari, sekretarioa
ri ... eta beste askori dedikatuak ere. 

Etxeetan ematen zietena otzarara batzen zuten: arraultzak, 
txorizoak ... , dirua ere bai, eta egunean berean merienda edo 
afari-antzeko bat egiten zuten tabernan, batutako janariarekin; 
zeozer sobratzen bazen, saldu egiten zuten eta dirua gorde. 
Hain zuzen, diruak beste destino bat izaten zuen: Meza bat ate
ratzeko zen; horretarako, aukeratutako domekaren aurrekoan 
Abadeari ematen zitzaion Meza Nagusian hurrengo domekarako 
"Santagedaren Mezea,, dei zezan: Meza Nagusia izaten zen, eta 
taldeak ordaintzen zuen. Nagusia benetan, Zeberioko bertoko 
organujole eta guzti; urte batez, Joakin Gotik «kantoreak" ere 
ekarri zituen Arrigorriagatik. Meza ostean, irteeran, guztientzat 
"ardau zurie" edo zeozertxo prestatzen zen Eliza ondoko taber
nan, Santa Agedako dirutik ordainduta hau ere. Gero, eguerdian, 
bazkaria izaten zen koadrilako guztientzat, jende gehiago ere 
gonbidatzen zelarik. Meza, bazkari eta gainerakoak ordaindu on
doren ez zen diru askorik sobratzen; bakoitzak bere boltsatik 
eman behar izaten zuen behin baino gehiagotan. 

3. SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK 

"Santageda kopla,, batek izan ditzaken zati edo atal ezberdi
nak hauxek dira (gehienetan ordena hau jarraituz): 

1. Santa Ageda bezperan abesten joatearen ohitura gogo
ratzea. 

2. Etxekoei agurra, etxeko jaunari abesteko baimena eska
tuz. Batzutan, Alkatearengandik jasoa duten permisoa 
ere aipatzen zaio, garantia bat bezala edo. lnoiz, abes
ten datozenak nortzuk diren ere adierazten zaio. 

3. Santa Agedaren martirioa. 

4. "Notak", etxeko guztiei edo gehienei behintzat. Hemen 
etxeko andrean limosna eskatzeko aprobetxatzen da. 

5. Eskerrak ematea eta azken agurra. 

Honek ez du esan nahi, beti eta kopla guztietan atal guzti 
hauekin aurkituko garenik; bat edo beste faltatuko zaigu asko
tan. Bestalde, esan beharra daga, kasu batzutan ezin izan dugu
la koplaren letra osorik jaso edo ez direlako gogoratzen, edo zati 
bat bakarrik agertu zaigulako idatziz ... , eta beste batzutan, atal 
guztiak agertu arren, ordena zerbait aldatuz. 

Esandakoa kontutan izanik, goazen beraz eskema hau fro
gatuz, jaso ditugun "Santageda Zaharrak,, aztertzera, ea nola 
ateratzen zaigun. 

3.1. Santa Ageda bezperaz abestearen ohiturari 
buruiko aipamenak 

a) Karmelo Aiestak bere aita zenaren Manu Aiestarengan
dik jaso eta 1946.urtean idatziz jarritako bertsoetan honela ager
tzen zaigu: 

"Nere kristauak ba dakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
lege zaharreko usedioan 
kantuen gatoz atera". 

(Letra berdintsuz kantatu zigun Lino Aiestak ere). 

b) Beste era batetara, Santa Ageda eguna noiz izaten den 
ere adieraziz, honela kantatu zigun Zeferino Arrizabalagak: 

"Neure kristauek ba dakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
biger da Santa Ageda ta 
haren bezpera egune da. 

Zezeillaren laugarrenian 
usue daga munduen 
Santa Ageda kantau egiteko 
bakoitzak bere moduen". 

3.2. Etxekoak agurtuz, abeslariak identifikatuz, 
eta baimena eskatuz etxeko jaunari 

a) Karmelo Aiestak bere aitarengandik jasotako bertsoetan 
honela agurtzen da etxeko jauna: 

"Nagusi jauna aurrera 
erreberentziak lurrera 
Jotsa gerala etorri gera 
jauna berorren aurrera". 

Eta segidan Alkatearengandik jasotako baimena aitortzen 
zaio: 

«Alkate jaunagaz egondu gera 
atzoko arratsaldian 
libertadia geurekin dogu 
ibilteko bakian". 

Ondoren etxeko guztiei agurra, gero banan-banan "notak" 
botatzera pasatu aurretik: 

«Eder Elizan altare 
harri labratu pilare 
Birjina Amak eskojituak 
etxe honetakoak dirade". 

• 
b) Karmelok bere aita eta osabarengandik jasotakoak ditu-

gun beste bertso hauek ere honela diote: 

"Bedeinkatua izan dadila 
etxe honetako jentia 
pobre ta humilde dabiltzanentzat 
ba dute borondatia 
Santa Martiri maitia 
daga errukiz betia 
berak alkantzau dauskula 
osasuna eta bakia. 

Libertadia eskatzen deutsat 
etxeko printzipalari 
Santa Agedaren alabantzak 
kantatzera nator ni 
graziak deuzkat ipini 
Santa bedeinkate honi 
honen fedean bizi gaitezan 
.osasunaz eta ongi". 

