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Z

umarragaren kultur historia aberatsa zorioneko
dago. Eskuartean duzun
liburu honetan, irakurle,
egileak gure herriko kultur adierazpen jatorrenetako baten historiaren gaineko errepasoa eskaini digu,
trikitrixarena* alegia, Elizkalen bertakotu
baitzitzaigun, Jose Oria apartaren eskutik, 1920ko San Joan gaueko festa hartan; eta gaur egun arte iraun du,
etorkizunean aurrera egiteko itxaropen
handiz gainera.
Izan ere Zumarragan pertsonaia
handiak izan dira, hala nola Legazpi,
Soraluze, Secundino Esnaola, Antonino
Oraa, Busca Sagastizabal edota, gure
garaiotatik hurbilago, Busca Isusi bera,
eta horiek guztiek omenalditxoa jasoa
dute bere izena kale, eskola eta heziketa zentroei eman zaienean. Zumarragaren historian zehar aspaldiko
1920 hartatik gure trikitrixari eutsi dioten pertsonek, aldatuz joan baitira,
Euskal Herri osoan zehar erromeria eta
festa ugari alaitu dute, eta bere musika
eta bertsoez gain beti Zumarragaren
izena eraman dute goian, izan diren
tokian izan direla. Omenaldia jasotzeko
garaia ere badagokie dagoeneko, eta
beraien historia jasotzen duen liburu
hau udal honek eman nahi dituen pausoetako bat besterik ez da.
Har bezate, beraz, gure eskerrona, gure kontsiderazioaren adierazpen
gorena, Oria eta Urteagatarren sendiek,
eta baita eginkizun horietan izan zituzten kide bikainek ere, tartean izan baitira Kanpanzar, Etxesa-Korta, Errosta,
Karlos Egiguren, Kandido Beristain,
Gorriz…, eta aipamen berezia egin
beharko diogu Jose Migel Ormazabali,
Jose Oriaren jarraitzaile handia izandakoari, berak sartu zituen-eta duela oso
denbora gutxi arte gure trikitrixari eutsi
dioten Jose, Inixio, Seve eta Migel
Urteaga Oria anaiak. Eta egungo taldekideak diren Mikel Alustiza eta Kepa
Urteaga ere ezin ditut ahantzi, ezta

txanda hartzeko dagoeneko prestatze
lanean ari direnak ere.
Javier Ramosek, berea da lan
bikain-bikain hau, ongi ezagutzen du
trikitrixa; izan ere, akordeoi irakaslea
da, eta garrantzi handiko hainbat musika erakundetan aritu da lanean. Orain
aurkezten den ikerlan hau egin ahal
izateko, era guztietako agiritegietan
ikertu du, hainbat hemeroteka aztertu,
eta edozein datu, xumeena izanagatik
ere, eman zezakeen pertsona orori
elkarrizketa egin dio. Eta bere lanaren
emaitza eskusoinuari buruzko berri
historiko izugarri interesgarriak bildu
izana da, musika-tresna honen lehenbiziko urteak jaso baititu, gure lurraldean sartzeko moduari buruzko berriak,
etab, etab, Zumarragako trikitilariek
berek eginiko ekarpen garrantzitsuekin
batera. Beno, beharrezkoa genuen
obra bikain hau denon gustuko izango
al da!
Anton Arbulu Ormaechea
Zumarragako alkatea
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H

