KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao
Bizkaiko Font Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
N.° XII, pp. 119 a 134, año 2006/7.
ISSN 0211-7971

BERBAREKIKO ANTROPOLOGIA: 1987. URTEKO MASKARADA
ZUBEROTARRETAN MUSKILDI HERRIKO XORROTXEK
GOIZEKO BARRIKADETAN KANTATURIKO KOPLAK
Singing verses in Mascarada performances from Pays de Soule
Kepa Fernández de Larrinoa (*)

RESUMEN
Este artículo analiza las coplas que cantan las dos personas que juegan el papel de afiladores en las
Mascaradas suletinas. Recoge las coplas que cantaron los afiladores de la Mascarada de Muskildi en 1987 y las
presenta siguiendo un punto de vista filológico, al tiempo que explica cómo las coplas de las Mascaradas
forman parte de un entramdo cultural cuyos referentes son socio locales.
Palabras clave: antropología de la palabra, teatro de carnaval, coplas de salutación, Mascaradas de Zuberoa.

ABSTRACT
This article comments on the verses sung in Zuberoa during Carnival performance by two characters known
as knife sharpeners. It focuses on literate issues and understands that Carnival verses are part of a cultural
practice with social consequences.
Key words: carnival folk performance, oral literature.

LABURPENA
Maskaradetan plazaratzen diren hitzak direla-eta, lau antzezesparru bereizten dira: koplak, sermoiak,
kantuak eta grafitiak. Muskildi herriko zorrotzen koplak bilduta daude txosten honetan. Ikuspegi filologikoari
begiratzen zaio, espresaera literarioen aide formalak, irudiak eta metaforak aipatzen direlarik.
Giltz hitzak: Zuberoa, Maskaradak, txorrotxen koplak
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SARRERA
1990. urteen hamarkadan Zuberoako antzerki
herrikoia miatzeari ekin nion. Maskaradak eta Pastoralak arakatu nituen bereziki, ikerketa bibliografikoan zein etnografikoan ihardun nuelarik. Nire ikerlanaren emaitzak izkribuz jakinarazi ditut.t Zuberoako antzerki herrikoiaren analisatzean, antropologia
sozialean finkaturiko folk-sinbolikaren baiTUan ibili
naiz, eta, besteak beste, honako esamoldeak neure
egin ditut: metafora sozialaren antropologia, drama
antropologia, antropologi-teatrua edo antzezkizunaren antropologia, ospakizunaren antropologiak eta
halako beste zenbait. Beraz, folk arte estzenikoaren
ikastarloan kokatu dut Pastoralen eta Maskaraden
miaketa.
Maskaradetako zorrotzek kantatzen dituen koplen
gorabehera batzuren berri ematen du oraingo artikuluak. Partikularzki, 1987. urtean Muskildi herriak
goizeko barrikadetan kantaturikoen berri azaltzen du.
Ikuspegi filologikoari hurbiltzen natzaio, espresaera
literarioen aide formalak, irudiak eta metafora eraginkorrenak behatzen ditudalarik. Hemen argitaratutako
testuak, bateko, jatorrizko iiska kantatuan edo idatzian transkribatu, besteko, zuberera batura iragan,
eta ondoren, testuen praktika soziokulturalaren gorabeherak aipatzen ditut.
Maskaradetan plazaratzen diren hitzak direla-eta,
lau antzezesparru bereizten dira: koplak, sermoiak,
kantuak eta grafitiak. A.restian erran bezala, Muskildi
herriko zorrotzen koplak bilduta daude txosten honetan. Halaber, 1999.eko urtean Euskera aldizkarian
agertu nuen analisi orokorrago baten barruan kokatu
behar dira oraingo adierazpenak.
Muskildiko Maskarada 1987. urtean ospatu zen,
Zuberoako hamar herritan baino gehiagotan antzezturik izan zela. 1988. urtean inongo herri zuberotarrak
ez zuen Maskaradarik plantatu, eta ez ziren Maskaradak Zuberoan ikusi. Hegoaldean, aldiz, bai. 1988.
urtean Hegoaldeko herri batzuk -batez ere bizkaitarrek- muskildiarrak gonbidatu zituzten beren herrietara etortzeko galdetuz, Maskarada bertan emateko.
Berri haien artean Larrabetzu, Markina, Mundaka,
Galdakao eta Usurbil zeuden. Herri hauetan, bestalde, normaleko kopla kiasikoak kantatzeaz gain, zenbait berri ere idatzi zituzten bapatekoan.
Herriz herri taxutu ditut koplak, artikuluan ordenu
honetara emanik: I Pagola, II Garindaiñe, III Sohiita,
IV Atharratze, IV Barkoxe, VI Maule, VII Altziirükii,
VIII Altzai, IX Larraiñe, X Usurbil, eta XI Muskildi.

( I)

Txosten honen bukaeran aipatzen ditut emaitzen erreferentzia
bibliogralïkoak.

Muskildiko Maskaradan Dominika Agergaraik
eta Eñaut Uhaltek hartu zuten zorrotz-kargua. Hala
ere, Eñautek ezin izan zuen igande gurtietan aritu, eta
paren tokia Alain Mugordoyk betetzen zuen.
Bukatzeko, Hire esker handiak Muskildiko bizilagun eta maskaradakai gurtie eman nahi dizkiet, eta
partikularzki toxten honi dagokiola, Dominika Agergarairi eta Alain Mugordoyri. Eraberean, esker onak
Txomin Peillen irakasle eta idazleari, idazlan poni,
irakur-eta, eginiko aipuengatik.

I PAGOLA HERRIAN KANTATURIKO
KOPLAK
Agur Phagola (1) eta phagolar maitiak (2)
Ziengcutat heltii (3) dira Muskilcliarrak
Goraintzi dereizie (4) herri aizuak (5)
Ahartt:.i gabe ere <.entii diem (6) lagttnak
Urthia fun zeikiila (7) Battitta (8) maitia (9)
Guretako izan da bethi aclirkidia (10)
Maite beit,.iarz hurzek (11) eiiskalcliirt,jeia (12)
eskentzen (13) diogiin egiin ntaskaracla
Juan hrz (14) gogun pian maskacla (15) egin gabe
Phastoalian (16) hanclizki ltartii Man (17) pharte (18)
Hire medioz beitii (19) herrik (20) egin bide
Giik erraiten deiagii (21) bestaldi bat arte

(1) Phagola, Pagola. Zuberoako euskalkian hitz
askotan `h' bat ahozkatzen da kontsonante baten
ondoren. Euskal Grafia Batuan erabaki da halako
ez dela idatzi behar.
(2) maitiak, maiteak. Zuberoan ere, Euskal Herriko
alderdi anitzetan bezalaxe, berba baten amaierako
`-ea' `-ia' bezalakatzen da ahozko hizkuntzan.
(3) zienganat heltü, züengana beitii, zuengana heldu.
Zuberoako euskalkian `-tu' aditzaren marka edo aditzegilea ez da `-du' itxuraldatzen kontsonante baten
ondoren. Beste aide batetik. `-du' edo `-tu- direlakoak
`-di' eta `-tir bihurtzen dira zuberoeraz.
(4) dereizie, dereiziie, deizüe, dizue. `Dereiziie' aditz
forma zaharkitua dugu, normaleko elkarrizketan `deierraten delarik.
KO8IE (Antropologïa Cultural n." 12). año 20061(7

BERBAREKIKO ANTROPOLOGIA; 1957. URTEKO MASKARADA zI.IBEROTARRFTAN MUSKILDI HERRIKO
XORROTXEK GOIZEKO BARRIKADETAN KANTAURIKO KOPLAK