(Berdintsu kantatu zigun Zeferino Arrizabalagak ere). 

e) Baina oraindik nabariago agertzen zaigu bigarren atal 
honen garrantzia, Karmelok bere aitarengandik jasotako beste 
Santageda letra batetan eskaintzen zaion luzeera kontutan har
tzen badugu behintzat. Hara hemen: 

«Oles da oles hementxe gatoz 
ando lotsaz ta bildurrez 
Nagusi Jaunak esan deuskula 
kantauko badu edo ez 
errespuestarik ez du agiri eta 
aurrera segitzen guez. 
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Oles da oles atian 
kontuztxu hasi gaitian 
Santa Ageda kantatzen gatoz 
etxe honetako atian 
kantauko badu esan deuskula 
inor badago etxian 
inork ezetzik ez diño eta 
kantetan hasi gaitian. 

Neure kistauak badakizue 
noiz dogun Santa Ageda 
lege zaharreko usedioan 
kantuen gatoz atera 
martirioak esplikatzeko 
lizentziarik ete da 
sentimenturik izaterikan 
hemen ez dogu espera. 

Kristau maitiak gogoan hartu 
nortzuk gagozan atian 
aurtengo urteko kinto gaztiak 
Santa Agedantzat batzian 
kantauko badu esan deuskula 
inor badago etxian 
inork ezetzik ez diño eta 
kantetan hasi gaitian. 

Nere kristauak ez galtzearren 
lege zaharreko usuak 
Santa Ageda kantatzen gatoz 
aurtengo urteko kintuak 
libertadia eskatzen dogu 
herritar bihotzekuak 
gaur zurori hemen esplikatzeko 
Santa honen pasadisuak ... 

3.3. Santa Agedaren Martirioa 

a) Honela kontatzen digu Santa Agedaren martirioa Karme-
lo Aiestak bere aita eta osabarengandik jasotako kantak: 

«Nork esango dau zer pasa zuan 
munduan Santa Agedak 
lehendabiziko azotaduta 
kendu zioten bularrak 
gorrotoaren indarrak 
jentilen bihotz gogorrak 
instante baten estaldu zion 
gorputz guztia odolak. 

Santa hau preso sartu zanian 
zan milagro bat handia 
zeruetatik jaitsi zaiokan 
Jainkoaren argia 
milagro ikaragarria 
Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

Berriro gogor hoiek diote 
hilgo da gaurko gabian 
lehen bezain firme bilatu euden 
Santa hau biramonian 
esan zioten onian 
nahi bozu gure legian 
bestela presentatuko zera 
Kinzianoren aurrean. 

Berriz Enperadoreak diño 
eramateko hargana 
dontzella gaztearen bihotza 

lehen bezain firme darama 
Jaun zerukoak emana 
orain berakin duana 
zer amodio handia zeukan 
gure Jaungoikoagana. 

Soldadu batek galdetzen dio 
zeinek zegoen isilik 
adoraíkezu gure jaungoikoa 
egon nahi bozu bizirik 
hitz hori ando aditurik 
Santak diñotso bakarrik 
nik adoratzen dedana baño 
ez daga gizon besterik. 

Zer balorea eraman zeuden 
etsai gaiztoan aurrera 
humildadezko bere begiak 
itzuli ziran lurrera 
Enperadore kruela 
hau beti bere legera 
arrastaka ta desonratuaz 
atera bedi kalera. 

Orduan erantzun zion 
Jaungoikoari graziak 
baño berriro jentil gaiztoak 
zeuden gorrotoz josiak 
Santaren fede bizia 
Jaunaren probidentziak 
lurrak ikara egin zuen ta 
harritu ziran guztiak. 

Paret handi bat erori zan da 
ikara haren puntuan 
Enperadore honen lagun bi 
azpian hartu zituan 
ikusirik hau orduan 
haiek halako móduan 
ze milagroak gertatu ziran 
Santa honekin munduan. 

Jentil gogorren eskuetatik 
sartu zun kalabozoan 
agoniako ordu santuan 
ando ezagutu zuan 
hiltzen zegoan orduan 
Jesusi hoska zegoan 
orain gloriak gozatzen daga 
angeruekin zeruan. 

Kristau debato batzuek 
zuten sartu gorpu santu 
Kataniako ziudadian 
balta ere enterratu 
kristauak kontsideratu 
hau honela zan gertatu 
karidadeak ematen dunei 
berak hori die pagatu ... 

b) Askoz laburrago abesten digu Zeferino Arrizabalagak 
Santa Agedaren martirioa: 

«Nork esango deust zer pasau eban 
munduen Santa Agedak 
henbra biziko azotaduta 
kendu zioten bularrak 
gorrotoaren indarra 
jentilen bihotz gogorra 
instante baten estaldu zion 
gorputz guztian odola. 
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Santa hau preso sartu zanian 
zan milagro bat handia 
zeruetatik jatsierakon 
Jaungoikoaren argia 
ni larri ta lagarria 
Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

Borrerok gogor aritu eta 
hilgo da gaurko gabian 
lehen lez firme bilatuko da 
Santa honen biramonean 
esan zeín uste anean 
nahi dozu gure legean 
bestela presen galduko zara 
Kristianoren aurrean". 

(Argi daga Karmelo Aiestarengandik jasotakoaren berdina 
dela, baina letra desitxuratuz eta erdia bakarrik abesten dela, eta 
ez martirio osoa). 

e) Beste letra batez abesten digu Santa Agedaren Martirioa 
Lino Aiestak. Hara hemen: 

«Zeruetara begiak altxa 
graziak eskatutzeko 
Santa Agedak zer pasau zuan 
gaur hemen esplikatzeko 
printzipio onak izan zituan 
lehendabizitik hasteko 
martiriozko pena tristeak 
zegoen ikusiteko. 

Gobernadore Palermokoak 
aginpidea baizuan 
Santa Ageda hain zan ederra 
bere andratzat nahi zuan 
gizon handia izanagaitik 
hori logratu ez zuan 
lehendabiziko martirioak 
hagaitik izan zituan. 