erri baten oroimen
historikoa berreskuratzea funtsezkoa da,
herri horren errealitatea ahalik eta modurik zehatzenean ezagutuko badugu, bai
kultur mailan bai beste edozein arlotan
ari garela. Era berean, herri baten historia ez da soilik agirietan, testuetan jasotzen. Izan ere, urteetan zehar,
pertsonen bizitzan zehar izaten diren
ekitaldi guztietan historia asko dago,
historia handia, beharbada inongo idazkitan jaso gabe geratu dena. Idazkiek
eta bizi izandakoa oroitzeak bat egiten
dutenean, orduantxe dugu, benetan,
halako gertakizun historiko bati, halako
pertsona bati buruzko ikuspegi orokor
bat izateko aukera.
Herri baten historiaren barnean,
denboran zehar mamitzen, garatzen
eta gauzatzen diren kultur adierazpen
guztiek berebiziko indarra dute; eta
adierazpen horietako bat, oso garrantzitsua inondik ere, festa eta jai girokoa
dugu, ezen honetan, gure portaera
askeago eta bridarik gabe ageri delarik, pertsonen, are komunitateen benetako izaera agertzen da.
Zumarragako Trikitrixa hementxe
kokatu behar dugu, gure herriko sekulako fenomeno soziokulturala delako,
1920ko uda hartan ordura arte ezezagun eta anonimo genuen Jose Oriaren
jeinuak herriko musika-jarduerei astindua eman zienetik talde bat sortuz.
Talde homogeneoa inolaz ere funtsezko mailan, pertsona askoz osatua
ordea, denborak berak eragindako
bilakaera logikoagatik; izan ere talde
hori trikitrixaren, txistularienarekin
batera euskal musika adierazpen
nagusiena den horren aitzindarietako
bat izan da, eta guri, gainera, sendo
eta kementsu heldu zaigu. Oraintxe
dugu unea iraganean trikitrixa posible
egin zuten guztiak gogoan hartzeko,
eta gure egunotan ere posible egiten
duten guztiak ez ahazteko, horiexei zor

diegu eta, neurri handi batean,
Zumarragak gure herri mugetatik
kanpo duen irudia.
Javier Ramos dugu lan on honen
egilea. Soinujole eta ikerlaria da, Irunen
jaioa, nahiz bere bizitzako urte gehienak Urretxun eman dituen, eta ikerlan
honetan hainbat urte eman ditu, agiritegiak arakatuz, elkarrizketak eginez,
hemerotekak miatuz, etab, etab. Bere
ahaleginen lekuko izan naiz, eta ongi
asko dakit horiek duten balioa aitortzen, zeren eta posible egin baitu gure
Zumarragako musika arloko zein maila
orokorreko kultura ezagutzeko lan
ezinbesteko hau gure eskuetara iristea.
Berarekin lanordu asko eman
ostean, egiteko dudan gauza bakarra
beste ikerlari batzuk gure herri eta
inguruko kulturaren sustapenean parte
har dezaten bultzatzea da, irakurleari
kultura horrekin disfrutatzea opatzearekin batera.
Antonio Prada
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E

gilearentzat lan hau
puzzle baten antzekoa
da, bihotz-bihotzeko
eskerrona agertu behar
dien pertsonei, solasean aritzeko aukera eman dioten horiei
guztiei esker osatu dena. Lerro hauek
idazten dituena pieza horiek guztiak
mihiztatu besterik ez du egin, eta batasun eta koherentzia ematen ahalegindu
da, irakurleari estilo atsegin eta gozoko
kontakizun bat eskaini nahirik. Beraz,
nire iritzirako, erakutsi didaten jatortasunagatik laburki bada ere aipatu nahi
ditudan pertsona horiek dira liburu hau
idatzi dutenak; eta bere interes bakarra aletxo bat eskaini ahal izatea izan
da, gure herri maite honen historiaren
osagarri. Halatan, nire eskerrona adierazi nahi diot, bereziki, Mikel Alustizari,
taldekideen artean informazioa egiaztatzeagatik eta egindako zuzenketengatik; Jose Urteaga soinujoleari,
erakutsitako naturaltasun eta xalotasunagatik, eta lerro hauen idazleari kontakizunari distira ematen dioten
pasadizoak kontatzeagatik; Juan Mari
Otaegiri adiskide agertzeagatik eta
osaba zuen Jose Migel Ormazabali
buruzko informazio guztira hurbiltzeko
aukera emateagatik, Jose Migelen
emazte Gregoria Otaegiren eta Juan
Mari, Pilar eta Conchi seme-alaben
bidez, hauek ere pasadizoz hornitu
baitute historia hau; Gorriz-en seme
Fernandori eta beronen emazte Mari
Carmeni; Esteban Larrañagari eta Jose
Luis Kortaberriari, familia honetara hurbildu nautelako; Gorrizen panderojole
izandako Valentin Aperribairi; EtxesaKortaren iloba Jose Inazio Agirreren
emazte Maria Luisa Carrillori, bere
osabari buruz hitz egin baitzigun;
Ramon Zubizarreta Landakandari,
Etxesa-Kortari buruzko informazioagatik, eta arreta bereziaz gordea duen
haren eskusoinua erakusteagatik; Juan
Karlos Egigureni, bere aita Karlos
gogoratzeagatik; Juan Telleriaren Mª

