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Sarrera

Mendebalde elkarteak Zuberoako euskararen gainean jardunaldi
monografikoa eratu nahi duela eta, beldur naiz Zuberoako euskarak
leku gehiago hartuko ote duen literaturak berak baino. Ez zait, egia
esan, gaizki iruditzen. Hizkuntzarik ederrena, gehienetan, literatura-
ri lotua egon ohi da. Poema eder bat ederra den neurrian da gogora-
garria. Hitzen konbinaziorik ederrenak literaturaren estatusa hartu
ohi du, denok dakigunez. Nik neure lan ttipi honetan iritzi zenbait
bildu nahi nituzke. Euskal bardo edo bertsolari erromes eta mitiko bi
hartu nahi nituzke: Joxe Maria Iparragire eta Pierre Topet Etchahun.
Mugalde bietako bi bardo hauen gaineko azalari edo itxurari buruz
zer dakigu? Zein irudi ditugu hitzez edo margoz? Iparragirreren gai-
nean baditugu argazkiak eta irudiak. Pierre Topet Etxahunen gaine-
an, ordea, zer dakigu?

Joxe Maria Iparragirre bidenabar aipatuz, batez ere Pierre Topet
Etxahunen gaineko iritzi interesgarri batzuk bildu nahi nituzke neu-
re lanera. Etxahun diodalarik, antonomasiaz, Etxahun zaharra edo
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Etxahun Barkoxe (1786-1862) diot, izan diren Etchahun edo
Etxahun guztietarik bera baita famatuena1. Geroagokoak dira Pierre
Bordazarre Etxahun Iruri edo Etxahun gaztea (1908-1979) eta inoiz
aipaturik ikusten ez dudan beste zuberotar bat ere bai: Arnaud Laxa-
gue, Etxahun Liginagakoa.

Nolakoa zen Pierre Topet Etxahun? Zer irudi utzi du Zuberoan?
Nolakoa izango litzateke haren argazkia? Zein neurritan dago gizona-
ren irudia argazkiturik? Zein da, beste hitzez, haren prosopografia?
Nolakoa zen izakeraz, grinaz, barru-oldez? Erantzun hauek guztiak,
jakina, haren bertsoetan zein Haritschelharrek egindako lanetan aur-
ki daitezke. Bestela esan, bertsoak aztertuz ezagutu dezakegu Etxahun
gizonaren barru-mundua: sentimendurik bizi eta goitarrenak zein
herrarik iraunkor eta gaiztoenak. Guk, ordea, beste zerbait eskaini
nahi dugu geure lantto honetan. Geure artikulu honetarako euska-
razko testuetan bakarrik oinarrituko gara. Han-hor-hemen argitara
dauden testu batzuez gainera, 1962an Argia astekarian argitaratu
ziren hiru artikulu iruzkinduko ditugu, batez ere.

Geure lan honek, ezinbestean, azalari begiratuko dio. Etxahunen
gizaitxura eta gizairudiari erreparatu nahi dio. Ez dago dudarik artis-
ta hil eta haren lana dela gelditzen dena. Etxahunen khantoreek eus-
karak duen altxorrik ederrenetakoa osatzen dute. Ezerk merezi badu,
khantoreen mamiaren gaineko azterketa da. Guk era horretako lana
beste baterako utziko dugu. Oraingo honetan azalari begiratu nahi
diogu. Eta herriaren memorian gelditu den poeta zorigogorreko
bezain sentibera baten irudia ez ote da interesgarria? Bardo gutxi
ditugu. Poeta-bertsulari mitiko gutxi ditugu. Gure lana poeta-bertsu-
lari mitiko baten azalaren gainekoa da.
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1 Badakigu Zuberoako tradizioan Etchah(o)un idatzi izan dela. Gaur eguneko
euskaran, ordea, gaurko erara ekarririk Etxahun izan beharko luke.



Poeta alderrai, sakon eta nazionalen beharra

Pierre Lhandek esan ohi zuen literatura nazional batek bere bardo
alderrai, errari eta madarikatu bezain zoragarria izan behar zuela.
Homero zeritzan Heliadeko itsu haren tankerara asmatu zuten egiaz-
koa baino alegiazkoa zen harako Ossian hura ere. Eskoziako III. men-
deko heroi eta poeta itsutua gaelikoz poemak izkribatu eta McPher-
sonek aurkitu omen zituena. Harako Ossian hura ere bardoetan bar-
doena izan behar, ezagutzen zen bardorik famatu bezain
zaharrenetakoa. Lhandek bardoa dioenean, poeta mitikoa, zoritxarre-
koa, batetik bestera dabilena esan nahi du, gainerako hezur-haragiz-
ko edo odol-haragizko gizon-emakumeek ez dituzten dohai miraga-
rriz jantzia2. Bardo hitza diogunean, berdin, edo behintzat antzera
esan zitekeen poeta mitiko, gogoangarri eta bizitza harrigarrikoa.
Bizitza harrigarrikoa bezain artista handia. Lehen zentzuan eta Ossia-
nen tankerara, bardo hitza darabilgunean, garai bateko zelten poeta
leziatzaile eta agrafoak etorriko zaizkio burura bati baino gehiagori.
Gure artean Jon Mirande, eta are askozaz lehenago Azkue ere bere
kantutegian, ondo baino hobeto ari da garai bateko poeta kelta hauen
gainean. Baina bardoa kontestu keltatik harago erromantikoen
berrasmazio bat ere izan zen. XIX. mendeko legendistak, esaterako,
batetik bestera kantuan ibiltzen ziren poeta horiez behin baino gehia-
gotan aritu ziren. Arturo Kanpionek, esaterako, balizko Itzaltzuko
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2 Pierre Lhande “Le Barde Etchahoun (1786-1862)”, Gure Herria, Uztaila
1923, 420-430: On rencontre souvent, dans les littératures populaires naissants, de
ces existences aventureuses et lamentables de poètes aux prises avec l’infortune ou
la méchanceté et dont le souvenir, consacré par des chants immortels, apitoye, au
long des siècles, le coeur des hommes. Il semble que depuis le sublime aveugle de
l´Hellade toute littérature nationale veuille avoir son barde errant, magnifique et
malheureux.