Soldaduari agindu eutsan 
plazan azotatutzeko 
eta mudatu nahi ez bazuan 
bularrak ebagiteko 
sententzi ona ematen deutso 
bihotza alegratzeko 
horrek guztiok eginda gero 
kalabozora sartzeko. 

Krueldadezko golpearekin 
zutenian azotatu 
soldadu horrek esaten zion 
ez nahi zuan mudatu 
Santa Agedak erantzun zion 
Jesusi nahi det amatu 
hobeagorik Jaungoiko danik 
sekula ez det pentsatu. 

Aditurikan jentil gaiztoak 
helduten deutso bertatik 
kutxiloagaz ebagiteko 
bere bularrak ondotik 
gorputz guztia estaldu zion 
odolaz bere petxotik 
probidentzia ez zuen falta 
Jaungoikoaren aldetik. 

Negargarrizko tristurarekin 
bularrak oso kendurik 

kalabozora eraman zuan 
silla batean harturik 
ezin zitekeen inola bizi 
izan ez balu grazirik 
zeinek ikusi ate dun baña 
milagro handiagorik. 

Zigorkadakin azotatuta· 
baita sarturik menpera 
esaten zuten Santa honegaitik 
gaur da hilko dan bezpera 
harik hurrengo egunian 
joan ziren bizitatzera 
hura bizirik ikusterikan 
iñok ez zuan espera. 

Gobemadore traidore horrek 
sententzia du ematen 
plazan hiltzera eroateko 
baldin ez bazan mudatzen 
Santa Agedak erantzun zion 
ez naiz batere bildurtzen 
zure idolo jaungoiko faltso 
bat ere ez zait gustatzen. 

Kristau debato batzuek 
zuten hartu gorputz santu 
Kataniako ziudadean 
baita ere enterratu. 
Kristauak konsideratu. 
Hau honela zan gertatu 
karidadea ematen dunai 
berak oin dio pagatu". 

3.4. Notak: Etxekoei "notak,, dedikatzea ere askotan ager
tzen da, etxeko andreari (edo jaunari ere) limosna eskatzeko 
aprobetxatuz. · 

3.4.1 . Etxeko ccNagusiari»: 
a) Karmelo Aiestak bere aitarengandik jasotako Santa Age-

da letran honela abesten zaio: 

«Usuak doaz atara 
nere begiak lotara 
nagusi jauna oraintxe noa 
berori koplatutzera. 

Orain bagoaz alde egitera 
jente noblia parkatu 
eta bertatik gura genduke 
nagusi jauna notatu. 

Hortxe behetxuan kantera 
harriak handik atera 
nagusi jauna oraintxe goaz 
berori notadutzera. 

Neure lagunek hasiten jataz 
alborikara tentatzen 
hasiko banaz hasi nedila 
nagusi jauna notatzen. 

Eder zeruan izarra 
erreka ondoan Jeizarra 
etxe honetako nagusi jaunak 
urre gorrizko bizarra. 

Urre gorrizko bizarrarekin 
diamantezko espalda 
jauna berorilango gizonik 
herri honetan ez al da. 

Erreka handiak leku askotan 
itsasoa uregaz nagusi 
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etxe honetako nagusi jauna 
propietarioetan nagusi. 

Umosnerua be bada seguru 
geuk eztu iñoiz ikusi 
ikusi barík siñisten dogu 
jaunori dala nagusi. 

Etxe askotan egoten dira 
diruarekin erronkak 
jauna berorilango aberatsak 
herri honetan banakak. 

Jauna berorrek handiak ditu 
ganadu eta bai finkak 
eta gainera diruz beterik 
hipoteka eta libretak. 

Errotapean harria 
haren gainean txoria 
etxe honetako nagusi jauna 
propietario handia. 

Propietario handia eta 
diru askoren jaubia 
guri limosna emongo deusku 
ehun erlezko bat barria. 

Jardinik jardin maitia 
udabarrian !aria 
etxe honetako nagusi jauna 
ando da gizon noblia. 

Onda da gizon noblia eta 
gauze askoren jaubia · 
guri limosna emongo dausku 
dude bagarik handia. 

Gizonak onak leku askotan 
batian eta bestian 
etxe honetakoalangorik ez dau 
hemeko herri guztian. 

Tabeman mehatz ailegatzen da 
ahal dan guztian elizan 
jauna berorilango gizonik 
herri honetan ez da izan. 

Españia eta Afrika 
aspalditxuan gerra da 
etxe honetako nagusi jauna 
bakiak egiten han da. 

Bakiak egiten dire-ta 
puntuan etxian egon da 
bost hogerleko emongo deuskuz 
egun txarrian ez bada. 

Gizon formalak etxe askotan 
egiten doguz ikusi 
formalidadez dauen artian 
etxe honetakoa nagusi. 

ltsasoan dau lebatza 
erreka ondoan inontza 
etxe honetako nagusi jauna 
ando gizon aberatsa. 

Onda da gizon aberatsa eta 
berak ona dau bihotza 
gaur guretzako zabalduko dau 
etxe nagusiko giltza. 

Santu handiak zeruan dagoz 
pekatariak munduan 
etxe honetako nagusi jauna 

onena herri barruan. 

Umosnerua bada seguru 
jentiak segun diñuan 
jaun hori ando portauko jaku 
gauziagaz edo diruan. 

Etxe honetako nagusi jaunak 
zabalik dauzka bihotz bi 
mesede handiak egin eiteko 
mundu honetan askori. 

