
II.– AMODIOZKO KOBLA
ZARRAK

Latxaga

1.– SARRERA

Juan Carlos Guerra Jaunari esker ba dakigu bere adiskide batek, Miguel de
Vigurik ain zuzen, eskuz idatzitako lan batzuek eman zizkiola. Bat, Gabonetako
antzerkia zan. Lan au argitaratu dut (Pedro Inazio de Barrutia, edit. Lopez Men-
dizábal, Tolosa 1984, “Actto para la Noche Buena”).

Orain dator bigarren bilduma, amodiozko kobla batzuek; eskuz egiñak dira. Bi
kopiak berdintsuak daude; bat zarragua, bestea berriagua. Ogeitamaika kopla
dituzte; zarrena iru orrialdekoa, bestea bost orrialdekoa. Zarrenak lerro batek
estuagoak ditu. Bigarren kopiak itz batzuek aldatuak dauzka. Aldatutako itzak,
idazkian ondo ikusteko makotartean jartzen ditut; aurretik, ondoan, itz zarrak
dijoazkio.

2.– IDAZLE EZEZAGUNA

Azterketa onen bukaeran paper zar auen argazkiak jartzen ditut; idazki oiek,
diran bezelakoak euki ditzaten.

NERE AZTERKETA ONEN ONDOTIK MAKINAZ IDATZITA JARTZEN DITUT,
GARBITASUN AUNDIAREKIN, ESKU ONDOAN ASTIRIK GALDU GABE
BERSU OIEN ESANAIA AGER DEDIN.

Bersu auen egillea ezezaguna da. Bere izena ez da iñun ageri, Naiko ezagu-
na izan balitz nunbaitetik agertuko litzake egillea. Noizkoak ote? Idazki berria,
XIX garren gizaldiaren bukaerakoa dirudi, Juan Carlos Guerrak eskuz egiña
garai artako lan baten antza du eta R.M. de Azkueri Guerrak bidalia.

Idazki zarrena, idazki berriaren aurretik sortutakoa, emeretzigarren gizaldi-
koa, Miguel de Vigurik bere etxean zeukana eta Juan Carlos Guerrari onek bida-
li ziona.

Kopla auek aipatzen dituztenak, bein eta berriz auxe jario; “ez dira oso onak”.
Aipatzen diran nortasunak iru dira: bat, bertsolaria, bestea neska ariña, edo
andregaia, eta bestia, irugarrena, “MUTIL MALICIOSOA”.

Estrofa oyek, euskara, itz geientsuenak Gipuzkoakoak dauzka, Bizkaitar
eredu batzuek erabiltzen ditu; “eneban” (estrofa 7), “nebaren” (estrofa 20),
“neban” (estrofa 29).

Euskerak errikutsua dauka, bizkaiko muga ondoan egiten dena. Erri kutsu
aundiko itzak asko daude; BAI, erriko gizasemeak egiten dutena.
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3.– MAMIAREN URRATSAK

Mezuaren alderdi nabarmenak auxek dira: Asieran koblen sarrera egiten
zaigu asmatutako ipui baten antzera; “Gausacho bat nainuqe orain esatea”
(Estrofa 1).

Danez gain asmo nagusi bat datorkigu burura; asmatutako eredu baten antza
dula. Ari andiaren urrats nagusiak daude agiri kobla geientsuenetan; “Nolan
sufrituko dute” (Estrofa 3), “sufrituko det” (Estrofa 4), “EZIN SUFRITU” (Estrofa
5), “sufrimentu” (Estrofa 6), “Tristuras nengoen” (Estrofa 7), “Ay au tormentua”
(Estrofa 15), “Negarrez-Dolorez” (Estrofa 21).

Gai nagusiena auxe da: maitemiñaren maitasunagatik neke latzak sortzen
dirala.

Iru nortasun oiek ondo marraztuak daude; koblaria, neskatxa eta mutil mali-
ziosoa.