Jesus eta Rosario alabei, Juani buruz
hitz egiteagatik; Zegamako Udalari,
Juan Telleriari buruz eskainitako informazioagatik; Segura Irratiari, emandako datuengatik; Malou Haine-ri, hartu
nauenean erakutsitako adeitasunagatik; Foto Maestro-ri; Koldo Argandoña
eta Iñaki Linazasorori, bere materiala
erabiltzen uzteagatik; eta ezin ahantzi
Anjel Kruz Jaka Legorburu, bere 87
urteetatik ikerkuntzan eta Urretxu eta
Zumarragako historietan sakontzeko
eman didan interes dosiagatik; Felix
Aranzabal Angiozarko Itsuari, Kanpanzar gogoratzeagatik; Agurtzane
Arbuluri, Elorrioko Udaletxean Kanpanzarri buruzko datuak aurkitzeagatik
eta niri Mª Carmen Agirre Berezibar
aurkezteagatik, honek hitz egin baitzidan osaba zuen Kanpanzarri buruz;
Rafael Agirre eta Juan Antonio Marcos-i; Azkoitiko Daria Beristaini, aita
zuen Kandidori buruz hitz egiteagatik;
Jon Bagüesi; Josemari Aleman Amundarainri; Juan Aguirre Sorondori, Jose
Luis Sales Iruñeko Elizbarrutiko artxibozainari, eta azkenik, eta oso modu
berezian, Antonio Pradari, eman didan
informazioagatik, zuzendaritza lanengatik eta obra-multzoaren erredakzioagatik, eta lan hau gogotsu hartu duen
Zumarragako alkate Anton Arbulurekin
obra argitaratu ahal izateko burutu
duen bitartekari lanagatik.
Javier Ramos
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L

iburu honen titulu eta
azpitituluan
egilearen
asmo bikoitz bat antzematen da, aurrez pentsaturik sortu ez zen bat
alegia, baizik eta denboraren joanean
arrastoa utzi duten gertakizunetan
zeharreko ikerkuntza pertsonaleko
prozesu baten emaitza dena. Lehenlehenik, eta helburu nagusi gisa,
Zumarragako Trikitrixak duen laurogeitaka urteko historia aditzera eman nahi
izan dut, ia-ia mende batean zehar taldeak eta taldekide bakoitzak bildutako
gertaerak, abenturak eta pasadizorik
garrantzitsuenak baliatuz horretarako.
Abentura erromantikoa izan da, bidaia
eta gorabeheraz betea, beste liburu
batzuen irakurketaren, azterketaren
eta analisiaren bidez, eta elkarrizketa
pertsonalak eginez, taldearen inguruko
historia ezagutzera eraman nauena,
lehenagoko eta unean uneko gertakizun politiko, sozial eta ekonomikoekin
batera, alderdi erlijiosoak bazterrean
uzteke. Halaz, ulertu ahal izan dut kanpoko musika-tresna hau Euskal
Herrian zergatik sustraitu zen, eta zergatik egin zuen bat hemengo bertako
musikarekin.
Osterantzean, saiatu naiz argitzen nola eta zergatik iritsi ziren
estreinako eskusoinuak Frantziatik
penintsulara 1841ean: Errege Bideetatik izan zen, hain zuzen merkatari,
gerlari, musikari, politikari eta erregeek
erabiltzen zituzten horiexetatik, ezen
batzuk oinez ibiltzen ziren, mando edo
zaldi gainean beste batzuk, eta baita,
geroago, diligentzia zerbitzuetan ere,
baina batera nahiz bestera izan, bide
horiek lotu egin zituzten herri eta
herrialdeak. Geroago, bigarren etapa
batean, lehenago Europako beste
herrialde batzuetan egin bezala,
Espainia osoan Burdinbideak eraikitzen
hasi ziren –horixe zen trenbideari
hasieran emandako izena–, eta honen
eraginez toki askotako jendeak aukera