Mundu honetan askori eta 
gaur egingo dausku guri 
urte askotan osasunegaz 
bizi daitela jaun hori». 

b) Zeferino Arrizabalagak honako «nota" hauek kanta zizki-
gun etxeko jaunari dedikatuak: 

«Orain zertxobat esan dot eta 
jirau naitian bestera 
etxe honetako uzaba jaunen 
zertxobat notadutzera. 

Erreka munan haltza ta mimen 
berezietan leizarrak 
etxe honetako uzaba jaunek 
urregorriz dau bizarra. 

Urregorriz dau bizarra eta 
urre-kadenaz espalda 
pezeta gorriz eginik dauko 
elizaraño kaltzada. 

Uzaba jaune parkatu 
txarto ein bajatzu notadu 
orain hemendik gura nenduke 
etxeko andria notadu". 

e) Honela «notatu" zuen Modesto Artetxek etxeko jauna: 

«Etxeko jauna esaten goaz 
sartu bai zeure lanian 
zelan ez dogun ikusten iñor 
zeulangorikan arian 
arteztasunez arteza zara 
olía barik lanian 
etxeko jauna ipini zaude 
Bizkaiko Jaunen parlan». 

Garai hartan gizon askoren ogibidea izaten zen "karreteru" 
lana idiekin egitea. Horrelakoen etxeetan honako hau ere kanta
tzen zuten: 

«Hartuten ditu idi ta burdi 
eskuetan bere akillue 
horren gainera ando ipinita 
frontera eta narrue 
gizon asko daude Zeberion 
dutenak zure ofiziue 
ez da ikusten beste bat iñon 
zeulango karreterue». 

d) Uno Aiestak beste bertso hauekin notatu zuen etxeko 
jau na: 

«Etxe.hontakoak notatzera 
orain behar det nik hasi 
lege zaharreko usadioak 
hala dizkat adierazi 
nagusi jauna notatutzea 
tokatutzen zait lehenbizi 
etxe-andre ta seme-alabak 
gerorako ditut utzi. 
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Prestuago ta formalagorik 
Euskalerrian ez dala 
Agate Deuna baliteke ere 
gauzak eginaz inola 
auzolanikan beharrezkero 
akordatzen berehala 
lagun hurkoa norbaitik baino 
aurren izan behar dala». 

3.4.2. Etxeko andreari: 

a) Zeferino Arrizabalagak etxeko andrearentzat «nota» 
hauek kantatu zizkigun: 

«Etxe honetako etxeko andria 
leku oneko alaba 
leku onetik hobeagora 
egin zenuen galtzada. 

Etxeko andria parkatu 
txarto ein bajatzu notadu 
orain hemendik gura nenduke 
zaldun gaztea notadun. 

Gero, zerbait aurrerago, berriro itzultzen da etxeko andrea-
rengana limosna eskatzera: 

«Orain zertxobat esan dot eta 
jirau naitian bestera 
etxe honetako etxeko andreari 
limosnatxua eskatzera. 

Oles da oles hasi naz eta 
orain dot akaberia 
limosnatxu bat hartuko neunke 
etxeko limosnerea. 

Zestilea be handia daukat 
Jase Triskilak egine 
hauxe betetako etxe on batera 
ailegadu ahal baneinke. 

Hortxe bidean harturik nator 
partea edo informea 
etxe honetako etxeko andrea 
zelan dan limosnerea. 

Esku batean dirue dakar 
bestean txorizo parea 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrautzea". 

b) Modesto Artetxek beste bertso hau kantatu zigun, etxe-
ko andreari zuzendurik: 

«Etxe honetako etxeko andria 
bihotz oneko henbria 
limosna barik ez zaigu agindu 
zekula atetik pobria 
guretzako be ez da faltauko 
txorizo ta lukinkia 
urdai zatie eta zezine 
edo dozena arrauntzia 
diruz beterik daukon legez 
fartikera ta foltsia 
limosna ederra etxe honetan 
esperetan du(gu) hartzia». 

e) Beste bertso batzuk ere kantatu zizkigun Modesto-k; 
nahiz eta osorik ez egon eta Zeferinok kantatutakoekin bat etorri 
zati batzutan, hemen jartzen ditugu: 
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etxeko andria sarriten 

sentitzen zara sentitzen 
argiegaz nola zabiltzen 
lukinkarenko palu horretan 
handienak eskojitzen. 

Esku batían dirue dakar 
bestean lukinke paria 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrauntzia 
hori guzti hori gitxi eretxite 
buruan urdai piezia". 

d) Azkenik hona hemen Lino Aiesta-k etxeko andreari kan-
tatutakoa:. 

"Etxeko andrea hor ona 
zeure gauzaren doi ona 
bere senarra maitatu eta 
ipini aurpegi ona 
Kristala baizen garbia eta 
oso bihotzez biguna 
seme-alabari erakutsiaz 
nola dan bide zuzena". 

3.4.3. Zaldun gazteari: 

a) Lino Aiestak: 

.. zaldun gazte bat paregabia 
noia egia bat esaten 
zuregaitikan neskatxa asko 
dabil zapatak galduten 
diru ederrak dituzu baña 
hermosurak du irabazten 
ama askoren buruko miña 
gauetan loa galduten». 

3.4.4. Dama gazteari: 

a) Zeferino Arrizabalagak: 

«Damatxu gazte konponidia 
hori kolorerrubia 
zure matrailan etzat irudi 
klabelinaren arria. 