C’est une de ces figures attachantes et pitoyables que je me flatte d’avoir décou-
vert et de révéler, partiellement du moins, aujourd’hui, dans ce premier lot de
recherches sur la vie et l’oeuvre du poète souletin Pierre Etchahoun.



bardoaz leienda edo elezahar bat idatzi zuen. Baina balizko eta ale-
giazko bardo horietatik kanpora ere egon ziren hezur-haragizko poe-
ta-kantari harrigarriak. Euskal Herrian bertan, garai erromantikoetan
bi bardo behintzat izan genituen. Bata Barkoxeko Pierre Topet
Etchah(o)un eta bestea Urretxuko Joxe Mari Iparragirre. Lehenaren
bardotasuna, batez ere a posteriori –geroago ikusiko dugun Xahotar
baten eta Salaberriren testigantza gorabehera– dela esango genuke.
Bizi zela bardotzat baino piztia nazkagarri edo gizatxar arbuiagarritzat
hartua izan zen, kasurik gehinetan. Joxe Mari Iparragirreren kasua
bestelakoa izan zen. Bizi zela artista onartua izan zen. Karlistada
gerrateen arteko euskal herri-espirituarekin bat eginik, Gernikako
arbola kantuarekin batez ere, artista-gidari onartua izan zen. Batak
izan zuen herri-estimua faltatu zitzaion besteari. Bataren eta bestea-
ren bertsoen edo khantoreen gaineko kalitateaz ez dago inolako
dudarik: askoz ere indartsuagoak, barru-olde sakonagokoak dira
Etxahunenak. Poeta bien sorkariak, gerora, herriaren memorian gor-
deak izan dira. Lantto honetan batez ere Etxahuni ezarriko dizkiogu
begiak. Ez gara horretarako Pierre Espil eta Jon Etxaideren elaberriez
arduratuko, ez eta pastoralez ere. Ditugun testigantza zuzen eta zeha-
rrak hartuko ditugu kontuan.

Etxahun bere ahotik mintzo

Gure lanaren ardatza Etxahunen itxura denez gero, testigantza zen-
bait ekarriko ditugu hona. Askotxo ekarri daitezke baina bakar batzuk,
esanguratsuenetakoak ekarriko ditugu. Hona bere “Etchaunen bizitzia-
ren khantoria” delako konposizioan dioena bigarren ahapaldian:

Echahonen çorthia içanda ayphatu
mundian gutik dila haboro sofritu
ene persona tristic horacin causatu
aitetamer beyninçan haurreti huguntu
edertarçunez prauve, ninçalacos sorthu.
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Edertasunez pobre sortu zen eta gurasoek horrexegatik higuindu
edo gorrotatu zuten. Sortzez itsusia izan zen eta amak ez bide zion
lagundu behar bezala janaritzen. Honelaxe dio bigarren ahapaldian:

Ene lehen ourthia, nin carceratia
amac idor bihotça, bai eta thitia
ni khugnati marracas beinian gossia
amac ene nigarrez ez aldiz anxia
nahis eguinliçadan gincouac deitcia

Jaiotzez, beraz, ez zen ederra. Amak lehen urtean titirik ematen ez
badio, nola ederragotu gerora? Carceratia delakoa lohadarrak defor-
me edo elbarrituak zituela esan nahi omen du. Bestela esan, hanka-
besoak elbarritu antxean omen zituen. Iparragirreren kasua bestela-
koa da. Angela Kerexeta emaztearen testigantza baliotsua da. Grand-
montagne kazetariari bere maiteminaren berri kontatzen dionean,
non ezagutu eta Ameriketara ontziz nola joan ziren kontatzen dione-
an, urretxuarraren irudi polit bat egiten du: gizaseme eder, alai eta
aboz ederrekoa zen.

Bizitzan zehar hainbat zorigaizto izan ondoren jaiotzetik zekarren
itxura askoz okerrerago joango zitzaion. Sentoralak edo beilak eta
kartzelaldiak ez dira, bada, gorputzik ederrenaren itsusgarri handie-
nak? Etxahun, gainera, behin baino gehiagotan izan zen hiltzeko
zorian edo hileri berak zioen bezalaxe. Hona zenbait adibide. Lehena
“Etchaunen bizitziaren khantoria”, 31. ahapaldia:

Hogueta hamarrenin, hileri cachotin
Juge hayer gorderic, sabrekaldic burin
Jaunliera ceritan, jabeki bat eguin
Eta ez ikhoustera, ihour utci ordin
Loxas eguicin crima jugec lecen jakin.

Kartzelan edo “cachot” delakoan hilzorian edo hileri ikusten dugu
Etxahun. Baina ez honetan bakarrik. Kantu beraren 45. ahapaldian
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ere antzera dio. Atzerrian, Mîmes hirian hil exi edo “hiletsirik” egon
bide zen: 

Berroguei eta laurin içan ninçan jalki
berrogueta hamabost guerren gasteluti
nimaseko hirian egonik hil exi
araues espeininçan sofriturik aski
gin ninçan bataliara, ene exayeki.

Ez ote da kontu bera esaten, esaterako, “Lheille” khantorean ere?
Guzti honezaz gainera begi bat ere galdu zuen burruka batean.
Etxahun begibakar ibili zen burruka bategatik…

Besteren testigantzetatik: Etxahunen kanpo-argazkia edo 
prosopografia: boza eta aurpegia

Nolako itxura ote zuen Etxahunek, nolako boza, nolako aurpegia?
Geure buruan irudikatzeko orduan, errazena janzkera da irudikatzen.
Hainbat urtean ibili zen beilari, Europan barrena. Beilariak edo erro-
mesak jantzi zahar eta higatuak zituzten, gehienetan. Hitzei berei
erreparatzea besterik ez dago, erromes hitzak Erromara beilari doana
esan nahi du. Bigarren zentzuan “pobrea”, “zikina”, “zarpazua” adie-
razten du… Bideetako hautsez eta urteetako urradura edo tarratadak
zituzten zarpak izango ziren haren jantziak. Eskale zarpazu eta ziki-
nen tankerara ibiliko zen ardurenean gure Etxahun. Baina nolakoa
ote zen gorpuzkeraz eta abotsez?