izango zuen elkartzeko, are nahasteko
ere, gizateriaren historia osoan zehar
dagoeneko gertatua zen fenomenoa
biziagotuz inolaz ere; eta halatan eskusoinuak Penintsulan sartzeko bigarren
bidea, osoena gainera, aurkitu zuen.
Zumarragako Trikitrixak 1920an
ekin ziolarik bere ibilbideari, taldekideek imajinatu ere ezin zuten egin geroago bere inguruan lortuko zuten gizarte
garrantziaren zenbaterainokoa. Denbora igaro ahala lortuko zuten irismena
ere ezin izan zuten amestu ere egin; ez
dut beste inolako musika-talderik ezagutzen, gure lurralde honetan hainbeste urtez iraun eta oraindik ere lanean
jarraitzen duenik.
Zumarragako Trikitrixa ez zen
kasualitatez sortu. Bidean abiatu ahal
izateko erabakigarria izan zen hainbat
elementuk bat egitea, eta horien nondik norakoa ulertzeko garai hartako
Zumarraga ezagutu beharra dago,
herriak ordura arte izandako historiarekin batera. Edonola ere, Urretxu
ahaztea bekatu barkagaitza izango litzakete. Kanpotarrek, agian, galdetuko
dute zergatik sartu behar ote den
Urretxu lan honetan, ikertutako taldeak
berea daraman toponimikoak Zumarraga besterik aipatzen ez badu.
Alabaina, hemen bizi garenok ongi
asko dakigu Urretxuren eta Zumarragaren historia ezin direla bi herri
balira bezala idatzi, zeren eta herri bi
hauek bakarra baitira kanpotarrarentzat; ikusi besterik ez zenbat aldiz azaldu behar izaten dugun, erreka
zeharkatu orduko aldameneko herrira
igaro garela.
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Fotografía de portada:
 Severen, José, Inisio Urteaga, José Miguel Ormazabal y Miguel
Urteaga. (Javier Ramosen artxiboa).
6-7. orrialdeak:
 Zumarraga Antiotik ikusita. (Josemari Alemán Amundarain).
8. orrialdea:
 Jose Oria Hernanin, 1945ean. (Migel Urteagaren artxiboa).
10-11. orrialdeak:
 Zumarragako trikitrixa Santa Isabel egunean, 1995ean (Josemari
Alemán Amundarain).
12. orrialdea:
 Oria-Irizar sendia. Eskuinean Jose Oria. (Mikel Alustizaren artxiboa).
14. orrialdea:
 Jose Oria eta Karlos Egiguren San Joan Jaietan, Urretxun. (Migel
Urteagaren artxiboa).
16. orrialdea:
 Zumarragako Trikitrixa Iparraldean, 60ko urteetan. (Migel Urteagaren
artxiboa).
18. orrialdea:
 Jose eta Migel Urteaga Ataunen, 70eko urteetan. (Migel Urteagaren artxiboa).
20-21. orrialdeak:
 Antio eta, atzean, Irimo mendia (Josemari Alemán Amundarain).
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Santa Isabel eguneko erromerian 1925 inguruan egindako argazkia.
Tartean dira Jose Oria, panderoa eskuan eta alkandora zuria soinean, eta
Kanpanzar eskusoinuarekin. (Migel Urteagaren artxiboa).

TRIKITRIXAREN
AURRETIK
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URRETXU ETA
ZUMARRAGAREN
HISTORIA POLITIKO ETA SOZIAL
LABURRA (13661920)