Bersolaria, gizon biotz onekoa bezala agertzen zaigu; gizon “noblea”.
Andregaiaren jokabidea ikusita, naigabez betea arkitzen da, bersolaria jota

(Estrofa 3).
Andregaiak berriz, beste mutil batekin platika luzeak ditu, ixillean dabil (Estro-

fa 4), “egunero ilzen zuan nere bisia”, dio, “isilik beste mandatu oyec beste bela-
rrira darama” (Estrofa 8).

“Ala guztiz ere jarraitzen du bioza eskeinzen” (Estrofa 9), gogo onez. Berso-
lariak dio: “bainan daducat bioz au oraindic surequin” (Estrofa 9), “Nescacha
orain uste det lengua ez zerala”, garbi ikusten du (Estrofa 29).

“Neskaren jokabidea ikusita txorua dela dirudi” (Estrofa 6); “Ez daquit zer dan
amorio ori” (Estrofa 9), “Galduta zara alde guzietatic” (Estrofa 19), dio; “Burua
galdurik zaude” (Estrofa 19), “Barre erri guziec egin esabelaco nere esanic bete”
(Estrofa 22), ondo ikusia dauzka. Bersolariak egi galantak esaten dizkio neska-
txari; “mutico orren berbari ez egin casuric” (Estrofa 16), Itz gogorrak ditu, “enga-
nacen saitu” (Estrofa 25).

Bersolariak salatzen du neskatxa orren amodio berria. Egiten duan onen iru-
dia ez da oso atsegiña, “mutil malicioso picardiz betea”, agertzen du; “zenbat
merienda artu du”, esaten digu (Estrofa 25). “Nescacha sera galduzen”, “Berba
finjitu”, dio. Ateraldi zorrotza sorten zera; “Ser choragueria orrequin egotia ordu
artarano, gura desuen moduan contentu andiagas” (Estrofa 31), zuzen ezin bizi.

Azkenean ondo azpimarratu nai genuke bersolariak maitasuna xamurtasun
aundikoa agertzen digula, “Nere biozeco nescachachoa” (Estrofa 15). Maitasu-
naren itzak oso ederrak dira; ara eredu bat: “Nere biozeco lora” (Estrofa 22).

Gogoan eukitzekoa da, ez dula erriko izkuntzan “ika” itzik erabiltzen, ezta ere
itz zikiñik, asmo garbiak baizik.

Ez dugu itzik “H”-rekin ikusi, ez bat bakarrik.

4.– AMAIA

Itz gutxiekin eman dezakegu kobla zar auen mezu nagusia; ixiltasun gogorrak
eta arreman ezkutuak dira gaiz guzien oñarri. Giro orretan biotzaren illuntasunak
nagusi.

Erriko gizasemeak naiko ongi ulertzen zuan mezu au.
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ERASKIA BAT

– AMODIOZKO KOBLA ZAR ETA BERRIAK, IDAZTI BEREAN, IDAZTEKO
TRESNAZ (IRU ORRIALDE):

A
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ERASKIA BI

– AMODIOZKO BERSO ZARREN ARGAZKIAK (IRU ORRIALDE):

A



B
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ERASKIA IRU

– AMODIOZKO BERSO BERRIEN ARGAZKIAK (BOST ORRIALDE):
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5.– LIBURUEN ZERRENDA - BIBLIOGRAFIA

Berso zar auen aipamena Juan Carlos Guerra R.M. Azkueri egindako
eskutitz batean agertzen da lenengo aldiz (13 urtarrilak 1898). Eskutitza au
Euskalzaindiko liburutegian gordetzen da.

“Actto para la Noche buena”, Pedro Ignacio de Barrutiak idatzia ta lenen-
go aldiz osorik argitaratua, Lopez de Mendizábal irarkolan, Latxagak ikertua,
Tolosan 1984’garren urtean.




