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Duela hogeita hamar urte baino gehiago Ikas batasuneko zuzendaritzak erabaki
zuen argitaratzea Piarres Lafitte euskaltzainak egina zuen liburua Salvat Monho
(1749-1821) olerkariaren kantuak biltzen zituela osoki esku-idazki bati esker.
1972an agertu zen liburua Po èm es ba sques de Sa lva t Mo nho (1749-1821), présentés,
tra nscrits, tra duits et a nno tés pa r Pierre La fitte de l’Aca dém ie Ba sque, Editions Ikas,
Musée Basque, rue Marengo, 64-Bayonne, 1972.
Orotarat, 51 kantu dira, 16 profanoak eta 35 elizako kantikak. Gutitan, euskal
literaturan, aurkitzen dira hainbeste kantu idazle bakar batek eginak eta obra oso
horretaz baliatuko naiz Salvat Monho olerkariaren metrikaren aztertzeko.
Salvat Monho Izturitzen sortu zen 1749an eta gazte zelarik umezurtz gelditu zen,
zortzi urte zituela bakarrik. Asma daiteke aski gazte sartu zela Larresoroko
seminario berrian, berrikitan eraikia baitzuen Daguerre apezak. Dakiguna da
apeztua izan zela 1774ean, hogeita bost urte zituela.
XVIII. mendeko apez horietarik da Salvat Monho, gizon ikasia, latina eta frantsesa
jakinki behar den bezala, bi hizkuntza horiek baliatuak baitziren bereziki orduko
erakaskuntzan.
Bada Frantzian hezkuntzari buruz kezka haundi bat. Fénelon artzapezpikuak
idazten du Tra ité d e l’é d uca tio n d e s fille s, beraz nesken irakaskuntzarako
gidaliburua, eta geroxago, izendatu zutelarik Luis XIV.-ren bilobaren erakasle,
harentzat idatzi zuen Les a ventures de Télém a que. XVIII. mendearen bigarren zatian
Jean-Jacques Rousseau-k idazten du L’Em ile, eleberri pedagogikoa (1762), nahiz ez
zituen azaltzen zituen ideiak aplikatu bere haurrei. Argien mendean gaudelarik ikus
daiteke kezka berbera agertzen dela Euskal Herrian, lekuko dela Sarako
Etxeberriren liburua : Escua l Herri eta Escua ldun guztiei escua ra zco ha tsa pena c
la tin ica steco eta, apezen hobeki moldatzeko, Larresoroko seminarioaren idekitzea.
Gizon ikasia zela Salvat Monho, ez da dudarik ; Bacchus-i eskaintzen dio kantu bat
oso alegera, zinez ostatuko kantua, arnoaren gozoa goraipatzen duena, tristuraren
kasatzeko erremedio ona :
Dugun eda n berriz ere ; beti dut a ditzea ,
Bien o ndo tik o n dela hiruga rren k o lpea ;
Ora ino triste ba dire gure biho tz ba rrena k
Alegera tuk o ditu m entura z la uga rrena k .
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“Poeten errenkurak Apolonen kontra” deritzan kantuan adiarazten du gaizki bizi
direla olerkariak :
Pa rna sea n da biltza nen sa bela k eta m o ltsa k
Airez ha ntzen ez ba dire, a rdura dire hutsa k .

eta hortakotz agertzen ditu bere kezkak. Bi etsenplu horiekin ikus daiteke nor zen
Salvat Monho.
Azkaingo menetei ihardesten dielarik hiru gizon sakratu dituztelakotz koplatu,
bera barne, argi eta garbi erakusten du haren kontra agertu diren jorraldiak eta
gezurrak, haien artean “sobera dakiela”, “ederki mintzo dela”.
Ora i ere no n na hi
Mo nho ren o m ena ri
Azk a inda rren gezur tza rrek
Ez ha ngo a ndren biltza rrek
Ez dio te ga ra bik
Egin bidega berik .

So bera da k iela
Ederk i m intzo dela !
Zeren berek ez da k iten
Ask o ta n zer dera sa ten
Dio te ira txa k i
Eta pleinta n eza rri.

Apez ikasia beraz, Salvat Monho-k bi aurpegi agertzen ditu. Kantikak idatziz
erakusten du eliza gizon zintzoa dela, doktrina behar den bezala azalduz, bainan
denbora berean ezagutu du frantses iraultza, haren kontra jokatu da zin egileen
aurka, sortuz kantu garratzak noiztenka, umorez beteak askotan. Zinez XVIII.
mendeko olerkari bat da, bere garaian murgildua, kantua baliatuz bere ideien
barreiatzeko, kantuak baitzuen, bereziki Frantzian, eragin haundi bat.

Ohidurari jarraikiz
Ohidura zahar bat badago Euskal Herrian, bertsulariena bereziki, kantuak sortzen
direla aire ezagun zahar bat segituz. Ez dute besterik aitortzen kantu-egileek
derasatelarik :
Aha ire za ha r hunta n bi bertset berririk .
(Arengaraiko primaren khantorea)

Mendiague batek ere idazten du :
Airea za ha r eta k a nto rea berri
Sujeta k ere dire a nhitz xa rm a ga rri.