Z

umarraga
historiara
jaio zenean, hobeto
esanda, herria aipatzen duten lehenbiziko
agiri ezagunek diotenez, XIV. mendearen erdialde inguruan
krisialdi bat gertatzen ari zen. Uholde
arriskua zela eta, zingirak sortu eta
osasunarentzako hainbat kalte agertzeko arriskua baitzegoen, herritarrek
mendi inguruan altxatu zituzten lehenbiziko etxeak, hain justu gaur egun
Zumarragako Andre Mariaren ermita,
Antio alegia, eta San Kristobalgo ermita dauden inguruetan. Testuinguru
honetan, eliz parrokia eraikitzeko tokia
aukeratu behar, eta Zoraizko paraje
bat aukeratu zuten, seguruenik honen
inguruan izango zelako baserri kopuru
handiena.
Jakin ez dakigu zenbat urte zeraman jendeak horrelako bizimoduaz,
garai hartako mugimendu geopolitikoen erdi-erdian murgildurik geratu zenean. Izan ere 1366an, Gaztelako tronua
lortzeko borroka odoltsuen garaian,
tronura
iritsi
nahi
zuen
Enrike
Trastamarakoak Francisco Lopez de
Lazkanoren zerbitzuak eskertu nahi
izan zituen, eta horretarako Zumarragako monasterioa eman zion,
belaunez belaun (iturri idatziek parrokiari buruz ematen diguten aipamena
horixe da).
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Handik urte gutxira, zumarragarrak gerrako jaun boteretsu horri
ordaindu behar zizkioten hamarrenez
dagoeneko nazkatuta zeudela, eta
haren sare sozio-ekonomiko-politikoetatik atera nahi zutelarik, herritar batzuek erregearengana jotzea erabaki
zuten, honi errege hiribildu bat sortzea erregutzearren; hiribildu honek,
izenak zioen bezala, erregearen
babesa izango zuen. Eskatutakoa
lortu zuten, bai horixe, baina azkenean, eta nahiz eta hainbat hamarkadatan zehar kontra egin, Jaun boteretsu
haren mendean erori ziren atzera:
Areriako Alkatetza Nagusian sartu
behar izan zuten, eta bertan jarraitu
1660 arte.
Dena den, hain noble boteretsuaren mendetik atera ez baziren ere
eliz kontuetan, ezen XIX. mendearen
erdialdea
igaro
eta
gero
ere
Lazkanokoak jarraitu zuen hamarrenak jasotzen eta Zumarragan elizgi-

zon izango zirenak aurkezten, auzibidez hainbat abantaila lortu zuten
hasiera bateko mendekotasun egoera
harekiko, arreta izpiritual handiagoa
eskuratu baitzuten, XV. mendearen
amaieratik aurrera izan zen elizgizon
kopuru handiagoari esker. Honetaz
gain, parrokia bera ere tokiz aldatu
zuten, menditik haranera jaitsi zuteneta herria hazi eta, neurri batean
behintzat, Urola ibaitik hurreko inguruetan kokatu zenean, XVI. mendearen azken herenetik aurrera.
Zumarragak Arerian sarturik
eman zuen 250 urte inguruko epe
horren zati handi batean zehar, herriko
biztanleak Legazpi Etxearen mendean
egon ziren. Hau dorretxe bat da,
bando gerren garaian eraikia, eta XV.
mendearen erdialdetik XVI.aren erdialdera arte bertan bizi izan ziren Legazpi
sendikoak. Hauen artean aipamen
berezia merezi du, gure herriaren historian eta historia orokorrean ere duen
Zumarragako Antioko elizaren ikuspegia. (Josemari Alemán Amundarainen
argazkia).
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tokiagatik, Migel Lopez de Legazpik;
bigarren semea zen, eta letren bideari
ekin behar izan ziolarik, eskribau gisa
aritu zen lanean, Arerian lehenik eta
Mexikon ondoren. Azken honetan udal
magistratura gorenetara iritsi zen, eta
zahar zelarik jada, Urdanetak bultzaturik erregearen enkargua jaso zuen,
Mexikotik abiatu eta Filipinar uharteak
Gaztelaren mendean jartzeko espedizioaren buru izateko.
Areriatik atera eta hiribildu titulua
eskuraturik, Zumarragak Gabiriarekin
eta Ezkiorekin egin zuen bat maila instituzionalean,
Argixaoko
Gurutze
Santuaren Batasunean. XVIII. mendearen erdialdera arte hiru herriok bat eginik egon ziren Batzar Nagusietara
begira, eta handik aurrera, eta
1865ean Argixaoko Batasuna desagertu arte, bakar-bakarrik Ezkiorekiko
batasunari eutsi zion gure herriak.
XVIII. mendearen erdialdean,
Errege Bidearen eraikuntzak Urretxu