Klabelinaren arria eta 
larrosa bai etxekua 
zeuri kantetan hementxe gatoz 
damatxo bihotzekoa". 

b) Modesto Artetxek honako bertso hauek kantatu zizkigun 
etxeko dama gazteari zuzenduak (nahiz bateren bat osatu gabea 
izan): 

«Damatxu gazte prebenidia 
gorputzez da kolorez 
ba dakigula zein dan mutila 
pentsetan dauena zeugez 
bihotz onagaz gura badozu 
zuk orain pentsau bera lez 
zeure bularra jantziko deustsu 
urrezko medalla katez. 
Dama palita garria linda 
bularra itxura onian 
begiak argi gorputz biribil 
ule ederra buruen 
zeu baño aingeru ederragorik 
egongo ete da zeruen. 

Damatxo gazte eder liria 
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benetan dotare hori 
makina,txu bat mutil ederrek 
egin ahaleingotsu zeuri 
gorputz ta ule ando apainduta 
arpegi fine ta garbi 
donzeilarentzat itxura ona 
esaten daude dela horí. 

Etxe hontako dama gaztea 
biribila ta palita 
beronek eta Jaun Zerukuak 
oraintxe gure badaude 
etxe honetako dama gaztia 
neuretzat hartuko neunke. 

Etxe hontako dama gaztea 
ando kolore garría 
elez on baten sartu leiteke 
dama zure garría 
horrez gañera ando galanta 
daukazu zuk aurpegia 
begi ederrak surra palita 
eta kolore garría". 

e) Azkenez, Lino Aiestak: 

«Udabarriko lora guztiak 
usain gozorez beteak 
halaxe daga etxe honetan 
daukagun dama gaztea 
zaldun askotxok nahi izan arren 
berarekin ezkontzea 
ezin liteke batentzat baño 
izan bere emaztea». 

3.4.5. Etxeko txikerrenari: 

a) Zeferino Arrizabalagak: 

«Horko goiko landetan 
eper usoak kantetan 
etxe honetako txikerrentxue 
amagaz dabil olgetan. 

Kamaran daga jorraie 
haren kirtena gorrie 
etxe honetako txikerrentxue 
ando kolore gorrie". 

b) Lino Aiestak: 

«Azkenengoa txikerrentxue 
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(11) Eskertu behar diogu Jase Ramon Arbe-ri, atal honetan, musika ar
loan bereziki, eska1ni digun laguntza. 

bihotzetik diot jarri 
bere arpegiak azpitutzen du 
baita urre-kurtziari 
etxe askotako argitasuna 
txikienak du ekarri 
ez dedin falta horrelako bat 
erregu Jaungoikoari". 

3.5. Azken Agurra 

Azkenik, limosnagatik eskerrak ematea eta hurrengorarteko 
agurra etxekoei, osasuna eta bakea eskainiz: 

a) Karmelo Aiestak bere aita eta osabarengandik jasotako 
Santa Ageda Zaharrean, honela agertzen zaigu: 

«Adios orain esaten dogu 
Santa honekin batían 
urte ontxu bat pasa dezagun 
osasunaz ta bakian 
pobre humilderen artian 
beti erruki gaitian 
karídadeaklagundukodau 
zeruetako atian". 

b) Guztiz antzeko letra dauka Zeferino Arrízabalagak abes-
tu zigun azken agurrrak ere: 

«Adías orain esaten diot 
Santa honekin batían 
urte ontxu bat pasau daizuen 
osasunaz da bakian 
probe humilen artian 
beti erruki gaitian 
orain hemendik banoa eta 
agur hurrengorartian". 

4. ERANSKINA: SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLA 
ETA BERTSOEN LETRA ETA DOINUAK 

Azkenik, eranskin gisa jartzen ditugu letra nahiko osaturik eta 
doinu ezberdinez jaso ahal izan ditugun kopla edota bertsoak. 
Hemen «Santageda Barriek,, ere sartu ditugu, hau da, azken 
denporetan kantatu izan diren letra eta doinuak (11). 

4.1 . Zeferíno Arrizabalaga-k kantatutako letra eta doinua: 
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1. Neure kristauek ba dakizue txarto ein bajatzu notadu 
noiz degun Santa Ageda orain hemendik gura nenduke 
biger da Santa Ageda eta etxeko andria notadu. 
haren bezpera egune da. 17. Etxe honetaka etxeko andria 

2. Zezeillaren laugarrenian leku oneko alaba 
usue daga munduen leku onetik hobeagora 
Santa Ageda kantau egiteko egin zenuen galtzada. 
bakoitzak bere moduen. 18. Etxeko andria parkatu 

3. Bedeinkatua izan dadila txarto ein bajatzu notadu 
etxe honetako jentia orain hemendik gura nenduke 
pobre ta humilde dabilanentzat zaldun gaztea notadu. 
ba dute ta borondatia. (Zaldun gaztearen bertsoak falta dira). 

4. Santa martiri maitia 
daga errukiz betia 19. Damatxo gazte konponidia berak alkantzau egin deiskule hori kolorerrubia osasune ta bakia. zure matrailan etzat irudi 

5. Libertadia eskatzen diot Klabelinaren arria. 
etxeko printzipalari 20. Klabelinaren arria eta Santa Agedaren alabantzak larrosa bai etxekua kanta gure nator ni. zeuri kantetan hementxe gatoz 

6. Grazi handi bat ipini damatxo bihotzekoa. 
Santa bedeinkate honi 
honen fedean bizi gaitezan 21. Horko goiko landetan 
osasunagaz ta ongi. eper usoak kantetan 

7. Nork esango deust zer paseu eban etxe honetako txikerrentxue 

munduen Santa Agedak amagaz dabil olgetan. 

henbra biziko azotaduta 22. Kamaran daga jorraie 
kendu zioten bularrak. haren kirtena gorrie 

8. Gorrotoarren indarra etxe honetako txikerrentxue 

jentilen bihotz gogorra ando kolore gorrie. 

instante baten estaldu zion 23. Orain zertxoabat esa dot eta 
gorpuz guztian odola. jirau naitian bestera 

9. Santa hau preso sartu zanian etxe honetako etxeko andreai 

zan milagro bat handia limosnatxua eskatzera. 

zeruetatik jatsierakon 24. Oles da oles hasi naz eta 
Jainkoaren argia. orain dot akaberia 

10. Ni larri ta lagarria limosnatxu bat hartuko neunke 

Santa honen alegria etxeko limosneria. 