“Arba so a k ” deritzan olerkian hauxe dio Elizanburu Saratar koplari famatuak :
Mila ba t zo rtzi ehun eta la ueta n ho go iea n
Bertsu berri ha uk em a n dire a ire za ha r ba tea n.

Ohidura zaharrari jarraiki zaio Salvat Monho zazpi kantutan, bereziki kantu
profanoetan sei direlarik. Horiek dira :
- Cha nso n ba chique (4 bertsu),
- Urruña k o Ja un erreto ra ri (15 bertsu),
- Ga ra t eta Iturbiderentza t (12 bertsu),
- Iha rdestea (8 bertsu),
- Ga ra t-ek Erregeri hiltzek o a rra sta ira k urtu o ndo a n (bertsu ba k a rrek o a ),
- Po eten errenk ura k Apo lo n-en k o ntra (8 bertsu).
Kantu horietan lau neurtitzeko bertsua baliatzen du, neurtitz bakoitzak 15 silaba
dauzkala, bi zatitan emana 8+ 7, eten batekin zortzigarren silabaren ondotik.
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Aspaldian ezagutuak dira bai bertsuak eta bai neurtitzak euskal literaturan
Etxeparerekin hasi-eta, segitzen dutela XVII. mendean Etxeberri Ziburukoak,
Harismendi-k, Hirigoity-k, Argainaratz-ek.
Egia da ere 8+ 7 neurtitzak hatzematen ditugula Hegoaldeko kantu zahar batean :
Mila urte iga ro ta ura bere bidea n ;
Gipuzk o a rra k sa rtu dira Ga zteluk o etxea n,
Na fa rro k in ba tu dira Beo tiba rren pelea n.
Etxepareren neurtitzez Oihenart-ek zion ez zirela holakorik aurkitzen beste
literaturetan : “Ce so nt to us de Vers de quinze sylla bes, do nt no us ne tro uvero ns po int

dexem ple pa rm y les o uvra ges des po ètes fra nço is, Ita liens et Espa igno ls (ches lesquels
Les plus lo ngs Vers so nt les a lexa ndrins fém inins co ntena nt treize sylla bes) et pa rm y
les La tins Enco re m o ins (Gure Herria, 1967, 227-228 or.) “.
Hamahiru silabako neurtitza aurki daiteke ere Salvat Monho-ren “Erregeren
otoitza” deritzan kantuan lau neurtitzeko bertsuetan, etena delarik zazpigarren
silabaren ondotik (7+ 6).
Lau neurtitzeko bertsuari buruz bi ohar :
1. Gehienik Monho-k erabiltzen duen bertsua da lauko ertaina (8+ 7), sei aldiz,
eta aldi bat bakarrik lauko ttipia (7+ 6). Ez du sekulan erabiltzen lauko nagusia
(10+ 8), hain erabilia izanen delarik XIX. eta XX. mendeetan.
2. Ez du bertsularien ohidura segitzen errima berbera erabiliz lau neurtitzetan.
Frantses modura doa bi errima parekatuak (a a b b) baliatuz, salbu “Ihardestea”
deitzen den azken bertsuan :
Ida lgo ta n sa rtu ga be direla sinetsia k
Gure o seba k direla edo gure k usia k ,
Deputa tu egin tugun Ga ra t a na ia bia k
Ardiesten ba dituzte gure ga lde guzia k .

Hori da salbuespen bakarra.
Ez da lehena hola jokatzen dena. Bada, XVII. mendetik hasiz, holako ohidura
Iparraldeko euskal idazleetan, hain zuzen, jadanik aipatu ditudan olerkariek
finkatua, Etxeberri Ziburukoak, Harismendi-k, Hirigoity-k. Horretan datza ene ustez
bertsolaritzaren eta olerkigintzaren diferentziarik nabarmenena, olerkariek frantses
metrika dutela eredutzat hartzen. Argi dago bi ohidura desberdin aurkitzen direla :
alde batetik neurtitz luzearen erabilera izan dadien (8+ 7)-koa edo (7+ 6)-koa,
bainan errima parekatuekin eta ez errima bakarra baliatuz.

Sorkuntza berria
Kantua kantu, aireak edo doñuak manatzen du. Aspaldiko ohidura da “Aire za ha r
ba tea n bertsu berria k ” paratzea eta ez du besterik egin Salvat Monho-k, ez baitu,
dakidanez, aire berririk sortu. Askotan, bainan ez beti, aitortzen du berak zein aire
baliatu duen kantu baten emaiteko. Hain zuzen, interesgarria da jakitea zein diren,
beraz, nola sortu den kantua.
Hamazazpi kantu eginak dira frantses aire bat baliatuz, bainan orotara hamar
airetan :

Jean HARITSCHELHAR

138
1. De to ut un peu (lau aldiz),
2. Ah ! vo us dira i-je m a m a n,
3. Da ns cette éta ble (hiru aldiz),
4. La m a rche du régim ent du Perche (bi aldiz),
5. Il fa ut a ttendre a vec pa tience,
6. Je viens à vo us Seigneur : instruisez-m o i,
7. Fo udres, écla irs, tro m pette et to nnerre (bi aldiz),
8. Avec les jeux da ns le villa ge,
9. To ut n’est que va nité,
10. Vive Jésus, vive sa cro ix.