(5) aizuak, alizoak. Zuberoan ere berba baten amaieral:o `-oa' `-ua' egiten da, ahozkotasunaren legeari
jarraituz. Muskildi eta Pagola herd auzoak dira: elkarren ondokoak, hots.
(6) zentü dien lagünak, zendu diren lagunak. Euskalki askotan bi bokalen arteko `r'a lerrotzen da
ezpainetatik, eta ez cla ahoratzen. Zuberoan berdinberclin jazotzen da. Beste aide batetik, erratekoa da
esaldi han irudi poetiko zubiduna dela, zeren datorren
koplaren hasierako edukiari so egiten dion.
(7) Urthia jun zeiküla, Urtea joan zaigula.
(8) Battitta Pagolako gazte bat da, Maskaradak ematean orduantsu hila zena: urte bat lehenago hain
zuzen ere. Gazte honen zoritxarreko heriotzak eta
herriko arazo kulturaletan bultzatzaile bezala zuen
pisu handiak inguratzen duten kopla hauen e5`cinc?ul'a.
1987.
urtean plantatzen da Muskildiko Maskarada eta
Pastoral bat antzeztu zen. Gazte
1983. urtean Pagolan
~
honek bete-betean lanegin zuen gertakari kultural
hura aitzinatzeko, eta baita ere, Maskarada bat nahi
zuen Pagolan antolatu. Maleruski bizitzak ez zion
halakorik ikusteko aukerarik eskeini. Bezperatik
muskildiarrek Pagolara telefonatu zuten beren asmoa
komunikatzeko: partitzean, Battittaren omenaldi gisa,
« Agur Jaunak» txirulaz jo ondoren, bi zorrotzek hiru
kopla kantatuko zituzten, arestixean agertzen zaizkigunak.
(9) maitia, maitea. Hitz hau erretorikoa dela esan
dezakegu, `kl.itxe' bat: kopiagintza aisatzen duena,
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alegia. BasabüriÍan normalkl 'hilan', `ziian, `goguan'

eta diote. Pettarrean, aldiz, `hiin', `ziin', `gogun' eta
holako. Lerroaldi honetan, beraz, eguneroko hizkerarekiko aldaera bat ekarri du aditzean eta ez, ordea,
izenlagunean. Halaber, `maskada' dio. Silaben ganbio-joko hauek doinuari hobeto segitzekotan daude
eginda.
(16) Phastoalian, Pastoralean. Jean Louis DaVantl
jarraituz,' `Pastoral' hitza zortzi modutara agertzen
obi cla idatzita (eta ahoratuta): pastoral, pastural, pastoal, pastual, phastoal, phastual, phastoral, phastural.
Hitzaren artistak, jakinaren gainean egonda, bata ala
bestea darabil, manipulatzen du, bertsoen eta koplen
beharrak gainditzeko.
(17) handizki hartü hian, handizki hartii hiia►~.
(18) pharte, eskii, parte, esku.
(19) beitii, baitii, bait dii.
(20) herrik herriak
(21) erraiten deiagü, erraten diagu, esaten diag u.
`Deiagii' guk hiri zerbait, hau da, nor-nori-nork
forma da Zuberoan. `Diagü', ordea, nor-nork dugu,
hau da, guk norbait edo zerbait.

II GARINDAIÑE HERRIAN

hots.
(10) bethi adixkidia, beti adiskidea. `Adixkidia' idatzita dago koadernoan, eta 'adixkidia' kantatu zuen.
Eguneroko hizkeran ere `x' ahozkeraz baliatuz erraten da Zuberoan `adixkidia' berba.
(11) Maite beitzian hunek, Maite beitziian hunek,
Maite baitzuen (bait zuen) honek, gustatzen zitzaion

eta.
(12) eüskaldün ,jeia, euskal jaia, euskal besta. Kopla
honetan, aurreneko bi lerroen `-ia' ganbio fonologikoek, hirugarren lerro honetako jeia'rekin indartzen
dute koplaren errima.
(13) eskentzen diogün, `eskeintzen' generrake, edo
hobeki erranik, idatziko genuke, EuskaI Grafia
Batuan. Era berean, zubererako aditzaren legeei
jarrai, `cleiogiin' behar luke.

(14) Juan hiz, joan haiz. Zuberoan `jun' esaten da.
Doinuarekin komunztadura hobea lortzeagatik dio
koplaren egileak kasu honetan `juan' iorn'ia arrotza.
(15) gogun hian maskada, gogoan hilan maskarada.
Muskildi eta Pagola Pettarrean daude: hau da, Beheterria cía, Basabiiriiaren aldeal7; Goiherriaren aldean,
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Agur etC! ga)rQiiit„I Battitta (1) maitia
Ziik enuiti olereikii;,ii (2) euskal , jeieti gusta
Orai bethik (3) gira (4) etretik eskaf7a
k!!l117reliitii l7cidii<,ü cic! zure ogenci (5)

Agi.ir etc! gorciilit.,i agi egilia (6)
Guk (7) zine„ malte clii4f,'ii egiten dii;,iilici (8)
Benai egiiti holm giiniike ardua
Plci,,er bcllin (9) bnclii:,i.i erran gubia (10)

(1) Battitta hau Battitta Urruty da: Pastoralen errejenta, alegia. Haren etxearen aurreko barrikadan kantatu
zuten Muskildiko zorrotzek kopla hau. Ikusten denez,
lehenengo lerroaldi hau oso erretorikoa da, kopla
askotan agertzen den berba-formula da eta.

(2)

Catechinut Labt n'ra eta Jesrts-Chri.57 Goure Ginco .laurutren
Eç•agut: ia, Salvarcu Içuteko. I uskaltzainclia. 1983:17,
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(2) dereiküzü, cleikiizii, diguzu. `Dereiki.izii' aditzaren forma zaharkitua da. Eguneroko hizkeran deikiiesaten da. bigarren lerroaldi honetan, koplaren
berezitasuna astintzen da: hau da, Battitta Urruty,
muskildiarrak, eta Maskarada egitearen funtsa zertan
elkartzen diren jakinarazi da. Alde batetik, Urruty
jaunak 1985. urteko Pastoral bat gidatu zuen Muskildin. Beste aide batetik, aspalditik ez zuten Muskildin
egiten ez Pastoralik ez Maskaradarik: ehun Lute baino
haboro iraganik ziren haiek ekarri gabe, beraz `zaletasuna' (gusta) hartu zuten Pastorala plantatzean eta
oraingo Maskaradarekin halaxe delako froga dakarte.
Hirugarrez, besta da eta etxeari begira dagoen munduari bazter eginik, plazako giroari datxekie. Kopla
honetan etxearen eta plazaren unibertso sinbolikoek
denotatzen dituzten ezaugarri isilekin jokatzen da.
(3) bethik, betitik, betidanik.
(4) gira, gara. Zuberoan: niz, hiz, da, zira, gira, zidee
edo ziree, dira.
(5) ogena, errua.
(6) ogi egilia, ogi egilea, okina. Koplakariaren koadernoan «ogi egilia»ren alboan «muskildiar ohia»
agertzen da. Barrikadan. ordea, «ogi egilia» kantatu
zuen. Zortzigarren oharrean, (8)ean, dakart ezbai edo
aukera honen zioa.
(7) Guk. `Giik' behar luke zubereraz. Dudarik gabe,
idazleari ahantzi zaio halako `'" ezartea bere idazk.i an.
(8) maite dügü egiten düzüna, gustatzen zaigu produzitzen duzuna. Lerroaldi honetan dugu koplaren
erranahia: kantatzen zaion etxea okindegia da, hau
da, ogia egiten dute. Muskildiko seme bat etxe honetako alaba batekin dago ezkonduta eta janbide boni
atxeki dio. Era berean, Muskildin egunero jaten den
ogia furgoneta batek dakar herrira, ogia etxez etxe
banatzen duenak. Ogi hau Garindaiñeko etxe honetakoa denez, hortik dator «Gill: zinez maite di.igii egiten
diizi.ina» errakuna. Hala ere, beste eranskin bat ekarri
behar dugu, zeren eta koblakariaren koadernoan «egiten diiziina»ren ondoan «zien batzarria», ziien
harrera ona»., ~
agertzen baita. Beraz,
Beraz, hautatze bat
dakar koplaren egileak. «Zien batzarria» delalcoa
askozaz molde errotorikoagoa, klasikoagoa izanik,
aurrena jendaurreratzea deliberatu zuen kantariak.
(8') Bena egün hobe günüke ardua, baina gaur hobe
genuke ardoa. Ardoa -eta alkohola, oro bar- da kopletan agertu obi den irudi bat. De facto, ardoa edaten da,
gehienbat, barrikadetako gizarte-tertulietan.