eta Zumarraga zeharkatu zituen; halaz,
Gasteiz eta Donostia loturik geratu
ziren, gaur egun gure bi herrion erdierditik igarotzen den bideaz.
Konbentzio gerra, Independentziako gerra eta lehenbiziko karlistaldia
astindu latzak izan ziren udal kutxentzat. Ordura arte herriko lur gehienak
kontzeju-lurrak ziren, baina batik bat
Independentziako Gerraren ondorioz,
Lehen Karlistaldiak ere bere eragina
izan zuelarik, udala zeharo pobretu
zen: herri- eta kontzeju-lurrak saldu
behar izateaz gain, urte askotarako
zorpean geratu zen, harik eta, hogeihogeita hamar bat urte geroago, trenbidea eraikitzeko lanen garaia iritsi zen
arte.
Komunikazio kontuez ari garela,
begi-bistakoa da arlo honetako iraultza
handia XIX. mendearen erdialdean
gauzatu zela, Madril eta Irun lotzen
dituen trenbidearen gure herriko zatia
eraiki zutenean.
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Egiaz, trenbidearen eraikuntza
erabakigarria izan zen Zumarragaren
historia eta bilakaerarako, Hirugarren
Karlistaldiaren
amaieratik
aurrera
modu garrantzitsuan industrializatzeko
oinarriak finkatu zituen eta. Garbi
zegoen Foru Aldundiak trenbidea
Gipuzkoaren erdi eta barnealdera ahalik eta gehien hurbil zedin egin zuen
apustua oso egoki eta emankorra gertatu zitzaiola gure herriari. Izan ere,
apustu horren emaitza industriazerrendako lehenaren instalazioa izan
zen, Justo Artizena hain zuzen ere,
gaur egun bere izena daraman auzoan
bertan; lantegi honekin batera metalurgian ari ziren tailer txiki eta ertainak
agertuz joan ziren, baina zumearen
lanketan eta otarregintzan aritzen ziren
tailer eta lantegiak ere zabaldu zituzten, besteak beste Juan Bautista
Buscaren lantegia.
Horrenbestez, trenbidea jartzeak Gipuzkoa barnealdeko herrixka
bat izatetik gaur egun denera igarotzea ekarri zion herriari: XIX. mendearen azken urteetan zehar, herria
nabarmen zabaldu zen, eta Kale -

barren zaharreko inguruak bat egin
zuen geltoki inguruan sortutako
zonarekin, XIX. mendeko laurogeiko
hamarkadan zehar Soraluze kalea eta
Legazpi kaleko lehenbiziko etxeak
eraiki zituztelarik (trenbidearen hastapen garaikoak ditugu Udaletxea
bera, honen aldameneko etxeak eta
gaur egun Euskadi Enparantza duguna). Hirigunearen handitze horrek,
gainera, beste hainbat eraikitze lan
eragin zituen, eta halatan beste bi
geltoki jarri zituzten herrian, trenbide
banarekin, batean “ Ferrocarriles
Vascongados ” baikenuen, 1887az
geroztik Zumarraga eta Durango lotzen zituena, Bilboraino bertaraino iritsiz geroago, eta bestean, 1926az
geroztik, Urolako Trena, Zumarraga
eta Zumaiako portu eta herria lotzen
zituena.
Aldaketa hauek guztiek gure bi
herrion itxuran eragindako azkeneko
emaitza, kanpoarekiko komunikaziosareak baina, funtsean, elkarren arteko harremanak zeharo eraldatu
zirela, kanpo-eraginei zabaldutako
Zumarraga bat izan zen, kosmopoli-

Zumarraga Belokiko mazeletatik ikusita (Josemari Alemán Amundarainen
argazkia).

tagoa inolaz ere, bertako askok eta
askok karlistaldietan erakutsitako tradizio liberalaren ildotik hain justu, eta
bere baitan itxiagoko giroaren beste
muturrean kokatua; izan ere XIX.
mendean, oro har, jarrera horixe erakutsia zuten gure aurrekoek. Ildo
honetatik, trenbidearen eta lehenbiziko industrien instalazioak bidaiari
mugimendu handia eragin zuen, eta
honek berekin ekarri zuen, ezinbestean, ideia eta iritzi trukea, XIX. mendearen amaieratik XX.aren lehenbiziko
hamarkadetara arte iraungo zuen
lehenbiziko etorkin multzoaren etorrerarekin batera; halaz, arragoan
elementu egokiak bildu ziren, ideia
eta erritmo berriak batetik, eta hauek
ikasi eta bereganatu nahi zituen herri
irekia bestetik. Ez da, beraz, batere
harrigarria Zumarragan musika-estilo
berri bat sortu eta gure herrian bertakotu izana; trikitrixaz ari gara, ezin
bestela izan.