Latin kantuetarik bi aire :
- La uda Sio n,
- Te Deum la uda m us.

Aire euskalduna baliatuz egin ditu hamar kantu zortzi aire direla bakarrik :
1. Beltzuntzeren k o plen a irea n (bi aldiz),
2. Atza r ga iten a tza r lo ta rik ,
3. Am o dio rik ba duzula ez zia uta zu iduri,
4. La uda za gun m isterio ha ndia ,
5. Jo a n za ut lo a , jo a n za ut ja na (bi aldiz),
6. Pelegrinen a irea n,
7. Deza gun k a nta go go tik ,
8. Zerutik ja utsi ziren bitim a ga rbia .

Aire horietan dudatan ezartzen ditut bi aire bederen : “Beltzuntzeren koplen aire”
delakoa, kopla horiek beste aire batean eginak izan daitezkeelakotz eta “Atzar gaiten
atzar lotarik” eguberriko kantu ezaguna, Etxeberri Ziburukoarena, oraindik
kantatzen dena ( 9+ 8) duen egituraren gatik. Hirugarren bat izan daiteke
“Pelegrinen airea”, hau ere (9–4–9–4-8–5–8–7) duen egituraren gatik, aspaldian
ezagutuak baitira frantses pelegrinen kantuak, hala nola Troyes hiriko bilduman.
Adibidez :
Qua nd no us fûm es à Sa int Do m inique
Héla s ! m o n Dieu !
No us entrâ m es deda ns l’église
Po ur prier Dieu ;
Le m ira cle du pèlerin
Pa r no tre a dresse
Avo ns o uï le co q cha nter
Do nt no us fûm es bien a ise.

Orotara 29 kantu dira aire ezagutu batean kantatzen direnak, 20 direlarik aire
horiek. Gelditzen dira 22 kantu aire ez ezagutu batekin kantatuak, haien artean
lauko ertaineko sei kantuak, aire euskaldun batean asma daiteken bezala eta lauko
ttipikoa.
Halere nabaria da frantses doñuen eragina eta horrek ondorioak baditu kantuen
egituran. Azter ditzagun bertsu bakoitzean nola uztartzen diren neurtitzak.
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1. Hiru neurtitzeko bertsua
“La uda Sio n” deitzen den kantuan agertzen da bertsu hau : 18 bertsu dira 8–8–7
egiturarekin laukoa agertzen dela 8–8–8–7 lau bertsutan eta bostekoa 8–8–8–8–7
azken bi bertsuetan. Egia erran Salvat Monho-k segitzen du latinezko kantua, bai
hitzetan eta bai metrikan. Alabainan parekatzen dira bertsuak lehen 18etan a a b c c
b d d e f f e eredua segituz.
Sio n, Sa lba tza ile o na ,
Gida ri eta a rtza ina ,
La uda za zu k o bleta n
Ez gupidets ein a ha la
Zeren ezin a sk i la uda
Ba ida itek e sek ula n.

Laukoa hasten da “Fra cto dem um sa cra m ento ” latinez, “Ostia ha utsirik ere”
euskaraz a a b b ereduarekin.
Ostia ha utsirik ere,
Ez duda n ego n ba tere
Ha nba t dela za titto a n
No la ba ida o so a n.

Azken bi bertsuak hasten dira “Bo ne pa sto r pa nis vere” hitzekin, “Jesus a rtza in
Jesus o gi” euskaraz a a b b a egiturarekin.
Guziz zuhur, bo teretsu,
Zuk hem en ha zten ga itutzu :
Ho r ere, m a ha in berea n
Zure sa induen a rtea n
Oto i pla za ga itza zu

2. Lau neurtitzeko bertsuak
Jadanik ikusia dugu lauko ohikoa, errima bakarrekilakoa. Beste mota batzu
agertzen dira Monho-ren olerkietan. “Esk a nda la ” deritzana, Mentaberri apez
zinegilearen kontra egina da bederatzi eta zortzi silabako neurtitzekin (9–8–9–8)
errima gurutzatuekin (a b a b). Lehenbiziko bertsua errepikatzen da eta bosgarren
bertsuraino errepikatzen da eta gero beti “Esk a nda la iziga rria ”-rekin hasiz, aldatuz
badoa, errepika gisa gelditzen delarik, egitura bera atxikiz (9–8–9–8) eta (a b a b).
Airea : “Atzar gaiten atzar lotarik” ongi hautatua da Bardozeko jendeen atzarrazteko,
ikus dezaten zer diren apez zinegileak Mentaberry eta Tisso.

Ora i a rtea n Ba rdo zta rrek
Lege ba t zuten segitzen.
Ba ina n o ra i Ja ink o tia rrek
Bertzela dute pentsa tzen.

a
Erre pik
Esk a nda la iziga rria
Dugu Ba rdo zen ik usi;
Menta berrik da uk u herria
Pa rtitu eta na ha si.