Haritschelaharrek “Etchahunen mandoa”3 lanean honelaxe irudi-
katzen du gure poeta handia:

Asteartea zen, Barcochetik Maulerat, Sohutan gaindi, heldu zen
gochoki bere mandoaren gainian gizon ttipi bat, bethi kantuz ari zena
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3 Jean Haritschelhar: “Etchahunen mandoa”, Gure Herria 1960ko urria, 221-
224 or.



boz mehe batekin. Kantatzen zitien zonbeit pertsu Chuberotar guziek
zazkitenak, arraileria ezpainen chokoan.

Jean Baptiste Chahok frantsesez idatzi eta beraren anaia Jean Pie-
rrek halaxe itzultzen du:

Bere jujetara konparitu zen eguna zen muntainer desfortunatiaren-
tako egun glorius trionphant bat. Haren erreputatzione bardaskuak
abanzarazi zin deja hen kantila, suberte orotako kuriosak jujen kanbe-
ran ari ziren zuinek lehen ikhus.

Ikhusi zien agertzen bi jendarmaren artin, taila ordenarioko gizun bat,
bilhuak luze eta frisaturik montainerren mudala, gerrieren eta nublena bei-
tzen arteko denboran, figurako aragiak mehaturik, bena begia odolez zainz-
turik eta brillant, gar estofatu bat bezala, sursils barrera beltz baten pin.

Urhats bat baizik etzin egin salan barna, nuiz eta ere esku batez edo-
ki beitzin bere laborari buneta, eta hedatzez bestia largatu zen haren
botz bizi eta purra hain ederki, nun justiziazko salaren arauek ezpei-
tzien sekula entzun magnifikuagorik.

Ixiltarzun handi bat izan zen harmonia baten gisa.

Haren lehen koblak kusekraturik izan zien bere jujen salutatzez eta
hen elojiaren egiten hain themano dignez eta berartarik hain flaturrez,
nula esku joiteak bazter orotarik phartitu izan beitzien4.

Lekukotasun hau Etchahun bera bizi zela idatzia da. Joseph
Augustin Chaho-ren anaia batek, Jean Baptistek, frantsesez idatzi eta
honen anaia Jean Pierrek euskaratu zuen. Etxahunen aboza mehea
zela dio gure euskaltzainak, Jean Baptiste Chahok, ordea, bizi eta
purra, hau da, “garbia5” eta kantatu zuela hain ederki, non justiziako
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4 Patri Urkizu: “Jean Baptiste Chaho: Barde baten izaitia”, Hegats 5, 1991, 29-
37 or.

5 Kontu garbia da pur delakoa frantsesetik datorren hitz bat da pur. Gaztela-
niaz “puro”, “limpio” esan nahi du.



salaren oihartzunek ez baitzuten sekula entzun boz magnifikoagorik.
Beste era batera ulerturik, boz bizi eta purra ez ote da guk bizkaita-
rrok diogun boz zolia? Baina hauek ez dira lekukotasun guztiak, badi-
ra gehiago ere. Guk hona dakargun Lixart delako artikulugilearen
aitak ezagutu zuen eta halaxe adierazi zion bere semeari:

Fama net tcharra bildurik zaukan kartiel guzian. Botza bera ez zian
ez ejer ez justo, marreka itchusi eli bat, eta kantalotsez hasten zenian,
beharri hurratzen ez zian parerik.

Boza, beraz, belarriak urratzeko modukoa omen zuen; marraka
itsusi baten tankerakoa. Marraka delakoa katuak, ardiak eta ahuntzak
egiten duten oihuaren tankerakoa da. Minez dagoenak ere marraka
egiten du, eta infernura doazkeenak ere sutetzarren artean nigarrez
marraka egongo omen dira. Ez da, beraz, inolako doinu edo hots en-
tzungarria. Ez da boz zerutarra eta glorifikagarria, infernutarra eta
belarriak urratzekoa baizik. Irudi hori, ordea, maite ez dutenena da,
Etxahunen arerioena6. Jean Baptiste Chahorena, ordea, maite duena-
rena. Maite du eta horrexegatik dauka bardotzat, bardoak poetarik
poetenak direlako. Poeta guztiak ez dira bardo izatera iristen, bardo-
ak, ordea, goi mailako poetak dira. Jean Baptiste Chahoren arauera
honelako aurpegia izango du: ileak luze eta kizkurtuak ditugu, garai
bateko menditar eta nobleen moduan, gorputza argala, begigorria,
odoleztaturik dauzkalako baina begirada dizdizaria, bekain beltz han-
diak.

Etxahun jendarmeen artean, edo kartzelan, batek baino gehiagok
irudikatzen dugu. François Piérou atharraztarrak Etxahunen khanto-
retzat zeukan orain transkribatuko ditugun kartzela-bertso hauek. Ez
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bat kantalotsez dugu, esaterako. “K(h)antore hotsez” esan nahi du, “k(h)antoreka”,
edo “kantuka”. Hitz konposizio zaharra dugu, euleuri, eulase, euskaldun, galbahe
eta abar bezalaxe.



dira, guk dakigula, Etxahunenak, Jean Haritschelharrek ez baitzituen
sartu barkoxtarrarenen artean. Jendeak, ordea, arrazoi osoz pentsa
dezake Etchahunenak direla: Barkoxe hitza agertzen da, Zuberoako
khantorea da eta, batez ere, lapur batek lehen pertsonan kantatuak
bezala hartzen dira. Hona hemen:

1
Barkoxeko bürgian
Ahalkez bi begiak lürrian,
Galtatü izan nun niren
Hanko kortian
Eia! Zer ebatsi nion
Elharrian.

2
Zazpi unk’ogi arkhatik,
Astoa establetik,
Lau jambon zederetik!
Maleruski
Hola benian fortüna
Gibeletik.

3
Zazpi haurren aita niz eta
Ni hau tristerik gaztelian.
Izan banintz gizon galant
Ene demboran,
Enintzatian etchezain
Gaztelian7.