III SOHUTA HERRIAN

Txorrot:x lagti??ci et:xei? (1) eta iii hebet? (2)
Bena bardin (3) <,erbait dei„iet erranen (4)
tV.IilskildiciriL'k deizie (5) goraintzi igCJrten
Eta mitila (6) aklŕz berm'? (7) clelci /itiei? (8)

(1) etxen, etxean. «Etxen» inesibo azkartzailea da
zubereraz: esate baterako, gu (geure) etxen gaude; eta
gu (zure) etxean gaude.
(2) heben, hemen.
(3) Bena bardin, baina akaso, agian. Zuberoan, Bizkaian bezala. «bardin», ez «berdin», esaten da.
(4) deiziet erranen, deiziiet erranen, dizuet esango.
(5) deizie, deiziiee, dizuete.
(6) mitila, mutila, morroia. Maskaradetako zorrotzak
bi dira: «nausia», hots, nagusia; eta «IIlitlla», haren
laguntzaiíea baita. Ondoan dator kopla honen zergatia edo erreferentzia handiena.
(7) bertan, arrunt, 'aster, segituan.
(8) dela jinen, etorriko dela. Azkeneko lerroaldian
adierazten da gertakizunaren berezitasuna. Kopla
honen testuingurua biziki bitxia da, zeren Sohutako
emanaldian, lehenbiziko barrikadan jaustean, zorrotz
«nagusia» besterik ez bait zen ageri, «mitila» ez zeI7
iritsia, laborari edo baserritarra izanik, goizeko lanak
ez baitzituen ordurako amaituta. Zorrotzen tenorea
heldu eta, bat besterik ez egotean, hau berau ibiltzen
hasi eta i-zoiko kopla irten zitzaion batere pentsatu
gabe, bat batean. Eta ikusentzuleen irri-algarak sortarazi zituen. Gertakaria oso polita izan zela iruditu
zitzaion Dominika Agergarairi, eta here kaierrean
izkribatu zuen.

IV ATHARRATZE HERRIAN

At/uirrntz.en (1) badela jente hi.m (2) frcit?ko
Barrikadak beŕtici betl?ŕ aŕzo.-, aiz o (3)
Ez, diigii paketŕk (4) ecicin oraŕnc~
Nahi giiniike txeste (5) lieben (6)'berci inŕntzo' (7)

(9) balin, balcíin.
(10) erran gabia, erran gabea, noski, prefosta, bistan
da.

Txapeldiinak (7') ginela erran clic cideja (8)
Gurí li£ltiri zaikii (9) liai (10) e, dela hala
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Athcirrat„ e eta 1Vliiskilcli herria
Jarraikitzen beitie (11) biek ber biclia (12)
Barrikada prunki (13) ~s,~cli-e mozkorrazteko (14)
A rclii xuri (15) gorri edateko trallk°
Mi_i.skddiarrak ez dira hola aseko (16)
Bella (17) irlellti'ir'a:. (18) sari (19) oro giateke (20) lo
(1) Atharratzen, Atarratzen.
(2) Jente hun, jeme hon, jende on.
(3) Barrikadak beitia bethi aizoz aizo, Barrikadak
baitira (bait dira) beti aiizoz atizo. Atarratzen bed
barridada anitz ezarten dira, bertan kartiel asko egonik, jende asko bizi da eta. Hala dela arrajakinarazi
nahi du koplaren egileak.
(4) Ez dügü paketik edan, ez dugu asko, pila, edan.
(5) (6) Nahi günüke txeste heben, gura genuke
hemen dastatu.

(18) mentüraz, beharbada.
(19) sari, sarri. Zubereraz dauden izkribuetan anbibalentzia handia ikusten da `rr' daramaten hitzak idazteko: batzuk `r' bakuna izkribatu, eta beste zenbaitek
`rr' idazten dute, zeren eguneroko ahozkeran ere
haien arteko ñabardura oso klar ez baitira Zuberoan.
Beste aide batetik, `sarri' zubereraz `gero' nahi du
esan: sarri arte/gero arte. Hegoaldeko euskalkietako
`sarritan' edo 'maizetan' adierazteko `ÜSü' erraten da.
'Sarri' hitzaren etsenplutzat harturik, ohargarri da
honako kasua jazotzen dela hitzen ahozkeran: hots,
`r' 0 eta `rr' `r'; han da, saria saia eta sarri sari. Gisa
bereko berbetan -'r' eta `rr' arteko bereizketa dela
medio elearen esangura markatatzen diren berbetan,
alegia- bide berdina segitzen an da.
(20) giateke, girateke, izanen gira. Zuberoan `izan'
eta `ülchen' (ukan) aditzen geroaldia sintetikoa da:
nizatelce, hizateke, dateke, girateke, zirateke, dirateke; diilcet, hüket, düke, dükegü. diikezü, dükeziie,
di.ikee. Kasu honetan `giateke' dio koplaren egileak
zeren, `gira' bi silaba izatean, dorpeago sartuko
zituen doinuaren gisara.

(7) `bera mintzo', `bera mintzo' Atarratzen egiten
den ardo baten izena da
(7') (8) Txapeldünak ginela erran die adeja, Txapeldunak ginela esan dute arestion. Lehen erran bezala, Atarratzen barrikada eli bat ipintzen da Maskaradak datozenean. Barrikadetan herritar dantzari errezibitzaile batzuk dantza egiten dute dantzari bisitarien
aurretik. Muskildiko Maskaradan halako dantzariez
gain zorrotzak ere errezibitu zituzten muskildiarrak.
Halakoxea agintzean, joko polit bat garatu zen, zeren
zorrotz errezibitzaileek kopla berriak kantatzen baitzituzten barrikada orotan, muskildiarrek nola edo
hala erantzun behar zituztenak. Begi aurrean dugun
kopla hau beste bati erantzuna da: hau da, zorrotz
errezibitzaileek esana zuten muskildiarrak «txapeldunak» zirela, Maskaradaz gain, 1985. urtean Pastorala
emanik zuten eta.

V BARKOXE HERRIAN

Agur Berllardette ta t_xorrot.x (1) ohia
1lluskildiariek deizie (2) bererl gorant;,ŕa
Errerilestiatzell (3) c-liigii ilrt_xallt.ten jabia (4)
Ber denborarl (5) halldi beitii (6) batzarria (7)

Agur eta goraintzi Jean Febien lagiirla (8)
Muskildiarrek cleie (9) beren goraintzia
Ziltez lriaite beittik (10) eiiskaldiin jeia
Jarraiki ezak (11) bethi hciltcltii bidia (12)

(9) Guri üdüri zaikü, Guri irudi zaigu.
(10) hoi, hori. Lehen aipatu lez, bokalen arteko 'r'ak
lerratzen dira hizkera arruntan ezpainetatik.
(11) beitie, baiti.ie, baitute (bait dute).
(12) ber bidia, ber bidea, bide berbera.

Agur eta goraintzi Luxia maŕtia (13)
Etxe hunek uhuratii bethi herria (14)
Germain zena (15) orotan zen estimatia (16)
Maskada (17) izan dadin harén ornenalclia

(13) prunki, elkarren segidan, eli bat, asko.
(14) mozkorrazteko, mozkor arazteko.
(15) Ardu xuri, ardo zuri.
(16) aseko, asetuko.
(17) Bena, baina.
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Agur eta goraintzi pilotarŕ handia (18)
Bai eta ber denboran °staler haitia (19)
Gate izcinik ere 'Pepe' batheiatia (20)
Zahartii ondun (21) date (22) horl egia
Essai bat llŕan lrlcirkatii (23)

124

KEPA FERN ANDEZ DE LARRINOA

Arbitrak tilall (24) C'rlefilscltll
Nik orclill (25) milia tiatti (26)
Ta muthurreko (27) bat eskelltii

hernia. Herriko euskal antzezkizuI7 kulturalei atxekitzea eta berak aintzina eramatea herriaren ondra edo
ohorea lantzearekin eta hedatzearekin parekatzen da.
(15) Germain zena. Germain Lechardoy, Luxiaren
senarra, joan baitzitzaion.