“Ja una ren hitza z” deritzana beste gisara egina da. Egitura (8–9–8–9) errima
gurutzatuekin (a b a b). Errepika bat dauka, zortzi silabako bi neurtitzeko errima
parekatuekin (c - c).

Jean HARITSCHELHAR

140
La ster eigun predik ura :
Ja una da ha n m intzo za ik una
Eta ha ren ga ntzudura
Biho tza k hunk itzen tuena .

a
Erre pik
La ster eigun predik ura ,
Gra zia ren ur-burura .

Errepikaduna ere “Ifernua z eta ha ngo pena z” neurtitzak direlarik zortzi eta zazpi
silabakoak (8–7–8–7) errima gurutzatuekin (a b a b) errepikak eskaintzen dituelarik
bi neurtitz errima berarekin, sei eta zazpi silabadunak (6–7) eta (c - c).
Krea tura da m na tua ,
Hire pena k zer diren,
Zer den hire infernua
Zenba t duk a n so fritzen.

a
Erre pik
Erra guk , erra guk
Argitu na hi ga ituk .

Bi kantutan hautatuko ditu beste neurtitz batzu, hamaika eta hamar silabakoak,
aldizkatuz neurtitzak : “Purga to rio a z” delakoan ( 11-10-11-10) beti errima
gurutzatuekin (a b a b).
O a rim a Ja ink o a z o netsia ,
Orro it ha di ba dela lek u ba t
Hem en a rra s Ja una ren justizia
Sa tifa tu ez duena rentza t.

“Predik ua ha stera k o a n” aldiz (10-11-10-11) atxikiz errima gurutzatuak (a b a b).
Oto i, Ja una zuk a rgi ga itza zu,
Zuk ba k a rrik zure lege sa indua
Pro go txo sk i ira k a sten duzu
Biho tzeta n eza rtzen fink a tua .

Beste bi kantuk egitura berezi bat daukate. “Azk en juja m endua k ” eta “Te Deum
la uda m us” deritzanak eginak dira baliatuz hiru neurtitz ezberdinak (11-10-11-8)
errimak gurutzatzen direlarik (a b a b).
Aditzen da tro npeta la zga rria ,
Eto rri da Ja una ren eguna
Egun triste, egun lo tsa ga rria
Eta egun ha ndiena

Egun, Ja una , gure bo zk a rio a k
Ga ldetzen tu lek u guzieta n
Ka nta diten zure la udo rio a k
Him no eta k a ntik eta n.

(Azken jujamendua)

(Te Deum laudamus)

Beste mota bat eskaintzen du Salvat Monho-k “Jo nd o ni Jo a ni Ba tista re n
la udo rio ta n” deitzen den kantuan nahasten dituelarik hamaika silabako neurtitzak
bostekoarekin (11-11-11-5) errima gurutzatuak baliatuz.
Mundu ga ldu ha u errepa ra tzek o ,
Kristo lurrera t eto rri za izk igu.
Egun Ba tista o ngi la uda tzek o
Ga rbi ga itza zu.
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3. Bost neurtitzeko bertsua
Kantu batetan bakarrik agertzen da bost neurtitzeko bertsua. “Ave Ma ria ”
delakoan nahasten ditu hamaika eta hamabi silabako neurtitzak bertsua bukatzen
delarik sei silabako neurtitz batekin aurreko neurtitzaren bigarren zatia errepikatuz
(11-11-12-12-6), bainan kantu honetan errima parekatuak eskaintzen ditu (a a b b
b). Adibidez :
Bete za itu Ja una k bere gra zia z,
Zurek in da iza itez, zuhurtzia z,
Em a zten a rtea n benedik a tua
Za re, eta Jesus zuk em a n fruitua
Zuk em a n fruitua .

4. Sei neurtitzeko bertsuak
Lau aldiz baliatzen du sei neurtitzeko bertsua. “Azk a ingo m enetei” eskaintzen dien
kantuan zazpi eta zortzi silabako neurtitzak agertzen dira (7-7-8-8-7-7) eta ikusiz
nola lerrokatzen diren errima parekatuez ornituak dira, beraz (a a b b c c).
Hirur gizo n sa k ra tu
Aha l tuzte k o pla tu
Zenba it m eneta a usa rtek
Edo debo t hipo k ritek
Uzta ila ren biek o
Birjina a ra rtek o .

“Bek a to rea ren zo rtea ” azaltzen duelarik lau neurtitz mota baliatzen ditu : zortzi,
bost, lau eta zazpi silabakoak (8-5-8-4-8-7) errima parekatua lehen bi neurtitzetan,
gurutzatua beste lauetan (a a a b a b).
O zein den zo rte tristea ,
Bek a to rea ,
O zein den zo rte tristea
Pentsa -za k m a iz
Bek a tua n bizitzea
Sa lba tu na hi ba ha iz.