Lehen ahapaldi honetan Barkoxeko burguan ikusten dugu gure
poeta, bi begiak lurrean, eta, beharbada, bi eskuak lotuak ere bai.
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7 Rodney A. Gallop “Deux poèmes d’Etchahoun Barkouxe”, Gure Herria, 1930,
X, 305-311 or.



Gure poetari epaitegian edo kortian, zer ostu duen Elharrian, zorrotz
eta zuzen, galdetzen diote. Elharrenian zer ote da, Elhart deitzen den
jabe baten etxean edo leku batean? Bigarrenak zentzu gehiago du,
Elharten etxea, Zuberoan izan behar du nonbait, Barkoxetik urrun
gabe. Hona Rodney A. Gallop-en itzulpena: Au bourg de Barcus,/ De
honte les deux yeux baissés,/ Où sont, m’a-t-on demandé/ Au tribunal
local,/ Les choses que j’ai volées/ Chez Elhart?

Bigarren ahapaldian zer ostu duen dio. Gauza ostuen zerrenda egi-
ten du. Zazpi unk’ogi delakoa, zazpi gonga gari da. Gonga labore-neu-
rri bat da, berrogei edo berrogeita sei litro dituena, hirurehun bat kilo
gari ostu ditu, beraz, arkatik. Ez da gutxi. Astoa kortatik edo ikuilutik
eta lau urdaiazpiko sokatik. Gutxi al da? Lapurreta edo ohointza ikara-
garria garai hartarako… Hona frantses itzulpena: Sept conques de blé
dans le bahut,/ L’âne dans l’écurie,/ Quatre jambons dans la cave…/ Mal-
heuresement/ Voilà comment j’ai tourné le dos/ A la fortune.

Zazpi haurren aita izan dela dio hemen presoak eta gaztelian izan
dela. Gaztelian kartzelan esan nahi du, garai bateko gaztelu-sotoak
kartzela izan ohi zirelako. Etxahunen poemetan gaztelu hitza beti
izango da kartzela. Zuberoako euskaran galantak edukazio edo hezi-
keta goitar bat dutenei esan ohi zaie. Badago ironiarik azken ahapal-
di honetan. Gaztelian etxezain izatea ez da besterik kartzelan maizter
edo inkilino edo apopilo izatea baino. Askotan kartzelan egon dena,
beraz, kartzelako inkilino izan da. Horra azken bertsoaren ironia.
Frantses itzulpena: Je suis le père de sept enfants;/ Me voilà malheureux
en prison:/ Si j’avais été un homme comme il faut/ Dans mon temps,/ Je
ne serais pas locataire/ de la prison.

Argazki bat edo irudi argi bat agertzen dute hiru ahapaldi hauek.
Presoak zazpi umeren aita dela dio. Gure Etxahunek sei omen zituen.
Preso dagoenak begiak lurrean josirik dauzka. Etxahun behin baino
gehiagotan izan zen juzkatua. Jarri ditzagun hemen zenbait data.
1821ean kartzelaratua izan zen aizkora kolpe batez gizon bat zauritu
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zuelako. Arrazoia: hartzekoak eskatzen zizkion Etxahuni, eta honek
zorrik nahi ez ordaindu. 1828ko otsailean, Etxahun, gizon bati tiro
bat tiratu ondoren, kartzelaratu egin zuten. Paben, 1845eko abuz-
tuan, beilari jantzirik, eta fededun eta zoroaren iduria eginik kartze-
laldia jaitsiko diote.

Etxahun presoaren irudiaz aritu gara lehentxoago. Joan gaitezen
orain Iparragirregana. Iparragirre preso dagoelako irudia badugu.
Bringasek egindako irudian, 1855ean, Iparragirre Santanderrera
bidean doala bere gitarra lurrean eta eskumakila eskuan ikusten dugu.
Iparragirre gaztea zen, 33 urte zituen. Iparragirrek ez dauzka eskuak
loturik baina atzean buru bi ikusten dira: atxilotzaileenak. Arma eta
guzti daude atxilotzaileak, armak gainera baionetadunak dira: ez dago
dudarik, beraz. Nontsu dago egina irudia? Bilbotik hurrean, irudian
berean “A Bilbao 5 leguas” jartzen baitu.

Etxahunen garaikideen isiltasuna

Gure ataltxo honetan pintzelkada batzuk baino ez ditugu emango.
Etxahunen ideek edo garaikideek gure poeta baztertu egin zuten. Era
horretara, lehen eskuko argibide edo informazio asko betiko galdu
dira. Hemeretzigarren mendean euskalgintza eremu etze edo zabar
xamarra bazen ere, dozenaka euskalari eta artista aipatu genitzake.
Horien guztien artean Etxahunen gaineko aipamen gutxi ditugu,
ordea. Gure poetaren gainean dakiguna jakin genezakeenaren erdia-
ren erdira ere nekez iristen da. Haren paper gehienak erreak izan
ziren, zoritxarrez. Etxahunen garaiko artista, historiadore eta are eus-
kalari gehienek ere ixkintxo egin zioten. J. Augustin Xahok ezagutu
zuen, baina ez du aipatzen bere lanetan8. Gorago ikusi dugunez, J.
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8 Gure Etchahunek Chahori bere “Etchahunen bizitziaren khantoria” 1834ko
lanean aipatzen du: chaho atharratce deitzen dio. Hau da, bera Etchahun Barkoxe zen
bezala, Chaho Atharratze zen A. Chaho edo Xaho, hala nahi izatera. Etxahunen sal-
batzailea ere izan zen 34 ahapaldian ikusten denez: hogueta hamahirour dena nian 