(1) Txorrotx ohia, zorrotz ohia, lehen izandako
zorroztari. `Xorrox' izkribamolclea ere agertzen da
beste kaierretan. Muskildiko zorrotzek Barkoxeko
senar-emazte bi goraipatu nahi dituzte, haien etxearen
aurreko barridada atxakiaren bitartez. Senarra 'Barkoxeko lehenengo Maskarada batean `zorrotzaren kargua' egina zuen-eta, aukera ezin aproposagoa hartzen
du egileak lehen bertsetarako.
(2) deizie, deiztiee, dizuete.
(3) Erremestiatzen dügü, eskertzen dugu. `.Erremesaditza maiz azaltzen da zorrotzen kopletan, eta
erramolde erretorikotzat jo dezakegu.
(4) urtxantxen ,jabia, urtxantxen jabea, urtxintxen
jabea, katagorrien jabea. Maskaradetako zorrotzek
beren txapelen gainean urtxintxa bana ohi daramate,
eta muskildiarrek dauzkatenak Barkoxeko zorrotz
honengandik maile4zLlz hartuta jantzen dituzte.
(5) Ber denboran. denbora berean, era berean, halaber.
(6) handi beitü, handi baitii, handi bait dti.
(7) batzarria, batzarrea, ongi errezibitzea. `Batzarre'
hitzalt, zubereraz, `harrera ona', 'norbait ondo errezibitzea' gura du esan. Errezibitzearen irudi hau oso
errepikorra da zorrotzen kopletan.
(8) Jean Febien lagüna. Jean Febien Barkoxeko
gazte bat da, euskal kultura herrikoiaren aide lanegiten duena, eta berari kantatzen diote kopla.
(9) Muskildiarrek deie, Muskildiarrek deie, Muskildiarrek hiri ditek.
(10) beitük, baitük, bait dtik.
(11) Jarraiki ezak, Jarraik ezak. Zubererazko hizkera arruntean `jarraik' behar luke. Bertset honetan,
aldiz, nonbaitetik behar zuen egileak silaba bat gehiago elki, doinuan txukun ibiltzeko.
(12) bethi haitatü bidia, beti haütatü bidea, beti
aukeraturiko bidea.

(16) estimatia, estimattia. Zubereraz, berba-amaierako `-iia' `ia' soinualdatzen dira.
(17) Maskada, Maskarada.
(18) pilotari handia. Zubereraz 'pilotakaria' erraten
ohi da, `-kari' atzizkiaz baliatuz.
(19) ostaler haitia, ostaler haitiia, ostalari bizkorra.
(20) `Pepe' batheiatia, `Pepe' bateiatüa, `Pepe'
bataiatua. `Pepe' berbak
edo 'aitatxi' gura du
esan frantsesez, eta halako izengoitia zuen Germainek oso gaztetandik.
(21) Zahartü ondun, Zahartti ondoan.
(22) date, dateke, izanen da.
(23) nian markatü, titian markatu, nuen markatu.
Kopla hau ez da inongo zorrotzen koplarik, baizik eta
Pastoralaren bertseta. Muskildiko kautereen jokorako, berauek eskatu zioten Dominikari zerbait idatz
zezan Barkoxtarren lepo irri egiteko, barregaia hauxe
izanik: aspaldi honetan rugby sartu da barkoxtarren
gazteen lehentasunean, dantza, Maskaradak eta Pastoralak alboan utzita; era berean, Barkoxeko herriak
beti `EtxaLln' Pastorala aurkeztu du azken urteotan,
Pastoralik aul=keztekotan. Egoera hau buruan ukanik,
muskildiarrek erran nahi izan diete barkoxtarrei, Pastoral bat behar dutela antolatu, Pastoral terri' bat,
sujet bezala `rugby' bera izan behar duena. Arratsaldeko jokoan, kautere nagusiaren 'peredikian' edo sermoian, behar bezalako sarrera eginda gero, eta Pastoralaren bertseten doinua erabiliz, goiko bertsoa,
Dominikak izkribatua, bota zuten. Jakin dugunez,
barkoxtarrek ez zuten oso gustoko bertsoa izan, eta
txistuak bota zituzten.
(24) zian, züan, zuen.
(25) ordin, ordÙan.
(26) tiatü, tiratü.
(27) Ta muthurreko, Eta muturreko.

(13) Agur eta goraintzi Luxia maitia, Agur eta
goraintzi Luxia maitea. 'Agur eta goraintzi' zorrotzen
kopletako hasiera erretorikoa, klasikoa da, salLltalltza
baita. Kopla honetan, arestian bezala, senar-emazte bi
aipatzen dira, senarraren lana, herriko euskal kultur
mailan egindakoa, goratzeko.
(14) Etxe hunek uhuratü bethi herria, etxe honek
uhLlratti beti herria, etxe honek ohoratu (ondratu) beti
KOBIE tAntropo1ogia Cultural n.° 12). uño 2{)06/07

BERBAREKIKO ANTROPOLOGIA: 1{)87. URTEKO MASKARADA ZUBEROTARRETAN MUSKILDI HERRIKO
XORROTXEK GOIZEKO BARRIKADETAN KANTAURIKO KOPLAK

VI MALLE HERRIAN
Agur etct gorctilit,,i Xiberoko Botza (1)
Irani hau iinien (2) da lierriaren bihot.,ci
Giine liaiiit_xetan (3) ziiie;. behatia (4)
Erosi beharko zaio Mendi Lilia' (5)
Agur irrati huntako Ian egiliak (7)
Marcel eta Jean Jacques bi cidiakidiak (8)
Algarrekilan nula (9) antolcit<:en lana?
Bata `gorri' izanik ta bestia `beltza' (10)
Agi.ir Muskildiko erie¡ent (11) ohia
Ber denboran nieiako sekretaria (12)
Orcil zira (13) gradoz zinez goratia (14)
Herri Itïintclii beitzira bigarren gizona (15)

(1) (5) Xiberoko Botza, Mendi Lilia. Xiberoko
Botza eta Mendi Lilia Maulen dauden bi irrati dira,
politika linguistiko eta kultural arras ezberdinak daramatzatenak. Muskildiko Maskarada Xiberoko Botzak ezarritako ban-ikadan ari da.
(2) ümen, omen
(3) Güne hanitxetan, alclerdi anitzetan, toki askotan.
(4) zinez behatia, zinez behatiia, erabat entzuna.
(5) lilia, lorea.
(7) irrati huntako Ian egiliak, irrati honetako lan
egileak. Koplaren egileak dioenez, `langile' erraten
da, baina beste silaba bat behar zuen lerroaldia doinura sartzeko.
(8) bi adixkidiak, bi adiskideak. Kopla honetan oposizio batetik abiatzen da, lehengoan bezala (bi irratien
arteko oposaketatik, hain zuzen ere). Oraingoko oposaketa 'irratiaren barneko adiskidantzan' eta `Maskaradaren barneko tirabiran oinarritzen da.
(9) nula, nola, zelan.
(10) Bata `gorri' izanik ta bestia `beltza', bata
`gorri' izanik eta bestea `beltza. Maskaradetan bi
talde nagusi agertzen dira elkarren lehian: gorriak eta
beltzak. Xiberoko Botzean bi be.rri-emale daude,
Marcel Bedaxagar eta Jean Jacques Agergarai. .Atirrrena urdiñarbetarra da, UrdiilarbekO Maskaradetan
dantzari an izan dena, hau da, gorriekin. Bigarrena,
muskildiarra da, eta Muskildiko Maskaradan `buhame jauna' da, hau da, beltzekin dihardu. Beraz, Maskaradetan bal.landui'ik, eta lanean elkarturik. Halakorik nola daitekeen galdetzen du koplalariak.
KOBIE (Antropología Cultural ri." 12)- año 2006j07
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(11) errejent ohia, maisu ohia.
(12) meiako sekretaria, meriako sekretaria, herriko
etxeko sekretarioa, udaletxeko idazkaria. Euskeraz
`herriko etxea' esaten da hegoaldeko 'udaletxea'
izendatzeko. Hizkera arruntean, ordea, molde frantsesa hartzen da maileguz: meria, meriako, meriatik ...
`Sekretaría' ere frantsesetik hartu du, eta beregisako
euskalduntze bat egin du errima lortzeko, zeren
'secrétaire'-tik normalki `sekreterra' dator, eta ez
`sekretarea', eta ondorioz, 'sekretaria'.
(13) Orai zira, orain zara.
(14) goratia, goratiïa, altxatua.
(15) Herri huntan beitzira bigarren gizona, Herri
honetan baitzira (bait zira) bigarren gizona. Kopla
honetan paradoxa bat astindu nahi da. Ikus dezagun
zertan datzan delako paradoxa. Zorrotzak Maule
herriko ucíaletxearen aurrean, hots, herriko mandatarien aintzinean daude. Zinegotsien artean, alkateordea dago, nor Mus.kildin aspaldian egon baitzen
herriko maisu. Garai hartan, herri txikiko maisua izanik ere, alkatea baino handiagoa zen, tokiko prestijio
eta ahalgoaren aldetik, zeren garai hartan alkateek
doi-doia~zekiten "irakurten eta ezkribatzen". Horrexegatik, edo maisua edo apaiza izaten zen herriko
etxeko idazkaria, erran nahl baitzen, idazkariaren
eskutik eta aholkutik iragan behar zirela herriko arazo
guztiak, eta beronek ahalgo handia ematen zion maisuari. Esan ahal da idazkaria herriko lehen pertsona
zela garai hartako tokiko politikan eta adiministrazioan. Bertsoaren osagileak, orduko testuingurua
orainaldira ekarraraziz, herri koxkor bateko idazkaritzatik hiriburu handi bateko alkate-ordetzara heldu
dela dio. Biziki gora joan dela, hots. Eta hala izanik
ere, orain badu beste bat gainetik, lehen agitzen ez
zitzaiona. Beraz, gradoz altxaturik ere, ahalgoz
murrizturik dabil. Alkate-ordeak, bertsoaren itzulpena jakitean, barre handiak egin zituen.