Beste biek “Do ha tsu egia zk o a k ” eta “Ja ink o a ren presentzia z” egitura bera daukate
zortzi eta bederatzi silabako neurtitzen ( 8-9-8-9-8-8) errima gurutzatu eta
parekatuez eginak (a b a b c c).
Mundua k a bera tsena k
Da go k a direla do ha tsu;
Ordea n bertzela Ja una k
Mendia n era k a tsi da uk u :
Izpirituz po bre dena
Erra n du do ha tsu dela .

Abra ha m i Ja una k bera k
Abisu ha u em a n zio en,
Egin zitza n bere o bra k
Perfet iza n na hi ba zuen
Ha ren o bedientzia n
Eta ha ren presentzia n.

(Dohatsu egiazkoak)

(Jainkoaren presentziaz)

5. Zazpi neurtitzeko bertsuak
Orotara zortzi kantu oso desberdinak doñuaren arabera eginak baitira. Hiru
multzotan bil daitezke.

Jean HARITSCHELHAR

142
a) “Erro m a k o go rtetik ” eta “Menta berriren po sesio neta n sa rtzea ren o k a sio nea ”
eginak dira “Beltzuntzeren koplen” airean eta beraz egitura berbera daukate 7-7-67-7-6-6 aldizkatzen direlarik zazpi eta sei silabako neurtitzak errimak parekatuekin a
a b c c b b.
Erro m a k o go rtetik ,
Aita Sa indua ga nik ,
Jin dire berria k
Po ntifo berrientza t,
Apez zin egilentza t,
Biho tz ha utsga rria k
Eta la tzga rria k .

Gure eliza ha rtu
Eta ha ndik k a sa tu
Ga itu Menta berrik ,
Etsa iek zita dela
Ha rtzen duten beza la ,
Tro pa k eza rririk
Alde o ro ta rik .

(Erromako gortetik)

(Mentaberriren posesionetan...)

b) Lau kantu, biga profanoak “Ba rdo zen glub” eta “Distrik era t” eta biga elizakoak
“Usa ia k o a k ta k ” eta “O Betleem ” oraindik kantatua den eguberriko kantua, horiek
guziak frantses aire bat “De tout un peu” segituz. Bainan ez dute egitura berbera
ukanen. Iraultza denborakoak, lehenbiziko biak, berdinak dira lau, bederatzi eta
zortziko neurtitzak nahasiz. (4-9-4-8-9-9-4) bertsu bakoitzean lau silabako neurtitza
errepikatzen dela hiru aldiz errimak kurioski banatuz. a b a a b b a, errima
besarkatuak agertzen direlarik azken lau neurtitzetan.
Ba rdo zen glub !
Ba k ea ren go stuz ba dere
Ba rdo zen glub
Egin na hi dute ba tzuk !
Zer a ri diren ba la k ite,
Egin na hi o te luk ete
Ba rdo zen glub ?

Distrik era t !
Lehen gizo na k jo a n ba dire
Distrik era t
Apezen a k usa tzera t,
Zenba it do ntzeila iza n ere
Ba rdo zetik jo a n o m en dire
Distrik era t.

(Bardozen glub)

(Distrikerat)

Egitura bera dauka “O Betleem ”-ek neurtitzetan eta errimetan, berezitasun batzu
aurki daitezkelarik “Usa ia k o a k ta k ” kantuaren errimetan. Alabainan lehenbiziko
bertsuan aurkitzen dugu a b a b c c a, bigarrenean aldiz a b a a b b a, bertze hiru
kantuetan bezala.
O Betleem ,
Ala egun zure glo ria k
O Betleem
Ongi ba itu distia tzen !
Zu ga nik heldu den a rgia k
Betetzen tu ba zter guzia k
O Betleem !
(O Betleem)

Sinesten dut
Eliza k da go zk a n egia k
Sinesten dut
Ha la direla guzia k .
Nero nek ik usirik ba ino
Ha rk erra nik segurk ia go .
Sinesten dut.

Ja una ba ita n
Em a n dut ene fida ntzia
Ja una ba ita n,
Ha ren m iserik o rdia n
Ediren uste dut bizia
Eta sa lba tzek o gra zia
Ja una ba ita n
(Usaiako aktak)

c) Azken multzoan daude elizako bi kantu “Justua ren fida ntzia um illa ” eta
“Birjina sa indua ren k a ntik a ”, biak kantatzen direla “Joan zaut loa, joan zaut jana”ren airean. Egitura bera beraz zortzi eta zazpi silabako neurtitzekin (8-7-8-7-8-8-7)
errimak direlarik (a b a b c c b).
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Bera nt za itut eza gutu
O Jesus dibino a ;
Bera ntegi dut senditu
Zure a m o dio a ;
Zure k a rita tea ri
Bera nt dio t iha rdetsi.
Ha u da o ndik o a !

Ez deza k et sek retua n
Iduk ene go zo a :
Era ntzun bedi m undua n
Ene bo zk a rio a .
Mundu guzia k beha r du
Ene ba ita n a do ra tu
Ja ink o egia zk o a .