Augustin Xahoren anaia batek idatzi zuen gure poetaz. Denek ihes
egin zioten gure poeta handiari. Egiazko konplota izan zen. Zorte
txarraren ekarletzat, madarikatutzat joa izan zen. Legenardun edo
apestatu edo izurripean daudenei ateak hersten zaizkien bezalaxe,
gure poetari ere bizkarra erakutsi zioten XIX. mende osoan. Oso
berandura, 1920ko hamarkadan hasi zen Lhande gure poetaz idazten.
Bizi zela orduko intelegentsiak ez zuen onartu. Jakina da lehen Lore
Jokoak Urruñan izan zirela 1853an. Anton Abadiak bere diruz hor-
nitzen zituen bertsu-guduka hauetariko lehenean parte hartu zuen.
Kontua jakina da: ez zuen lehen saria irabazi, ezta bigarrena ere. Gai-
nerako sarituak baino poeta handiagoa zen, inolako dudarik gabe.
Sariketa-gaia “Montebideora joaileak” zen. Ez da, egia esan, Etxahu-
nen khantorerik ederrena. Baditu askoz ederragoak ere. Saritua izan
ez zenez gero, bertso batzuk idatzi zituen epaimahaikoen kontra.
Epaimahaian zeuden epaileak orduko garaiko idazle eta euskalgintza-
ko kulturagizonak ziren. Ez dugu ikusiko hauen idatzietan gure poe-
taren aipamenik.

Albert von Chamisso (1781-1838) poeta famatuak, Aingeru Iri-
garaik deskrubitu zuenez, Des Basken Etchehons Klage eresia eskaini
zion. Chamissok, Parisen zegoela, 1831n, egunkarietan iheska eta
ezkutuan zebilen poetaren berria irakurri ondoren alemanez eresi
hunkigarria eskaini zion9.

J. D. J. Sallaberri Mauleko notarioak Chants populaires du Pays
Basque liburu entzutetsua gure Etchahun hil eta zortzi urte geroago,
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triste/ agenen beharnila hil beinian ouste/ secoursic ecin ukhen, hanco jana countre/ firi-
rasten nundian, emastiac hanche/ espaleit gincouac heltu, chaho atharratce. Bestela
esan, Jainkoak berak bidali edo helarazi zion Etxahuni Xaho salbatzailea. Jangoiko-
aren bitartekaritzat hartu zuen gure Etchahunek Xaho atherraztarra. Aipamen
honezaz landa, badu Barkoxeko poeta handiak khantore bat osoa Xahori eskainia.

9 Poema honen deskubrimendua Aingeru Irigaraik egin eta RIEV aldizkarian,
erdal itzulpen eta guzti, argitara eman zuen. Poema bera euskaraturik argitara zuten
Pot bandakoek beren azken alean, Pot Tropikalean, alegia.



1870ean, argitara zuen. Gure xuberotar poetaren zenbait khantore
bildu zituen eta liburuaren atzealdean berri llabur bezain interesgarria
eman zuen: Cette chanson est, comme la chanson satirique Oi! laborari
gachua, page, 180, l’oeuvre d’un certain Topet-Etchehun, mort il y a
quelques années et qui jouissait, dans toute la Soule, d’une réputation
méritée de barde ou improvisateur basque (408 or.). Zer adierazten du
berri llabur horrek ez zuela ezagutu? Certain improvisateur delakoak
aditzera bazuela, baina ez zuela ezagutu edo mesperetxua?

Gure beste bardoak, gorago esan bezala, Joxe Mari Iparragirrek,
askoz ere zorte hobea izan zuen. Leku askotan ongi etorria izan zen.
Ameriketatik etorri ondoren Elizondon agertu zenean, sekulako
ongietorria egin zioten. Bilboko pintatzaile ezagun batek kuadro
dotorea egin zion, atzerrian erabili ohi zuen pontxo eta guzti jantzia.
Iparragirrerentzat ere ez zen hemen, Euskal Herrian, Ameriketaldia
bukatu ondoren, bidea laua eta zelaia izan, baina beste modu batera
hartua izan zen. Ez dago ikusi besterik gure Iparragirreren argazki-
irudiak; ez dago ikusi besterik, bestalde, Iparragirrek bere kantaldie-
tan biltzen zuen jendetza.

Etxahunen heriotzearen mendeurreneko eztabaida: 1962ko Herria
astekariko artikuluak

Etxahun 1862an hil zen, gorago jarri dugunez. Zuzen esateko
1862ko urtarrilaren 16an hil zen, 75 urte zituela. Heriotza horren
mendeurrenean, 1962ko urtarrilean, Herria astekarian, eztabaida
polit bezain interesgarri bat izan zen. Eztabaida egin zuten artikulu-
gileak bestaldekoak dira. Bata, uste dudanez, baxenabartarra, eta bes-
tea, inongo dudarik gabe, zuberotarra. Lehen hori Haritshelhar bera
ote da? Biak ala biak interesgarriak dira. Biek, galdera-erantzunek
bezala, elkar osatzen dute. Bien artean, ordea, bigarrenak lekukotza
ezin interesgarriago bat biltzen du. Bigarren honek bere aitaren iritzi
ezin interesgarriagoak jarriko dizkigu. Etxahunek utzitako arrastoa-
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ren gainean –ez naiz ari orain haren khantoreez edo obraz, gizonaz
baizi– , guti idatzi da. Lehen eskuko material guti ditugu. Ez naiz ari,
oraingo honetan, Lhande, Larrasquet eta Haritschelharren gainean.
Gogoan hartzekoa da Lhande bera hutsune hori betetzen saiatu zela.
Haritschelharrek, dudarik gabe, ondo baino hobeki egin zuen ikerke-
ta lana. Etxahunen gainean dokumentu interesgarria osatzen dute
guk hona ekarri nahi ditugun hiru artikuluek.