VII ALTZÜRÜKÜ HERRIAN
AgiirAltzi.ikiiko herri fciJliatia (1)
Bazter giizietan bait 'e5tinlcitia (2)
Dcilitzaiekin (3) handi beita (4) bcitzarrici (5)
Goxoki iganen c/ïigii egiinaldia
Agur Altziikll eta agur Zitbiikote (5')
Et.re hau iirrieri da orotan hclitia (6)
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Eclaria bettlizii (7) merke merkia (8)
Benci gttr! hobe dohatnik iiztia (9)

(6) haitia, haitiïa, bizkorra
(7) beitüzü, baltÜZll, bait clüzii.
(8) merke merkia, merke-merkea,

Agi.tr eta gorctint,;i Gamou etc! Etseko (1 U)
Egiin heben gira zien inganio (11)
Arrabotii (12) berrt bat di.izie aizoko (13)
Eta eli;;ci cildi,. zien zaintzeko (14)

(9) üztia, üztea, lagatzea.
(10) Gamou eta Etxeko, altziikiilco bi etxe, atkarrekin kokatu baitute barrikada bat.
(11) zien engainio, Alen engainio.

Agur Altziiki.iko dantzari ohiak
Zien denboran ;,ittclelt (15) gustian hobenak (16)
Geroztik beitii„ ie ezari gaztiak (17)
Bertan ikhusiko tiigii (18) heben Maskadak (19)
Herri huntan ... eiiskaldiin iisaintxak (19')
Frank() iisii ere dira barrikadak (20)
Archd .1:u17 gorriak biak haitiak
Be/ICtt- e,, bekan (21) dira holako egi.inak

(12) Arrabotü, frontoi, pilota-leku.
(13) düzie aizoko, diiziie aiizoko: zuen etxeen
ondoan cluzue pilota-leku berri bat, hots.
(14) zien zaintzeko, züen zaintzeko, zuek babesteko.
Kopla honetan geografian elkarren ondoan dagoenarekin jokatzen da, mezu berri bat jendaurreratzelco.
(15) Zien denboran zinden, ziien denboran zindeen,
zuen garaian zineten.
(16) gustian hobenak, gustiian hoberenak
(17) Geroztik beitüzie ezari gaztiak, Geroztik baitiiziie ezarri gazteak.

Agur Altziikii eta agur Barriketa (22)
Hutiici heltii gira (23) untsa hatsantia (24)
Pitar bau (25) guretako beitzen gaixtua (26)
Pharkcitiiko clei.iegii (27) iikheitez arclita (28)

Agur Altziikiitarrcik ta cigar Altziikii
Aspalcli_ikan ;,iclie (29) /Ieben glii'e IlQtclii (30)
Gct errezebitzeko astelehen haitatii (31)
Phausatzeko astecirtia behar llcirtii (32)

Agur Altziikii etc! Bordci.cirria (33)
Muskikhn beitiizie ziek et.valtia (34)
Gogo hutez gira hunat heltiak (35)
Eta ec gira orano gü phartitiak (36)

(18) (19) Bertan ikhusiko tügü heben Maskadak,
Bertan ikusiko diitiigü heben Maskaradak, Laster ikusiko ditugu hemen Maskaradak. Altziíriikii herriak
dantzari onak dituenaren ospe handia izan du betidanik. Era berean, sarri plantatzen dira Maskaradak
Altziiriikiin. Normalki, aitek erakusten diete beren
semei dantza, han da, etxeetan ikasten da, zaharrek
gazteei ezaguera iraganarazita. Irudi sozial hauetan
oinarriturik kopla egiten da.
(19') üsaintxak, ohidurak, tradizioak. Zubereraz
`-txa' atzizkiak `mu.ltzo', `tilde' indikatzen du. Euskal Grafia Batuaren `-tza' da. `Laborantxa' berba
beste adibide bat dugu.
(20) Franko iisü dira ere barrikadak, dantzarekiko
eta Maskaradekiko zaletasun handia dago-eta, kanpotik Maskaradak datozenean etxe anitzetan barrikadak
ipintzen dira.
(21) bekan, gutxitan, bakan.

(1) herri famatia, herri famatüa
(2) beit'estimatia, beita estimada, baita (bait da) estimat'tia. Doinuar.i behar bezala eusteko halako kontrakzioa dagi koplakariak.
(3) Dantzaiekin, Dantzariekin.
(4) beita, baita, bait da.
(5) batzarria, batzarrea, ongi-etorria.
(5') Zübükote, Altziikciko etxe baten izena, ostatua
baita. Kopla bera kantatu zuten bai LTrdiñarbe eta bai
Larraiñe herrietan ostatuen izena.k aldaturik.

(22) Barriketa, Altztikiiko kartiel bat, aldapan gora
dagoena.
(23) Huna heltii gira, Hona heltii gira, hona heldu
gara.
(24) untsa hatsantia, ontsa hatsantiia, ederki arnasestuka. Zubereraz: hatsa = arnasa: eta hantii = haizatu.
(25) Patar hau, aldapa han.
(26) guretako beitzen gaixtua, guretako baitzen
(bait zen) gaistoa, guretzat baitzen (bait zen) txarra.
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(27) Pharkatüko dereiziegü, Parkatüko dereizüe~~ü,
Parkatüko deiziiegü, Parkatuko dizuegu.

VIII ALTZAI HERRIAN

(28) ükheitez ardua, iikaitez ardoa, ukanez ardoa.

Agur Z nhareta (1) eta agur lagunak (2)
irusik girade (3) zien ikhustiaz (4)
Heben izan beitira (5) Pastoral Maskaradak
Liiz.az bizi ditian (6) eiiskaldiŕn iisaintxak (7)

(29) Aspaldixkan zidie, aspaldixetik zidee, aspaldion zarete (zaudete).
(30) heben gure haidü, lichen gure halclürii, hemen
gure zain.
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(31) astelehen haitatü, astelehen haiitatii. Aspaldi
honetatik Maskaradak igandeetan ospatzen dira.
Muskildiko Maskaradek ez zuten inolako salbuespenik, kasualitate batengatik ezik. Hau da, programazioaren arauera Altziiriikiira joateko tenorea ailegatu
zenean -igande batean, hain zuzen ere- oso eguraldi
txarra egin zuelako suspenditu zuten emankizuna ...
Altzürükün. Zeren eta muskildiarrek, autobusetan
hegoaldeko jende asko etorria zela ikusita, deusen
gabe abia ez zitezen, Muskildiko Chistera ostatuan
Maskarada inprobisatu zuten arratsaldean. Hala ere,
Altziikü herria behar bezala bisitatuko zutela agindu
zuten maskaradakaiek. Eta halaxe egin zuten Astelehen Pazkoan.

Agur Altzabeheti (8) eta agur lagiinak
Kartiel humean badiela (9) gi<.on handiak
Dantza erakaslia (10) eta jam mera (ll)
Bordalte hunekin Altzai aberatsa (12)

(32) Phausatzeko asteartia behar hartü, Pausatzeko asteartea behar hartü, atsedena aurkitzeko asteartea jai hartu behar. Zuberoan eta Iparraldeko herri
askotan, astelehena jai izaten da, alegia, komertzioek,
tabernek, bankoek eta denda anitzek ez dituzten
beren ateak zabaltzen. Hau dela eta, igandean besta
luzea egiten bada, astelehena pausu da. Maskarada
hura astelehenean agiturik, pausatzeko aukera biharamunean topatzea gaitz zen.