San Pedrok berak kuratu zion 25. Zestilea be handia daukat 
Santa honi gorputz guztia. Jase T riskilak egine 

11. Borrerok gogor aritu eta hauxe betetako etxe on batera 

hilgo da gaurko gabean ailegadu ahal baneinke. 

lehen lez firme bilatuko da 26. Hortxe bidean harturik nator 
Santa honen biramonean. partea edo informea 

12. Esan zein uste anean etxe honetaka etxeko andrea 

nahi dozu gure legean zelan dan limasnerea. 

bestela presen galduko zara 27. Esku batean dirue dakar 
kinzianoren aurrean. bestean txorizo parea 

13. Orain zertxabat esan dot eta altxaa bere gara dakar da 

jirau naitian i:Jestera han be dazena arrautzea. 
etxe honetako uzaba jaunen 28. Adías orain esatén diat 
zertxobat nataduzera. Santa hanekin batían 

14. Erreka munan haltza ta mimen urte ontxu bat pasatu daizuen 

berezietan leizarrak asasunaz da bakian. 

etxe honetako uzaba jaunek 29. Probe humilen artian 
urregarriz dau bizarra. beti erruki gaitian 

15. Urregorriz dau bizarra eta arain hemendik banoa eta 

urre-kadenaz espalda agur hurrengarartian. 

peseta gorriz eginik dauka 
elizaraña kaltzada. 

16. Uzaba jaune parkatu 
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Modesto Artetxe-k abestu zigun Santageda letran, ez da 
Santa honen bizitzarik kantatzen. Baina hona hemen "no
tak,, kantatzeko erabiltzen zuen doinua eta "nota,, hoien 
letra ere. 
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1. Etxeko jauna esaten goaz 4. Damatxu gazte prebenidia 
sartu bai zeure lanian gorputzez eta kolorez 
zelan ez dogun ikusten iñor ba dakigula zein dan mutila 
zeulangorikan arian pentsetan dauena zeugez 
arteztasunez arteza zara bihotz onagaz gura badozu 
olia barik lanian zuk orain pentsatu bera lez 
etxeko jauna ipini zaude zeure bularra jantziko deutsu 
Bizkaiko jaunen parian. urrezko madalla-katez. 

2. Hartuten ditu idi ta burdi 5. Dama palita garría linda 
eskuetan bere akillue bularra itxura onian 
horren gainera ando ipinita begiak argi gorputz biribil 
frontera eta narrue ule ederra buruen 
gizon asko daude Zeberion zeu baño aingeru ederragorik 
dutenak zure ofiziue egongo ete da zeruen. 
ez da ikusten beste bat iñon 6. Damatxo gazte eder liria 
zeulango karreterue. benetan dotare hori 

3. Etxe honetako etxeko andria makinatxu mutil ederrek 

bihotz honeko henbria egin ahaleingotsu zeuri 

limosna barik ez zaigu agindu gorputz ta ule ando apainduta 

sekula atetik pobria arpegi fine ta garbi 
donzeilarentzat itxura ona guretzako be ez da faltauko esaten daude dela hori. 

txorizo ta lukinkia 
urdai zatie eta zezine 7. Etxe hontako dama gaztea 
edo dozena arrauntzia biribila ta polite 
diruz beterik daukon legez beronek eta Jaun zerukoak 
fartikera ta foltsia oraintxe gura badaude 
limosna ederra etxe honetan etxe honetako dama gaztia 
esperatan du hartzia. neuretzat hartuko neunke. 



"OLES KANTAK: SANTA AGEDA BEZPERA L'.EBERION" 

8. Etxe honetako dama gaztea 
ando kolore gorria 
elez on baten sartu leiteke 
dama zure garria 
horrez gañera ando galanta 
daukazu zuk aurpegia 
begi ederrak surra palita 
eta kolore gorria. 

9. ......................................... 
etxeko andria sarriten (?) 
sentitzen zara sentitzen 
argiegaz nola zabiltzen 
lukinkarenko palu horretan 
handienak eskojitzen. 

10. Esku batian dirue dakar 
bestean lukinke paria 
altzoa bere gora dakar da 
han be dozena arrauntzia 
hori guzti hori gitxi eretxite 
buruan urdai piezia. 

4.3. Lino aiesta-k letra eta doinu honekin abestu zigun Santa 
Agedaren martirioa: 
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1 . Nere kristauak badakizue 
noiz degun Santa Ageda 
lege zaharreko usadioan 
kantetan gatoz atera 
martirioa esplikatzeko 
lizenziarik ate da 
sendimendurik izaterikan 
iñok ez degu espera. 

2. Zeruetara begiak altxa 
graziak eskatutzeko 
Santa Agedak zer pasau zuan 
gaur hemen esplikatzeko 
pHntzipío onak izan zituan 
lehendabizitik hasteko 
martiriozko pena tristeak 
zegoen ikusiteko. 