1. artikulua: “Eskualdun haundi bat: Etchahun” (Herria, 25 jan-
vier 1962, 599 zenbakia). Izenpetzailea “Manexa”.

Gazte baten kexua

Igandean gazte batekin mintzatu niz. Arras khexuan ginuen zihaur
ohartzen ahalko zirezten bezela. Huna ene gogoak atxiki ahal izan duen
bezen fidelki zertsu erran zautan… jestuak eta kopeta eskas “Barkoxeko
hilherrietan sartzen bazira, athetik 15 bat metretan, exkerretarik kurut-
ze bat ikusiko duzu: “hemen ehortzia da Piarre Topet Etxahun, 1962-
eko urtarrilaren 17an hila, 76 urthetan.” Nor zitaken gizon hori? Deus
haundirik dudarik gabe. 1962eko urtarrilaren 18an agertu Herria
burian-buru irakurtzen baduzu, ez duzu izen hori kausituko. Eta
usaian gizon famatu baten hiltziaren 100garren urthe mugan, kaseta
guziek aiphatzen dute. Eskualdun kaseta bakarrean ez da Eskualdun bat
izan gizon horren aiphatzeko, ez Xuberotar bat Xuberotar hortaz min-
tzatzeko. Egun Makean “Manex” batzuek eman dute “Etxahun”, Lar-
zabal aphezaren antzerkia eta besterik deuse ez da izan Eskualherri
guzian.

Pertsulari horren pertsuak nehorek guti ezagutzen ditu, Eskualherri-
ko pertsulari haundiena delarik; eta norbeitek nahi balu, nola ikas
lezazke?

Liburu bat bazela, ihardetsi nion, ez hain aspaldi aita Etxahunen
kantu guziekin, Lhande zenak agerrarazia, nahi zuenarendako.
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“Ba, ez aspaldi jalia, bainan aspaldi nihun ezin hatxemana, untsa
pagatuz ere. Nihaur, Xuberotar batek prestaturik arizana niz eskuz
kopiatzen eta ez ahal nintzan lehena. Beha!” Liburu bat jali zautan,
xahartia, xehatia: orrialde batzu ibiltziaren bortxaz beltzatuak, arrunt
higatua, gixua. Neure baitan egin nuen: “Eskurazko liburuak ez direla
irakurtuak, hunen dako ez duk egia to! Eta dotzena bat urteren buruan
ezin harrapatua! Bainan iduri du eta ni nintzan hobenduna, eni erasian
hola arizan onduan azken hitza ez eman nahiz, bixi bixia erran nion:
“Uste duzia oraiko gaztek Etxahunen bertsueri kasu egin lezaketela?”

“Zer uste duzu, Eskualdun ixkilima xixtak ziren, orai kanibet sista;
sekulan baino beroago, sekulan baino samurrago segitu zuen:

“Zer uste duzu, eskualdun gazteak zonbeit eskualtzale iduriak dire-
la? dena elhe eder, eta frantsesez baizik ezin mintza nun ez duten labo-
rari zozo bat aitzinean, beren errebixtetan frantsesez beizik eizn ixkiria
eta irakur, artetan juxtu juxtua eskuarazko zonbeit lerrorekin, doi doia
eskuararen alde ari direlako ustekeriaren hazteko behar dena. Heiek
utzirik, zauri Eskualherriko plazetara, igande arratsaldetan eien gazte-
ak eskuaraz ala frantsesez diren mintzatzen. Zoazi Iholdiko ostatuetara
eta xoratua egonen zira hango kantari polliter beha. Zonbat pertsu ez
dituzte ezagutzen eta zoin ederrki emaiten! Ez duzia uste Etxahunen
pertsuak ere eman lezazketela balituzte?”

ZER EGIN

Gauza bat bada segurra, gure gazteak ala Etxahun ala eskuara ber-
din maite ditu; ala bat ala bestea ez dituzke bi sosetan saltzekoak. Hola-
ko anhitz balire… Aste huntan “Herrian” Etxahun aiphatua ikusteare-
kin kontent izanen da beharba. Bainan nihaurek ez dut uste Herrian
zonbit lerro ezar eta Etxahunekin kito girela. Gehiago mehexi du.

Helduden abendoan urthea ez da oraino bururatua izanen. Ez leza-
keteia beste zonbeit herrietako gaztek, Azparne, Eialarre eta Heletakoek
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bezela Larzabal apezaren antzekia emaiten ahal. Eta nork daki? Xube-
rotarrak ere antzerkiari loth litazke berdin Etxahunen karietara,
…artian ez badauku seurik musde Heguiaphalek pastuala eder bat jali-
tzen, Xuberotarrek Xuberotarra xuberotarki ohoratzeko.

Etxahunen bizia ezagutzea ez da aski. Bere fama haundia bertsiek
dakote eman Etxahuni. Huna zer gogoarazi dautan juaixtiko liburu gai-
xo harek. Liburu hori ez ditakea berriz agerraraz? Gorago erraiten nuen
bezela, eskuarazko liburuak nekez saltzen direla, ez ditake egia horren-
dako; eta doblia erosle izan litake burian buru eskuaraz egina baliz,
aintzin solas eta ohartmenak, bertsiak bezala, bertzaldeko eskualdunek
irakur ahal bailezakete alde huntakoek bezela (Doblia erran dut, bainan
gehiago seurra: orhoit orai eskoletan fantsesaren ikasten ari diren hau-
rretaz. Hemendik 15 bat urtheren buruan eskuarari lothuko direlarik,
ez luke liburu horrek ezin hatxemana izan behar. Bertzenaz berriz ere
izanen dira samurtuko diren gazteak; eta erasiak entzunen dituztenak.

Zonbeit bertsu berri balitazke beharba ezartzeko liburu hortan eta
zoinbeit gauza xuxentzeko: Aita Lhanden liburuan, undarreko aireen
hitzak eta bertsu osoak emanak diren lekukoak ez dira bethi berak.