(Justuaren fidantzia umilla)

(Birjina sainduaren kantika)

6. Zortzi neurtitzeko bertsuak (zortzikoak)
Zortziko hauetan neurtitz bakoitzak dauka bere errima, beraz egiazko zortzikoa
da eta ez Hegoaldean deitzen dena.
Orotara 11 kantu dira, denek errimetan eskaintzen dituztela egitura berbera erran
nahi baita errima gurutzatuak (a b a b c d c d). Egia da bertsu batzutan, bainan
gutitan agertzen dela beste egitura bat (a b a b a b a b).
Zortzi eta zazpi silabako neurtitzez eginak dira haien artean zortzi kantu (8-7-8-78-7-8-7), bat profanoa : “Sa n Ka stetenek o a ndrega ia k Filipinek o o ila rra ri” eta beste
zazpiak elizakoak : “Apo sto luen sinbo la edo Credo a ”, “Bertute teo lo ga la k ”, “Bertute

m o ra la k ”, “Relisio na ren bertutea z”, “Gizo na ren a zk en fina k ”, “Denbo ra ren ba lio a ”
eta “Um ilita tea ”.
I. Oila r k ruel, o ila r bo rtiz
O o ila r fa nfa rruna !
Gure o ilo a k bi a ldiz
Ala rgundu tua na ,
Go regi k a nta tzen ba duk
Erem a n bito ria ,
Pro m es da ua t, ga lduk o duk
La ster hire bizia !
(San Kasteteneko andregaiak...)

II. Sinesten dut Ja ink o Aita
Guziz bo teretsua n :
Guzien egilea da
Lurrea n ba i zerua n.
Ik usten diren guzia k
Bera k ditu k rea tu
Eta ezin ik usia k
Iza itea z do ha tu (bis)
(Apostoluen sinbola edo Credoa)

III. Munduk o ja k intsuna k
Eta ha ren a rgia k
Ma iz tro npa tzen tu gizo na k ,
Lillura tzen begia k .
Ba ina n fedea gida ri
Ha rtzen duen guzia k
Ik usten ditu segurk i
Ja k in beha r egia k .
(Bertute teologalak)

IV. Fedea z giristino a
Do ha tu duenea n,
Eza rri dio k o ro a
Ja una k buru ga inea n.
Ba ina n beti o rro it bedi
Na usi ba t ba duela
Bizi ez ba da zuzenk i
Punituk o duena .
(Bertute moralak)

V. Gure k rea tza ilea ri
Ado ra zio nea
Ha ren ha ndia ta suna ri
Zo r za io n o ho rea
Bihurtzera t era k a rtzen
Ga ituen bertutea ,
Bertute ho rta n zerra tzen
Da relisio nea
(Relisionaren bertuteaz)

VI. Herio a k m undu hunta n
Ez du niho r gupida :
Mo na rk en pa la zio ta n
Etxo leta n beza la
Sa rtzen da berdin a usa rtk i
Eta ha ren k o lpea k
Ba da ra m a tza so tilk i
Za ha r eta ga ztea k .
(Gizonaren azken finak)
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VII. Denbo ra ren ba lio a
Ez da itek e estim a .
Zerua da prezio a
Ixta nt ba k o txa rena .
Ha rta z o ngi ba lia tuz
Heltzen dire zerura t,
Hura ga izk i enplega tuz
Betik o tz infernura t
(Denboraren balioa)

VIII. O um ilita te sa indu,
Bertuten zim endua ,
Sa induta suna k zu za itu
Betik o sustengua .
Zenba tena z a pa la go
Ba i da tza eza rria
Ha nba tena z bo rtitza go
Da zim endu berria .
(Umilitatea)

Argi dago (8+ 7) neurtitz luzea zatitzen dela bi neurtitzetan, bakoitza errimadun
izanez. Sendi daiteke zein maite zuen Salvat Monho-k 8 eta 7 silabako erritmoa edo
luzea edo zatitua.

“Zerura k o ha ts-go ra pena k ” deitua “Pelegrinen airean” sortua da. Jadanik aipatua
dut frantses doñuak azaltzen nituelarik. Egitura : (9-4-9-4-8-5-8-7).
Zerua n da ene herria :
Beher hunta n
Bidera nt ba t na iz eto rria
Egun ha uta n.
Munduk o distia dura k
Ez na u xo ra tzen ;
Zo rio na ren itxura k
Ez deus ditut k o nda tzen.

Gelditzen dira “Hirur izen sa indua n : Jesus, Ma ria , Jo sepen inbo k a zio nea z” (7-6-76-7-6-7-6) lauko ttipia zortzi neurtitzetan jarriz eta “Ba k etia rren eta m endek a rien
a rtea n iha rduk ia ”, hau egituratzen dela (9-8-9-8-9-8-9-8). Dakigularik azken honek
airea daukala “Avec les jeux dans le village”, argi eta garbi dago frantses kantua zortzi
silabakoa dela aldizkatuz errima femeninoak eta errima maskulinoak, edo gazteleraz
llano/agudo. Hola sortu dira gure (7+ 6), (8+ 7) et (9+ 8).
Jesus, Ma ria , Jo sep,
Beti beha r tugu
Benera tu k rista uek
Eta m a iz a ipa tu.
Mihiz eta biho tzez
Aipa tuz a rdura ,
Izen ho rien bidez
Heltzek o zerura .