3. Gobernadore Palermokoak 
aginpidea baizuan 
Santa Ageda hain zan ederra 
bere andratzat nahi zuan 
gizon handia ízanagaitik 
hori logratu ez zuan 
lehendabiziko martirioak 
hagaitik izan zituan. 

4. Soldaduari agindu eutsan 
plazan azotatutzeko 
eta mudato nahi ez bazuan 
bularrak ebagiteko 
setentzi ona ematen deutso 
bihotza alegratzeko 
horrek guztiok eginda gero 
kalabozora sartzeko. 

5. Krueldadezko golpearekin 
zutenian azotatu 
soldadu horrek esaten zion 
ez nahi zuan mudatu 
Santa Agedak erantzun zion 
Jesusi nahi det amatu 
hobeagorik Jaungoiko danik 
sekula ez det pentsatu. 

6. Aditurikan jentil gaiztoak 
helduten deutso bertatik 
kutxiloagaz ebagiteko 
bere bularrak ondotik 
gorputz guztia estaldu zion 
odolaz bere petxotík 
probidentzia ez zuen falta 
Jaungoikoaren aldetik. 

7 . Negargarrizko tristurarekin 
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bularrak oso kendurik 
kalabozora eraman zuan 
silla batean harturik 
ezin zitekeen inola bizi 
izan ez balu graziHk 
zeinek ikusi ate dun baña 
milagro handiagorik. 

8. Zigorkadakin azotatuta 
baita sarturik menpera 

es -K.a 

esaten zuten Santa honegaitik 
gaur da hilko dan bezpera 
harik hurrengo egunian 
joan ziran bizitatzera 
hura bizirik ikusterikan 
iñok ez zuan espera. 

9. Gobemadore traidore horrek 
setentzia du ematen 
plazan hiltzera eroateko 
baldin ez bazan mudatzen 
Santa Agedak erantzun zion 
ez naiz batere bildurtzen 
zure idolo jaungoiko faltso 
bat ere ez zait gustatzen. 
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10. Kristau debato batzuek 1. Bedeinkatua izan dedila 
zuten hartu gorputz santu etxe honetako jentia 
Kataniako ziudadean pobre ta humilde dabiltzanentzat 
baita ere enterratu ba dute borondatia 
kristauak konsideratu Santa martiri maitia 
hau honela zan gertatu daga errukiz betia 
karidadea ematen dunai berak alkantzau dauskula 
berak oin dio pagatu. osasuna eta bakia. 

11. Etxe hontakoak notatutzera 2. Libertadia eskatzen deutsat 
orain behar det nik hasi etxeko prinzipalari 
lege zaharreko usadioak Santa Agedaren alabantzak 
hala dizkat adierazi kantatzera nator ni 
nagusi jauna notatutzea graziak deuzkat ipini 
tokatutzen zait lehenbizi Santa bedeinkate honi 
etxe-andre ta seme-alabak honen fedean bizi gaitezan 
gerorako ditut utzi. osasunaz eta ongi. 

12. Prestuago ta formalagorik 3. Nork esango dau zer pasau zuan 
Euskalerrian ez dala rñunduan Santa Agedak 
Agate Deuna baliteke ere lehendabiziko azutaduta 
gauzak eginaz inola kendu zioten bularrak 
auzolanikan beharrezkero gorrotoaren indarrak 
akordatzen berehala jentilen bihotz gogorrak 
lagun hurkoa norbaitik baino instante baten estaldu zion 
aurren izan behar dala. gorputz guztia odolak. 

4. Santa hau preso sartu zanian 

Karmelo Aiesta-k bere aita eta osabarengandik jaso eta 
zan milagro bat handia 
Zeruetatik jaitsi zitzaion 

1946.urtean idatziz ipini zituen bertso hauek, doinu hone- Jaungoikoaren argia 
kin abestu zizkigun Lino Aiesta-k: milagro ikaragarria 

, 

Oraintsuago, zenba~t taldek beste doinu honekin ere abestu izan 

dute letra bera erabiliz: 

1 
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Santa honen alegria 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guztia. 

5. Berriro gogor hoiek diote 
hilgo da gaurko gabian 
lehen bezain firme bilatu euden 
Santa hau biramonian 
esan zioten onian 
nahi bazu gure legian 
bestela presentatuko zera 
Kinzianoren aurrean. 

6. Berriz Enperadoreak diño 
eramateko hargana 
dontzella gaztearen bihotza 
lehen bezain firme darama 
Jaun zerukoak emana 
orain berakin duana 
zer amodio handia zeukan 
gure Jaungoikoagana. 

7. Soldadu batek galdetzen dio 
zeinek zegoan isilik 
adoraikezu gure jaungoikoa 
egon nahi bozu bizirik 
hitz hori ondo aditurik 
Santak diñotso bakarrik 
nik adoratzen dedana baño 
ez dago gizon besterik. 

8. Zer balorea eraman zeuden 
etsai gaiztoan aurrera 
humildadezko bere begiak 
itzuli ziran lurrera 

(12) Karmelo Aiestak: uZe milagroak gertatu ziren". 
(13) Karmelo Aiestak: uSanta honekin munduan". 
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Enperadore kruela 
hau beti bere legera 
arrastaka ta desonratuaz 
atera bedi kalera. 

9. Orduan erantzun zion 
Jaungoikoari graziak 
baño berriro jentil gaiztoak 
zeuden gorrotoz josiak 
Santaren fede bizia 
Jaunaren probidentziak 
lurrak ikara egin zuen ta 
harritu ziran guztiak. 