Hartako edo huntako liburu hori ez balitz berriz agerrarazten ahal,
Gure Herria, Egan eta Eusko Gogoa aldizkariek agerraldi bat osoa bede-
ren behar lukete Etxahunetaz, ahalaz aitzinetik elgar entzunez eta denek
gauza berak ezartzeko, eta nehorek ezarriko ez dituenak baratzeko.
Lehen lehenik behar dena, Etxahunen bertsu guziak; eta gero zonbeit
xehetasun haren biziaz eta lanaz. Bizia Larzabalen antzerkia ikusiz
ezagutzen ahal da, bersiak ez. Aldizkari horietarik batek bertsiak ezazen
ahal luzke berdin eta gaineatikuak bertze biek.

Ez dut uste Gure Herriaáren zuzendari den Xuberotar Eskualtzainak
gauza hori errefusa dion ala Etxahun ala aita Lhande Xuberotarrer.

Eusko Gogoak agerraldi osoak eman ditu Shakespeare Anglesaz eta
Platon Grekaz. Eusko kulturaren agerkariak estranjer horier bezenbat
zor dio Etxahun Eskualdunari.
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Ez, ez dugu Etxahun zerurik oihuka entzunen: “Orai jin nitzaik so-
khorri galthoz heldurik ezin bestila; Ene etxetik hik igorri erranik han
deus ez nila” edo “Bi ilhabetez egon nuk lotsaz sabaietan ikhara, Ezpe
nundia hik utzi nahi ere sukaltila sartzera; ez hik, ez hire emaztik ene
ohin lotzera Justuago zia lo zedin hire kuñata izorra.” Ez da gehiago
muste Schamarzow ez muste Tirazik eta Etxahuni zorrak pagatuak iza-
nen zaizkio nunbeiteko “Zarrantzara” juan gabe.

1962garrena Etxahunen urthe bat izanen da. Ez da gehiago Eskual-
dun xehe ez Eskualdun larririk kausituko Sallaberry Xuberotar jakinsu-
nak bezela Etxahunez bere jakitate guzia lerro batean ezarriko duenik
“Xubero guzian famatua izan den bertsulari bat.”

Bigarren artikulua. Izenburua “Etxahun-ez bi hitz”, Herria 600.
zenbakia, Otsailaren 1ekoa, 1962. Izenpetzailea: A. Lichalt.

Jaun kazeta egilia, enuzu soberarik usatia uskaraz iskibatzen. Phar-
ka arren ene hutsak. Bena enukezu erran gabe harriturik emaiten niela
zumait jaunkillotek, saintu bat beno habo laidatzen dielarik Topet-
Etchahun zaharra, egin tian breset eli baten gatik.

Gure aita zenak ez zian hanbeste amiratzen, gizona phuru. Erraiten
zeikun Barkochtar koplakari hoi ez zela lili arradua, bena gizatchar
gachto malerus bat, auher izigarria, etchejalia, uhuña, mihi zikina
lagun lanjerusa; ihurk ez omen zian ikhusten ahal, ez etchekuak ez
aizuek, hurrundik bezik. Hullantzen zena, oro ihesi bazuzan lotsaturik.
Fama net tcharra bildurik zaukan kartiel guzian. Botza bera ez zian ez
ejer ez justo, marreka itchusi eli bat, eta kantalotsez hasten zenian, beha-
rri hurratzen ez zian parerik. Breset huntzen bazakiala ezin ukha, bena
haboroenak jenten eskarniatzeko eta beltzatzeko, deusen ez ihuren erres-
peturik gabe. Bai segur erri egin-erazten zien haren koplek. Hatik nigar
hanitch ere bai. Kolpatiek atch eta aieiai, bazterrekoek karkallotsez hi,
hi hi! Holako aujame trichtiak hedechuriak usu uzkitik zitiala dioie eta
tribunaletan haiñ usatia zela, nun uduri beitzian etchenko sukhaldian
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bezaiñ ausart. Preso ebilirik ere izan dela oroek badakie, ez martir gisa,
ez eta politika-estakuruz, zumaiti agitzen zeien bezela, bena bere gach-
takerien espeluketan.

Gaiza hoier oroer espunta igaranik, orai nahi deikie kartzel-prenda
hoi gaiñ-gaiñetik uhuratu, sujet eta presunaje eli bat baliz bezela.

Nik ez dit deus ere entelegatzen. Uduri zeitazu izan dela Chuberon,
nun-nahi, hogeita-bost etcheko-jaun, beren buria uhurezkiago goberna-
tu dienik, familian untsa bizitzez, herrian therbutchu oroer egitez, ez
beitie holako kunplimenturik ukhen! Heien etsenplia etzeia gure gazter
baliusago ezen-ez eta traste marrakari horrena? Ala zentzia ari zeikia
bachatzen eta endelgia etheiten? Errechinulari ez zeiola galthatzen nula
den bizi, bena bai nula dian kantatzen, badate; gizon bati, ene ustez
ororen etsenplu jarri gabe, galtha dakioke haren bizia zer izan den.

Ez nizun besterik erraiteko.”

Hirugarren artikulua. Artikulugilea lehen artikulua egin duen
bera da. Ez du oraingoan ere izenik aipatzen, bakarrik Etxahun-zalea
jartzen du. Izenburua “Etxahunez berriz ere”, Herria 1962, 603. zen-
bakia, otsailaren 24a.

Lixalt Jaunari Agur:

Ez zitut ezagutzen, A. Lixalt Xuberotar jauna, bainan irakurtu dut
“Herrian” agertu den zure artikulia.

Zoin bitxi den! Ehun urteren burian, Etxahunez mintzo gira oraino.
Zonbaitek ez dute pertsularia baizik ikusten. Bertze batzuk, zu barne,
ez dute nahi ikusi gizona baizik. Alta, gizonek eta pertsulariak, biek bat
egiten dute.