(2) lagunak, lagiinak.

(33) Bordazarria, Altzüküko etxe bat.

(7) eüskaldün üsaintxak, euskal ohiturak.

(34) Muskildin beitüzie ziek etxaltia, Muskildin
baitüzüe ziiek etxaltea. Famila honek badute Muskildiko lurretan, errepidearen ondoan ostatu bat.

(8) Altzabeheti, Altzaiko kartiel handi bat.

(35) Gogo hunez gira hunat heltiak, gogo honez
gira honat heltüak, gogo onez gara hona heldu.

(10) Dantza erakaslia, Dantza erakaslea, Dantza irakaslea. Normalki, dantza errejenta erraten da.

(37) Eta ez gira orano gil phartitiak, Eta ez gira
oraino gii partitiiak, Eta ez gara oraino gu abiatu. Hau
da, erran gabe, heldu eta partitu artean dagoenaren
eske ari dira: ardoa galdetzen zuten, hots.

(11) jaun mera, jaun auzapeza, alkate jauna. `faun
mera' eri•amoldea anitzetan agertzen da Maskaradetan,
beti kantatzen baita haren aurrean. `Mera' berba frantsesetik hartua da, eta eguneroko hizkera arruntean ere
maiz erabiltzen da. Herri honetako auzapeza eta dantzaren maisua oso ezagunak dira baileran zehar.

Goraintzi lagiinak eta agur Altzai
Hola edatez (13) bertan (14) girateke (15) errai
Herri otan (16) ez da ardu (17) hala rasai (18)
Hatik (19) esperantxa diigii egitia bazkai (20)
(1) Zunharreta, Altzaiko kartiel handi bat.
(3) Irusik girade, zoriontsu, kontent gara, pozik
gaude.
(4) zien ikhustiaz, züen ikusteaz, zuek ikusteaz.
(5) beitira, baitira, bait dira.
(6) Lüzaz bizi ditian, `lüzaz bizi ditean, luzaro bizi
daitezen.

(9) Kartiel huntan badiela, Kartiel honetan badirela

(12) Bordalte hunekin Altzai aberatsa, Bordalte
honekin Altzai aberatsa. Bordalte zera da: etxe bateko bordaren inguruko lurrak. Bordalte ona izatea
etxearen aberastasunaren ezaugarri begibistakoa
denez, bertsolaritzaren antza, bi irudi konparatuz
mezua lortu nahi da: hau da, herriko alkatearen irudi
publiko eta politiko ezagunaren eta dantza-maisuaren
iharduera kulturalaren bitartez, herriko `bordalte
soziala' nabarmentzen da.
KOBIE (Antropología Cultural n." 12), año 2006107
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(13) Hola edatez, hola edatez.

(4) jentiak, jenteak, jendeak.

(14) bertan. Zubereraz, 'bertan' eta 'arrunt' sinonimoak dira -kontestua zein den, nodi-, eta `segituan',
'berehala', Taster' elan gura dote.

(5) batzarre, harrera on, ondo-etorri.

(15) girateke, izasen gira.
(16) Herri otan, Herri orotan.
(17) ez da ardu, ez da ardo, ez dago ardoa.
(18) nasai, ugari.
(19) Hatik, Haatik.
(20) bazkai, bazkari. Bazkaitan _Joan geia, bazkaitan
joiteko asmoa.

IX LARRAIÑE HERRIAN
Agur eta goraintzi IcirrclUltar maitiak (I)
Zine<,.fcilrlatïa (2) hebenko (3) jentiak (4)
Nahiz gliri egin batzarre (5) handia
Ezari die (6) bandera ben "ez behar zena (7)
Agur etcl goraintzi larraintar giiziak
Huna heltü gira t.intsa hcltsantia
Patar hori gtiretako beitzen gaixtlici
Pharkatiiko deiziegii iikheitez ardua (8)

(6) Ezari die, ezarri dile, jarri dute.
(7) bandera ben'ez behar zena, bandera bena ez
behar zena, bandera baina ez behar zena. Muskildiko
Maskarada Larraiñe herriko plazara heltzean, udaletxeko balkoitik Frantziako bandera zintzilik zegoela
ikustean etorri zitzaion koplakariari zererrana, ziria.
Duela zenbait urte Larraiñe herriko udaletxea aldatu
da zinegotsiez, eta batetan, tokiko politikaz, oraingoa
abertzale eta euskalzaleagoa izanik. Fraultses eta euskal banderak gai hartu eta Larraiñeko azken urteotako politika jokora dator kopla hau. Ez dugu ahaztu
behar Muskildin ere badagoela abertzalego dexente.
(8) Altzükiin kantaturiko kopla dugu, oraingo aukeran «larraindartua» dutela, Larraiñe bortüan -mendiari gora, alegïa- baita, Altzii%iil<o kartiel hura bezala.

(9) Karrikabürüa, Larraiñe herriko plaza gaineko
ostatu ezagunaren izena.
(10) Kopla hau bai Urdiñarben eta bai Altzürüikün ere
kantatua izan zen. Horretarako, ostatuen izenak aidatuak izan ziren. noski. Ez zuten bistitaturiko herri
guztietako ostatu denen aurrean kopla kantatu, orden;
nolabait ere, ostatu 'jatorretan' soilik abesturik izan
zen.

(11) Despoiey ostatia, Despoiey ostatüa. Larraiñeko
sarreran dagoen Despoiey izeneko ostatua, hots.

(12) Handi beitüzie egiten batzarria, Handi baitiiziie (bait diiziie) egiten batzarrea, handia baituzue
(bait duzue) ongi-etorria.

Agur eta goraintzi Karrikabiŕria (9)
Etxe hclti limen da ol'otc111 haitia
Edaria beitiizli llterke lnerkŕa
Bena guri hobe dollcli111k lizticl (10)

(13) hun datekin, hon datekeen, on izanen den.

Agur etc! goraintzi Despoiey ostatia (11)
Etxe hau iimen da ztllez. fcinlatia
Handi beitiizie egiten batzarria (12)
Pentscltzen diigii htul datekin (13) bazkaria

HEGOALDEKO HERRI BATZUTAN :";:

(1) Agur eta goraintzi larraintar maitiak, Agur eta
goraintzi larraintar maiteak. Lehen barrikadan kantatzen den lehen koplaren hasiera klasikoa; erretorikoa
i zaten da formula hau.

(2) famatia, famatiia.
(3) hebenko, hemengo.

Usurbilen

Agur Usurbil eta Hego Aldia (1)
1VÍttsklldlarrek deitzie (2) beren `f,'oralnt=,lak
Anaiak beitira (3) Xibero Glzpli;.koClk
Hortakotz (4) eskentzen cleitziegi_i (5) Ma.skaraclak
Motzcl ' laglŕnarl (6) gare goraillt„lclk
Han lelieriago zen erdi xiberotarrct
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Oral hebentxe clilgü finik (7) herdic' (8)
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Botzik zier cleitzie~~,~ii (11) gare goraintziak

batek Orira ItZLlll behar duen txoriari abesten dio.
Irudi hau bildurik, eta `Motzaren' bizitza ezagututa,
istorio paralelo bi iradokiz osatu du kopla. Honetaz,
poesia henikoigintzaren funtsari heldu dio, atzekoz
aurrera ibili den arren, zeren eta normalean, lehenlehenik naturako irudia aurkeztuta gero, irudi beroni
ondoratzen zaio kantagaia.
Kasu honetan alderantziz
~
jazo da.

Nandi cliizie (12) egin ongi etorria (13)

(10) jinik huna, jinik hona, etorririk bona.

Markilui (14) ta Muskildi cu m iak beitira

(11) Botzik zier deitziegü, Bihotzerik züer deitzüegü, Bihotzetik zuei dizkizuegu. Zubereraz '-tik'
atzizkia `-rik' atzizkia dugu: etxetik/etxerik; Muskilditik/Muskildirik eta abar; horrela izanik, hobeto
uler dezakegu amaierako kontrakzioa: hots, `-tzerik'/'-tzik' kontrakzioa. Kontrakzio hau, berbaren
hasierakoarena lez, doinuan behar bezala sartzeko
eginda dago. Beste aide batetik, Zubereraz izen
arrunt, izenorde eta izenlagunen datiboa, pluralean,
`-er' da: honetaz, züer, haler, berer, lagüner, gazteer,
etxe handier, eta abar.