Ga izk i a diturik legea ,
Juduek uste ba zuten
Adixk ideen m a ita tzea
Zela xo ilk i m a na tzen,
Lege-em a ile dibino a
Ga rbik i da esplik a tu :
Egia zk o a m o dio a
Etsa i berentza t m a na tu.

(Hirur izen sainduen...)

(Baketiarren eta mendekariaren...)

7. Bederatzi neurtitzeko bertsuak
Bederatzi kantuk osatzen dute sail hau. “Ma da m a Beltzunzeri” eskainitako
kantuak egitura berezia dauka nahasiz bederatzi, zortzi eta lau silabako neurtitzak :
(9-8-9-8-4-4-9-8-8) errimak banatuz (a b a b c c b d d) ereduan, nahasiz errima
gurutzatuak eta errima parekatuak. Holakorik ez da hanitz ikusten euskal
literaturan.
Esk ua l herrien ederga ilu
Pa risetik eto rria ,
Zer ink o ntru ga ixto z da uk uzu
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Do lua n utzi herria ?
Zer biho tz m in !
Zu Erna nin !
Mineta o ro z o netsia ,
Jin zite gure herrira t
Guzien k o ntso la tzera t.

“Dans cette étable” doñuarekin hiru kantu dauzkagu, bat profanoa “Na fa r
go xo a n”, beste biak elizakoak “Justuen bo zk a rio a k ” eta “Aingeruez” (5-6-5-6-6-6-7-65) egiturarekin bertsu bakoitzean eta hori hiru kantuetan lehen eta bederatzigarren
neurtitzak berdinak direla, bukaerak errepikatzen duela hasiera. Errimak
gurutzatuak lehenik, parekatuak gero eta azkena lehen bezalakoa (a b a b c c d d a).
Na fa r go xo a n
Trenpa tuz bixk o txa k
Ha rtu o ndo a n
Altxa turik bo za k
Erra gun bertsuta
Kurruxa , pla n, pla n, pla n
Gure xa ngrin guzia k
Diren eho rtzia k
Na fa r go xo a n.

Ha in da eztia
Ja una ren legea ,
Ba rne guzia
Uzten du betea
Espera ntza o ne
Ko ntso la zio nez.
Ene gustu ha ndia
Ha n dut eza rria
Ha in da eztia .

Aingeru tro pa k
Zituen k rea tu
Ja ungo ik o o na k
Eta destina tu
Gure gida tzek o
Eta beira tzek o
Zerura k o bidea n
Etsa ien a rtea n
Aingeru tro pa k .

(Nafar goxoan)

(Justuen bozkorioak)

(Aingeruez)

Azken multzo batean sar daitezke bost kantu, “Orro itza pena k ”, airea “Sur la
marche du régiment du Perche”, kantu profanoa eta bertzeak elizakoak, “Bek a tu
m o rta la ”, “Bek a tu benia la ”, “Bek a tu k a pita la k ” eta “Sa k ra m endua k ”, denak egitura
berekoak : (9-8-9-8-8-8-8-8-7), kantu profanoan errimak banatzen direla (a b a b a c
c c a), elizakoetan aldiz (a b a b a c c c b), azken errima bakarrik aldatzen dela.
I. Mundu hunen ha sta penetik
Gure eguneta ra ino
Ka in infa m ea ren ga nik
Ez da ja utsi Pinet ba ino
Munstro itsusia go rik ,
Ro bespierre eta Jo urda n
Gizo nen etsa iez la nda n
Ez Fra ntzia n, ez Euro pa n
Ha in fa m a ga ixto a go rik .
(Orroitzapenak)

II. Bek a tua , m ustro la zga rri
Gure a rim en etsa ia ,
Hire o ndo tik duk eto rri
Herio a ren prem ia !
Hik duk m undura t ek a rri
Arim en etsim endua
Izurria ren k o tsua ,
Aire ha in k o rro npitua ,
Ga itz guzien iba ia !
(Bekatu mortala)

III. Ja ink o a m a ite duena ri
Hutsik xum ena k m in dio ,
Aiteta n den ho berena ri
Da m u egiten ba itio ;
Ero ri den beza in sa rri
Altxa tzera t du egiten,
Niga r k a ra tsa k ixurtzen
Penitentzia n bila tzen
Zenba it errem edio .
(Bekatu beniala)

IV. Orro it ha di urgullutsua
Ixtil puxk a ba t ha izela
Lizunk eria z o rha tua
Hil beza in sa rri ustela .
Bizia n a dim endua
Ilunbez duk esta lia ,
Eta hi ha izen guzia
Ez deuseta rik ha sia ,
Am ets ba ten itza la !
(Bekatu kapitalak)

V. So lda do a ren la ntza k da utzu
Jesus, sa hetsa idek i :
Za uri sa k ra tu ho rrek ditu
Gure m ina k senda ra zi.
Za uri ho rta n za izk o so rtu
Sa k ra m enduen gra zia ,
Bizia ren iturria ,
Zo rio na ren ba hia
Gizo nen a rra za ri.
(Sakramenduak)