Zoin bortizki mintzo ziren; Lixalt jauna! Izan ditaike izan den
Etxahun, “giza txar gaxto malerus bat, auher izigarria, etxejalia, uhu-
ña, mihi zikina, lagun lanjerusa”. Bainan nehork ez dauku erran zen-
dako hala bilakatu zen.
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Berak bere pertsuetan, zonbait aldiz aita aipatzen du eta nehork ezin
ukha hartaz gaizki mintzatu dela. Ez dezagun ahantz bizkitartian,
hemeretzi edo hogoi urtetan, nahi ukan ziela hil bere buria Etxahunek.

Entzün ninin egüzaita aitak bildü zeitala,
Bere hiru etxaltez ene desprimützera,
Jarri nintzan hüllan fi-gaxto egiterat.”
(Bi berset dolorusik).

Nolaz zer hortaratu? Dakigunaz, maitatu zien neskatza pobre bat
eta hura utzi behar ukan zien aitamen eta egüzaitaren gatik, bertze Bar-
koxtar gazte bat, Graxi Pelento, Haritxabalet jaun erretor famatiaren
ilobarekin ezkontzeko.

“Ene maite fidel ezagütia horre gati kitatü
Eta beste maiterik zin bat ene phena gei hartü.”
(Ahaide delezius)

Eta gero, bere emaztiak trompatia, orotaz bazterrerat utzia, zer bizit-
ze molde izigarria ez duke ereman? Hortakoz du, egun batez, kantatu
oihu ikaragarri hau:

“Jinkuak maradika beza, Gaztalondo Topetia
Bai eta neskatila praubetan amorio ezartia.”
(Ahaide deleziua).

Bai, segur, maite ginuke jakitia nola bizi zian zen Etxahun, “Ahaide
delezius huntan”, “Bi berset dolorusik”, “Mundian malerusik” bere kan-
tu haundi eta hunkigarrien hobeki konprenitzeko.

Holako gaztetasun eta ezkont-bizitze malerusek daukute esplikatzen
zendako izan zen gero pertsulari bat hain bortitza. Ez dituztea gauza
guziek beren ondorioak? Etxahunendako erran ditaike arraizoinekin:
Nolako gizona eta halako pertsularia. Bainan uste duzia, Lixalt jauna,
gizona bere baitarik dela tzarra, ez dutea aitamek, aurhidek, lagun-
adixkidek eta bertzek huntzen edo tzartzen? Nola juja beraz Etxahun,
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jakin gabe egiazki zer sofritu dien eta zendako izan den, zuk diozunaz,
auherra eta hiru tatxa baino gehiagoko duna?

Segur niz, zu bezala, “izan dela Xuberoan nun nahi, hogei eta bost
etxeko jaun, beren buria uhurezkiago gobernatu dienik, familian untsa
bizitzez, herrian txerbutxu oroer egitez, ez beitie holako kumplimentu-
rik ukhen”. Bai, bainan horietaz nor orhoitzen da? Horiek joan dira gu
joanen giren bezala, ehun urteren burian orotaz ahantziak. Pertsulariek
edo olerkariek badute abantail haundi bat: ehun urteren burian, hetaz
mintzatzen da jendia oraino.

Pertsulari bortitz edo satirikoa izana gatik, mende oso bat iragan eta,
Etxahunen pertsuak bizi dira. Oraino karkaila eder bat egin dezakegu
kantatzen dugularik “Bi ama alhaba” deitzen den olerkia, bereziki
azken pertsuan amak ihardesten dakolarik alabari:

“Hire egüzaita, oi gizon xarmanta!
Hareki bürüz bürü jan diñat üsü zopa.
Ordin danik badiñat bai nik bethi lotsa
Hunki zeitan kota.”

Nor zitzaizken ama-alaba horiek? Zer importa zauku? Ordian Bar-
koxtarrek ezagutzen zituzten. Orai, gelditzen zauku ixtorio pollit bat,
olerki fin bat, bihotza alegeratzen daukuna eta adierazten zoin ederki
moldatzen zitien pertsuak Etxahunek.

Beraz, ez zitela harri “zumait jaunkillotek (ni barne dudarik gabe)
saintu bat beno haboro laidatzen” balinbadute Topet-Etxahun zaharra.
Ez dugu, ez, saindutzen, ez et saindutu nahi ere Etxahun. Ez dugu uste
saindu bat zela. Ez zen Kastero, badakizu Kastero, Maria Solt zaharra-
ren gizon-gai eta gero senhar zaharra:

“Hirur hogei hamarna urthetan hartü die amorio”.

ez zen, beraz, Kastero baino sainduago.

Bainan, Manexa xinagu dien artikuliaren egiliarekin, daukagu
Eskual literaturan dela Etxahun “sujet eta presunaje bat”. Frantsesek
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ohoratzen dutelarik haundizki Villon eta Verlaine “kartzel prenda” iza-
nak diren olerkariek, ez dukeguia guk, Euskaldunek, ohoratzen ahal
Etxahun?

Berak bazakiken menturaz, uzten ziela, ez behar bada bethiereko
orhoitzapen bat, bainan orhoitzapen bat bederen, kantatzen zielarik
“Ahaide delezius” deitzen den olerkiaren azken pertsuan:

Kanthore horik huntü dütüt Unhürritzeko bortian,
Errumarat abiun mintzalarik, hoiek ezari henian.
Hil banendi ere holako bidaje lüzian,
Ziberuan kanta ditzatzien, ene orhitmentxian.”

Mende oso bat iragan eta, etzakola ohore Etxahuni kanta ditzagun,
ez bakarrik Ziberuan bainan Eskual Herri guzian, bere khantore irrin-
garri edo hunkigarriak?

Barkatu. Lixalt juna, nik ere ez dut bertzerik erraitekorik, bainan
uste dut Manexari oldartu zitzaikon gazte hura uros ditaikela, aipatia
izan eta izanen bita, aurten, Etxahun, eskual kasetetan eta hilabeteka-
rietan.
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