Orhiko ttaria Orhila bezala (9)

Beste Herrietan
Xlbel'Otlk jinik huna (10) ll4llsklldlarrali

(1) Agur Usurbil eta Hego Aldia, Agur Usurbil eta
Hegoaldea. Ohizko salutantza-formula, ingurugiro
geografiko-sozial berria aipatzen duena.
(2) Muskildiarrek deitzie, Muskildiarrek deitziiee,
Muskildiarrek dizkizuete. Zuberoerazko aditzaren
pluralegilea `-tz-' bat izaten da `nori' agertzen den
kasu askotan: deizüe/ deitzi.ie; zaio/zaitzo; deio/deitzo...
(3) beitira, baitira, bait dira.
(4) Hortakotz, horretako. Zubereraz, Iparraldeko
beste euskalki batzutan bezala, 'zerendako' galdekia
`zergatik'-aren ordekoa da. Beraz, `honengatik/'horrengatik'/'hargatik' eta `honetako'/'horretako'/'hartako' erranberedunak dira. `Hortakotz', ez da
zuberera, baizik eta Behenafarroa, Nafarroa eta
Lapurdiko forma. `Hortakotz' esatean, 'hortako'
beharrean, aurrean duten audientzia zuberotarra ez
dela nabarmentzen dute: alegia, zuberotarra ez dela
ikusentzulegoa eta berorren jakinean daudela agertzen dute. Bestela esanda, hitzak nola edo hala aukeratzen ez direnez gero, Zubererak inguratzen duen
eskualdeko identitate linguistiko apartekoaren jabetasun kolektiboa azaltzen du kopla honek.
(5) eskentzen deitziegü Maskaradak, eskentzen
deitzüegü Maskaradak, eskeintzen dizkizuegu Maskaradak. Hau da, deizüegü/deitzüegii:dizugu/dizkizuQU.

(6) `Motza' lagünari. `Motza' Zuberoan en-efuxiatu
gisa bizi zen Usurbilgo lagun baten izengoitia da.
Pertsona hau Usurbilgo etxera jadanik itzulita, Maskaradaren egunean muskildiarrak agurtzera azaldu
zen, eta elkar ikustean, kopla ziriborratu zuen bertsetegi.leak bere koadernoan, segituan txorrotx edo
zorroztari lagunarekin kantatzeko.
(7) (8) Orai hebentxe dügü jinik herrila, Orain
hementxe dugu etorrita herrira. `Hen-ira', `etxera',
`mendira' eta holako norabidedunak zenbait suertez
ager daitezke zuberoeraz: `herrira', `herrirat', 'herdla', `herriala', `herrialat'.
(9) Orhiko txoria Orhila bezala, Oriko txoria Orila
bezala, Oriko txoria Orira bezala. Kantu zuberotar
KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006107
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(12) Handi düzie, Handi düzi.ie, Handia duzue.
(13) ongi etorria, ongi-etorria. Zubereraz 'hunkijina' esaten bada ere, kopletan hainbeste agertzen den
`batzarrea' hitzaren itzulpena da. Kontestu berriaren
aurrean, apur bat deszuberotartzen dute kopla,
audientziari baitiote begirunez begiratu nahi.
(14) Markina ta, Markina eta. Hegoaldeko hen•iaren
izena aldatzen zuten, non zeudenen arauera.

Karrika thirrKirY (26) goraintzi ltcrrtdi bat
Heben beita gure azken barrikada
Handi dilzie ziek segür batzarria
Gaiza (27) normala ltebertko beita faun mera (28)
Egiŕn da heben gore azkert barrikada (29)
Agian liizaz imifiien beitii (30) Maxkaradak (31)
Lagiint ditz:cigiin better olridiira .xaliarrak (32)
Phastoral, Maxkarada t'Üska1 Mintzcijia (33)
Urthia jurt. hintzala Filipe rnaitia (34)
Egi:irt ezin ahantze (35) hire presentzia
Begietan diagii beti z;arrtaltzairt haitici (36)
Eta gogi.ian (37) ere hire oritzapena (38)

NIUSKILDI HERMAN**

Agur Muskildi eta Muskildi maitiak
Goxiintan (39) hasten beben beti Maskaradak
Bi urtetarik til,;~iiln (40) Iterri huntan jeiak (41)
Agian ¡iizaz lañen (42) holako xediak (43)
Agur eta goraintzi kestucir'en (44) arto
Entziin diagii hintzala hiirriinetik jira (45)

Lattai huntan (1) brida fente mota (2) franko
Zunbaitek erraiten dieta (3) paregabeko
Mirslar'i, oiiiokar•i (3 '), bestakariak (4) oro
Horiek Muskildi die (5) Bora altxatiiko

.... aski goizik (46) boita barrikada

Errespetiiz rrsintZatii behar diigii heben
Dente h anc¡ia beita zietarik elkitzen (6)
Jciun mera lasi zaikii arrenkilratzen (7)
Dagi.in bozketan lista bat dila eginen (8)

Agur eta goraintzi jatin niera oublia (48)
Llabiirtzen an zaizii denbora ederra
Martxo Mo ntan dükegii (49) menturaz kartpua (50)
Txorrotx batek beitii Wali zure lekin (51)

Eltilsane /suntan (9) buhaine ltancli.ako (10)
Dantzari zunhait (11) ere fantail' liobetzeko (12)
Beharre (13) San Atoni (14) zien zaiñtzeko (15)
Bertan zidie (16) besteniz, paganoti.iko (17)
Kartiel huna dela bethi Barretxia (18)
Bigar•ren barrikada ziek plantatia (19)
Ezinago lsiut beita zien batzarria (20)
Bena segur azkena oraiko bidajia (21)

(1) Laurzi huntan, Laurzi honetan. Laurzi Muskildiko kartiel bat da.

Kantiniersa, Gathia, Marexala (22)
Laborarisa bat (23) txipia besa bai hardita (24)
Andere bat ederra
Kartiel aberatsa segur Agrehia (25)

Orrai edanen diagii hire osagcirrila (47)

(2) jente mota franko, jende moeta franko. Zuberoan `suerte hitza erraten da, `mota' berbaren sinonimo gisa.
(3) Zunbaitek erraiten diela, Zonbaitek erraiten
düela, Zenbaitek erraten dutela.
(3') oiñokari, onddokari.
(4) bestakariak, bestazaleak. Dominika Agergarairen koadernoan idatziriko `bestakariak' hitzean badago marka bat, nik azpimarratze batez hemen irudikatu nahi dudana. Kaierreko traza horrekin nahi dio
bere buruari gogorarazi kontrakzione bat egin behar
dela hortxe bertan kopla kantatzerakoan.
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(5) Horiek Muskildi die, Horiek Muskildi dile,
Horiek Muskildi dute. Azpimarratzea dela eta, irakur
arestiko oharra.
(6) zietarik elkitzen, ziietarik elkitzen, züetarik idokitzen, zuetatik irteten. Ikus arestiko oharra.
(7) Jaun mera hasi zaikü arrenkiiratzen, alkate
jauna hasi zaigu kexatzen.
(8) Dagün bozketan lista bat dila eginen, Dagitn
bozketan lista bat diiala eginen, Heldu den bozketan
zerrenda bat duela egingo. Kopla honetan aurki datozen herriko hauteskundeak atxakia harturik, `jaun
mera' esakera fosilizatuaz hierarkiaren kontzepzio
batez dihardukigu koplak, `jende handia' eta jencle
txipia' elkarretik bereiztuz. Hizkera arruntean ere,
partikularzki laborariek `jende handia' eta `jende txipia' adierazmoldeak erabiltzen dituzte gizarte diferentziak modu oi'okori'ean jakinarazteko. `Hancíia' eta
`txikia', orduan, irudi sozial inportanteak dira nekazal
gizartean.
(9) Ehüsane huntan, Ehüsane honetan. Ehusane
Muskildiko kartiel bat da.
(10) buhame handixko, buhame handisko, ijito handitxo. Buhameek Maskaradetako talde beregisako
bat burutzen dute. Muskildiko Maskaradan kartiel
honetako bizizale batzuk `buhameen' taldean dihardute.
(11) Dantzari zunbait ere, Dantzari zonbait ere,
Dantzari zenbait ere. Ehüsaneko jendea eta Masakaracla elkarrarazi nahi dira kopla honetan.
(12) famain hobetzeko, falTiaren hobetzeko.
'Fama-en hobetzeko/fama -in hobetzeko. Zuberoako
herri kulturaren funtsarí begira, dantzariek dakarte
herri batera izen edo `omen' ona, eta delako irudia
hartzen du koplakariak maileguz.
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(18) Kartiel huna dela bethi Barretxia, Kartiel
horra dela beti Barretxea. Auzo una dela beti Barretxea. Muskildiko Barretxea etxe-multzo bat da. Muskildiko lehenengo karrika eta plaza zaharra hemen
omen ziren, Muskildiko Itxauspe baserrian gordetzen
den 1768. urtean sinaturiko dokumentu batetik inferitu anal dugunez.
(19) ziek plantatia, züek plantattia.
(20) Ezinago hun beita zien batzarria, Ezinago hon
baita (bait da) zuen batzarrea.
(21) oraiko bidajia, oraingo bidaia. Kantatu tenorean
kontrakzio bat egin behar dela markatzeko dakar
azpimarratzea.
(22) Kantiniersa, Gathia, Marexala, Kantiniersa,
Gatita, Marexala. Hauek Maskaradaren talde gorriaren jolariak dira. Goiko beste kopla batean tez, kopla
honetan ere, kartieleko lagunak eta Maskaradaren
jendea elkarrarazten dira.
(23) Laborarisa bat. `-sa' atzizkiak emakumezkotasuna indikatzen du.