1 O. Paret handi bat erori zan da 
ikara haren puntuan 
Enperadore honen lagun bi 
azpian hartu zituan 
ikusirik hau orduan 
haiek halako moduan 
ze milagro agertu ziran (12) 
Santa horrekin munduan (13). 

11 . Jentil gogorren eskuetatik 
sartu zun kalabozuan 
agoniako ordu santuan 
ondo ezagutu zuan 
hiltzen zegoen orduan 
Jesusi hoska zegoan 
orain gloriak gozatzen dago 
angeruekin zeruan. 

12. Kristau debato batzuek 
zuten hartu gorpu-santu 
Kataniako ziudadian 
baita ere enterratu 
kristauak konsideratu 
hau honela zan gertatu 
karidadeak ematen dunei 
berak hori die pagatu. 
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13. Adías orain esaten dogu gero zeruan igaroteko 
Santa honekin batian betiko zoriontasuna. 
urte ontxu bat pasau dezagun 
osasunaz ta bakian 5. Hainbeste azote emon da gero 
pobre humilderen artian doaz bularrak ebaten 
beti erruki gaitian gero kartzelan sartu egin da 
karidadeak lagunduko dau goize orduko hil daiten 
zeruetako atian. bularretatik gorputz guztia 

odolez beteta euken 

4.5. Santa Ageda letra hau nahiko "berria" da, eta azken den-
baina Jaunaren probidentzia 
ez jakon inoz faltatzen. 

bora hauetan nahiko erabilia izan da Arratia aldean. 
6. Bularrak kendu egin da gero 

1. Kataniako jauregi baten harturik silla batían 
Santa Ageda bizi zan kartzela baten sartu eudien 
da Enperadore Palermokua saldadu bien artian 
Santa honegaz gustau zan soldadu biok esaten euden 
Agintza haundiak eukezan baina hilgo da gaurko gabian 
Santa honen gure-esan baina osatute topau eudien 
martiriozko pena tristeak handik hurrengo goizian. 
hagaitik emon eutsazan. 7. Kinziano horrek ikusiten dau 

2. Sententzi gogorra emoten deutsa lehen bezen firme dagona 
Enperadore kruelak. plazan hilteko emoten deutsa 
bere senartzat hartzen ez baeban sententzi edo ordena 
ebakiteko bulerrak Santa Agedak eskatzen eban 
Santa Agedak erantzun eutsan Jaunaren laguntasuna 
bildurtu bagarik minak da uneotan bertan etorri jakon 
zure «jaungoikoa,, adorau baino zeruko argitasuna. 
guragot igaro danak. 8. Lurrak ikara egin hauen da 

Hori entzunaz batera 
arma haundi bat jausi zan 

3. da enperadore honen lagun bi 
doaz bera azotatzera azpian hartu zituzan 
da humildadezko bere begiak martiriozko eriotzea 
itzuli ziran lurrera eruan hauen munduan 
soldadu batek esaten deutsa da orain gloriak gozatzen daga 
mudatu zaitez Ageda angeruakaz zeruan. 
Martiriozko eriotza 

9. Kristinau batzuk enterrau euden ikusteko zaoz bestela. 
Kataniako urian 

4. Santa Agedak erantzun eutsan bere aurrian auzpeztu eta 
ez naz bildurtzen gizona danak damutu daitian 
neure Jaungoikoa zeruan daukat urte ontxu bat opatzen dogu 
Jesukristo gure Jauna Santa honen izenian 
martirio danak igaro eta bere fedea mundu honetan 
joango naz beragana beti konserbau daitian. 
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4.6. Hau ere nahiko berria da eta asko erabilia Arratia aldean 8. Hortxe goitxuan zimintze 
eta Zeberion ere, noski: haregaz egin zestile 

etxe honetako dáma gaztea 
markestxu baten joskile. 

1. Zorion etxe hontako danoi 9. Mendi tontorrak elurrez zuri 
oles egitera gatoz ate aldean lei hotza 
aterik ate ohitura zaharrak etxe honetako uzaba jauna 
aurten berrizteko asmoz. urrezkoa dau biotza. 

2. Santa maitia gaúr hartu dogu 10. Zelai erdian loreak argi 
gure bideko laguna larras krabelin da lili 
haren laguntzaz bete gentzakez etxe honetako andrea 
egun kontako jarduna. Ama Bi~ina dirudi. 

3. Guraso zaharren legean pozik 11. Udaberrian urtetan dabe 
goaz danok kantatzera mune da lore zuriak 
Santa Agedak ekarri gaitu harek baino politagoak dira 
beorren etxe aurrera. Maritxu zure begiak. 

4. Gorde daiguzan gure ohiturak 12. Alaba gazte asko dabiltza 
eta berbeta kutuna zugaitik bihotz minbera 
hau da euskaldun guzti guztiok mutil zaharturik bizitzeko 
daukagun egin beharra. Jaunak egina ez zara. 

5. Erdera bera ederra da ta 13. Neska ederrak utzi ditugu 
autortu nahi dogu egia negar malkotan gure zai 
baina guretzat ederrena da baina guk neska danen artean 
euskera maitagarria. hemengoxe alaba nahi. 

6. Santa martiri maitea 14. Enero eta Febrero 
dogu errukiz betea Hemen ez gagoz luzaro 
berak alkantzau egin daigula gure boltseak hartuko luke 
osasune eta bakea. edozein bere genero. 

7. Hortxe goitxuen otea 15. Santa Ageda santa handia 
puntarantz loraz betea zeruetako tronuan 
etxe honetako zaldun gazteak etxe honetako andria 
baturik dauka dotea. halangoxea munduan. 
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