Jean HARITSCHELHAR

146
8. Hamar neurtitzeko bertsuak
Bi kantu, biak elizakoak. “Ja una ren o to itza ” deitzen da lehena, zortzi, zazpi eta sei
silabako neurtizez egina : (8-8-8-8-7-7-6-6-6-6) gero eta ttipiagoak direla neurtitzak
simetria zainduz : 4-2-4 ; bai neurtitzetan eta bai errimetan (a b a b c c d e d e)
gurutzatuak lehenik, parekatuak gero eta gurutzatuak azkenik.
Zerua n zure ego itza
Egiten duzun Ja ink o a ,
Egin da uk uzu em a itza
Ezin estim a tuzk o a :
Zure ha urtza t ga itutzu
Ga ren guzia k ha rtu
Eta ira k a tsi
Erra n deza gula
No n na hi go ra k i
Aita za itugula

Bigarren kantua oso bitxia da biltzen baititu lau, bost, sei, zazpi eta zortzi silabako
neurtitzak honela antolaturik ( 6-7-7-8-6-4-5-4-5-8) . “Mund uk o ga uze n e z
deusta suna ”-ren adiarazteko hautatu du frantses aire bat “Tout n’est que vanité”
gaiari doakoan errimak banatzen direla (a a b b c b c b d d), bi aldiz parekatuak gero
gurutzatuak eta azkenik parekatuak.
Munduk o ga uzeta n
Ez hunen a gintzeta n
Ez du niho rk a urk itzen
Zo rio n fa ltso rik ba izen.
Beti da gezurti
Atera tzen.
Ha lere beti
Edireiten
Ditu gizo na k
Fida tu na hi za izk o na k .

Argi eta garbi dago errima hanitz behar zituela Salvat Monho-k laukoetan ere bat
baino gehiago baliatzen baitzuen. Eta ikusi dugun bezala are gehiago seitik
hamarrera doazen kantuetan. Halere ez dirudi errima arraroen bila joan dela.
Lafitte-k jujatu du olerkaria :
“Cependant Monho est loin des complications de certains versificateurs scrupuleux ; il ne
recherche pas la rime riche, il ne craint pas les hiatus, il ne pratique systématiquement ni
l’élision ni la synérèse. Il use, selon les besoins, de formes contractes et de formes
complètes.”

Errimari dagokionez eta Lafitte-k aipatzen dituen bertze gaietan berdin, Salvat
Monho jokatzen da bertsulariak bezala.
1) Anitzetan aski zaio asonantzia, bokal batekin bakarrik, hala nola ibili/hasi,
dabiltza/tringilka, duela/inporta eta abar... dakielarik ere bokalaren ondotik
datorren kontsonantea balio gabekoa dela eta beraz u asonantziarekin doaz
glub/batzuk eta e asonantziarekin Josep/kristauek.
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2) Ontzat hartzen du bertsulariek bezala kontsonanteen arteko kidetasuna.
- leherkarietan

- dardarkarietan
- sudurkarietan

- txistukariekin

na itek e/na ute
ba rro k i/o ngi
so rtu/du
exa tu/ha sta ndu
rr/r berri/a intzinda ri
m/n a m a /birjina
a m a /ga rbiena
n/m o na /a rim a
z/s
gero z/glo rio s
ga la ra zi/ira k a tsi

k/t
k/g
t/d

Aise erabiltzen ditu errima gramatikalak bai aditzekin : ik usi/na ha si,
se gitze n/pe ntsa tze n, utzik o /a ha ntzik o , lim a tu/he d a tu, bai atzizkiekin :
o ila sk o ta ra ino /e liza ra ino , Ba rd o zta rre k /Ja ink o tia rre k , zintzurra k /ba zte rra k ,
bidea n/a ldea n, a intzinetik /k a tixim a tik eta bertze..., bainan ahal hori emaiten dio
hizkuntzak.
Orotara, Monho kantu egilearen baitan datza bi ohidura. Lehena, aspalditik
datorrena bertsulariena, lauko neurtitz luzedunak baliatuz bereziki lauko ertaina
(8+ 7), eta lauko ttipia (7+ 6), bainan denbora berean XVII. mendeko olerkarien
metrikari jarraikitzen zaio, errima parekatuak erabiliz.
Bigarrena da elizako kantuekin hasi zen bezala, atzerrietako, bereziki Frantziatik
jinikako aireak hartuz moldatzen direla kantu berriak erabiltzen direlarik errima
parekatuak, gurutzatuak edo besarkatuak. Monho-ri esker badakigu zein diren
doñu horiek, bi bederen kantu latinetarik hartuak, gehienak, dirudienez, frantses
kantutegietarik. Horretan neurt daiteke frantsesaren eragina, bereziki XVIII.
mendean. Badakigu hasia zela XVII.-ean, bainan eragin gehiago ukanen du
Ilustrazio garaian eta iraultza denboran, Salvat Monho lekuko.