(28) hebenko beita jaun mera, hebenko baita (bait
da) jaun auzapeza, hemengoa baita (bait da) herriko
alkate jauna.
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(17) besteniz paganotüko, besteñez paganotuko,
bestela pagano bihurtuko.

(27) Gaiza normala, gaüza normala.
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(16) Bertan zidie, Bertan zidee, Bertan ziree, Agudo
zarete.

(26) Karrika thiniari, Karrika tiniari, herrigune
aldapatsuari. `Karrika' eta 'kalea' berbek ez dira beti
sinonimoak. `Tiniak', zuberoeraz, `mendigaina',
`mendipunta', `gailurra' erran nahi du, eta Muskildiko herrigunea aldapan gora da.
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(15) zien zaiñtzeko, zuen zaintzeko, zuek babesteko.

(25) Agrehia. Muskildiko auzoa edo etxe-multzoa.
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(13) (14) Beharre San Atoni, Behar'e San Antoni,
Behar ere San Antoni. San Antoni erraten da normalki. San Antoni zera da, Ehusane gainean dagoen
ermita bat. Ermita han Ahaide Nagusien borrokak
amaitutzat urteko eraiki arazi zuen Nafarroako erregeak XIV mendean, eta urtean zehar hiru aldiz joaten
dira muskildiarrak, beste zuberotarrak eta behenafartarrak bezalaxe, meza entzutera.

(24) hardita, azkarra, jauzkorra.
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(29) gure azken barrikada. Goizeko barrikadak
eguerdian bukatzean ohi dira, normalki herriko plazan eta zinegotsien aintzinean. 'Azken barrikadak'
nahi du hemen esan 1987. eta 1988. urteetan zehar
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gaindituriko barrikadetan azken-azkena zela ordukoa.
Hatt da, XX mendean Muskildiko gazteriak egin
duen lehen Maskaradaren azken barrikada edo auzosalutantza.
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izkribatu du, usu datorren 'bethi'aren ordez. Filipe
Muskildiko gazte bat da, 1985. urteko Pastoralean ari
izateko dantzari bezala prestatu zena. Hernian Maskarada egitea deliberatu zenean, dantzan trebatzen ihardun zuen, herriko dantzarlrlk hobenetako bat izatera iristeraino. 1987. urteko Maskaradan 'zamalzain' aren arropak eta kadrea hartuta erautsi zuen.
Gogoratu behar dugu `zamalzain' aritzeko abilezia eta iaotasun berezia behar dela zangoetan eta
gorputz-mugimenduan. Egun batean lanean ziharduela, ezbeharreko kolpe tzar batek eraman zuen
familia eta langunengandik. Zuberoan gero eta
aazte gutxiago bizi da, eta gelclitzen diren gutxigo
horretako batek bizia galtzen duenean, haren falta
denetan antzematen da. Filipek pertsonaia mitiko,
sakratu, enigmatiko bat errepresentatzen zuen
bene dantzaren bitartez. Filiperen joanalcli fisikoak
bertan behera astindu zituen familia, gazteria eta
hernia, eta gazteriaren eta herniaren erantzuna ezinago berezia izan zen: herriko dantzariek dantzari jantziak soinean beztiturik gorpua eraman zuten
elizara, txirularen soinuaz lagunduta, eta alkateak
hind kopla osatu zituen elizan hire adiskidek banaka kantatzeko. 1988. urteko azken barrikadan, plazakoan, berriro ene hiztatu zen 'Muskildiko gogoan
zen sentimendua, txorrotxek kantatu zuten kopla
honen bitartez.
(37) goguan, gogoan.
(38) oritzapena, oroitzapena.

(30) lüzaz iraiñen, liizaz iraiinen, luze 11-aLingo.
(31) Maxkaradak, Maskaradak.
(32) Lagünt ditzagün bethi ohidüra xaharrak,
Laglint ditzagiin beti ohidiira zaharrak, Lagun ditzagun beti ohitura zaharrak. Ztlberoeraz aditz baten
amaiera `-ntii' bada, erroa '-nt' du beti.
(33) Phastoral, Maxkarada t'Lskal Mintzajia,
Pastoral, Maskarada eta Eiiskal Mintzaia. Zubereraz
eüskaldun, eüskara eta bezalako hitzek hasierako 'e-'
boni galtzen dute ahozko hizkuntzan: iiskaldun,
iiska(r)a eta abar. Era berean, batutzat onartu den
`-aia' bokal-taldea '-ajia' dugu Zuberoan: bidajia,
mintzajia. Beste aide batetilc, bertso honetan argi eta
garbi azaltzen da badela nolabaiteko komwnztadura
hizkuntzaren eta antzerki herrikoiaren artean, hau da,
badela amankomuneko identitate bat.
(34) Urthia jun hintzala Filipe maitia, Urtea joan
hintzela Filipe maitea. Kopla hall biziki adierazkor
da, zeren Muskildin agitutako zorigaiztoko gertakizun bat gogoratu eta gainditu nahi bait du.

(39) Goxüman, Garizuman. Maskaradak ihauterietako jaia eta ospakizuna izan ohi dira. 1988. urte honetan errepresentatu den 1Vlaslcarada-emanikizun bakarra udan izan da, Muskildin.
(40) Bi urtetarik tügüla, Bi urtetarik cliitiigiila.
(41) herri huntan jeiak, herri honetan jaiak.
(42) iañen,

iraungo.

(43) xediak, xedeak.
(44) kestuaren, kerestuaren, kistuaren. Hizkiz eta
mintzoz hiru era hauetara ager daiteke Maskaradan
den jokolariaren izena.
(45) ,jina, etorria.
(46) aski goizik, aski goizerik, nahiko goizetik.
(47) hire osagarrila, hire osagarrira, hire osasunera.
(48) jaun mera nublia, jaun mera noblea. Forma
eiTetorl koa.
(49) dükegü, ukanen dugu.

(35) ahantze, zuberoeraz, normalki, ahatze erraten da.

(50) kanpua, kanpoa.

(36) Begietan diagü beti zamalzain haitia, Begietan
diagü beti zamalzaln haitüa. Bertset honetan 'beti'

(51) zure lekia, zure lekiia. Txorrotxak, zorrotzak
edo zorroztariak tit dira Maskaradetan. Muskildiko
K0131E (Antropología Cultural n.° l'_). año 2006107
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Maskaradan Dominika Agergaraik eta Eñaut Uhaltek
harto dute kargua. Hala ere, Eñautek ezin izan zuen
igancle guztietan arito, eta paren tokia Alain Mugorcloyk betetzen zuen. Kopla honetan Dominka eta
Eñaut ari dira kantuan, Eñaut herriko hauteskundeetarako listan dagoela. Txorrotxek alkatearen aurrean
abesten dute, udaletxeko bozkak aurki direlarik. Ikusentzulego osoak, auzapezak barrie, irri egin zuen.
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