HERRIKO FESTEI
ETA BIZITZA MUSIKALARI BURUZKO
HAINBAT AZALPEN
HERRIKO FESTAK

Z

umarragako festei buruzko
estreinako datu egiaztatuak 1628-1629ko urte
ekonomikora arte garamatza1; orduan
Domingo de Gurruchaga zumarragarra genuen Areriako alkate nagusi.
Urte horretako kontuetan 47 erreal
zeuden jasota, Bisitazioaren Andre
Mariaren festak zirela eta danborjole
eta dantzarietan gastatuak 2. Urte
horretatik aurrera etengabe agertzen
dira udal kontuetan festa finkatu batzuk bazirela erakusten duten diru-atalak: ekitaldi nagusia (dantzarien
ezpata-dantza, danborjole edo txistulariak musikari zituztela) eta gastuetako handiena bera ere herriko parrokia
zaharrean izaten ziren.
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Honek ez du inolaz ere esan
nahi ezpata-dantza XVII. mendean
dantzatzen hasi zirenik, baizik eta
datu idatzietan oinarriturik ezin garela
atzerago joan, Zumarragan ezpatadantza noiztik dantzatzen den jakin
nahi dugularik.
Gipuzkoan oro har, eta herriko
festetan gainera, baziren espainiar
estatuko beste lurralde batzuetan egiten direnekiko antz handiagoko beste
festa mota batzuk ere, esate baterako zezenketak edo zezenak funtsezkoak diren jaiak3, suziriak botatzea,
ahari-jokoak, pilota partidak, are gaur
egun charlotada deitzen ditugunak
ere.
Baina festa tradizionalez gain
eskualde honek izan du, bai horixe,
bestelako pizgarririk ere, izaera sozioekonomiko eta jai giro nabarmenagokorik hain zuzen; probintzia mailan, are
estatu mailan ere egin den feriarik
garrantzitsuenetako bat ari naiz aipatzen, Santa Lutziko feria.
Hasiera batean izen bereko
ermitaren aldamenean egiten zuten,

Ezkioko Anduaga auzoan alegia, eta
abenduko hainbat egun hartzen
zituen; gauzak horrela, bere produktuak saltzera-eta hona etortzen zirenek gaua igaro behar izaten zuten
bertan, ahalik eta modurik erosoenean, eta horretarako ermitan sartzen
ziren, eta halatan gizonezko eta emakumezkoak elkarrekin egoten zirenez,
hainbat kexa izan zen, harik eta apezpikuak berak probintziako Batzar
Nagusiei galaraztea eskatu zien arte;
galarazpen hau XVIII. mendearen
hasieran iritsiko zen.
Sortutako egoera baliatuz, Gipuzkoako hainbat pertsona gorenek
Urretxurako eskatu zuten feria, eta baita
lortu ere 1727an. Zumarragak berak ere,
jendez aldamenekoa baino handiagoa
izaki, aspaldiko ametsa zuen feria bereganatzea, eta de facto berera hurbilduz
joan zen XIX. mendearen amaieraz
geroztik. Gaur egun feria ospatzeko
herriko hirigune osoa erabiltzen denez,
duela hainbat hamarkadatatik hona
Zumarragan eta Urretxun batera egiten
dira feria kontuak.

Santa Lutziko feria, abenduaren 13an, Zumarragan (Josemari Alemán
Amundarainen argazkia).

MUSIKA PRAKTIKA
URRETXU ETA ZUMARRAGAN

U

rretxu eta Zumarragaren
1920 arteko, hau da, trikitrixa taldea sortu arteko
historia musikala4 biltzen ahalegintzea,
laburbildurik izan arren, izengabeko
ausarkeria izango litzateke nire aldetik;
dena den, ongi adierazita utzi nahi dut
bi herri hauetan, Euskal Herriko herri
nagusi gehienetan bezalaxe, bizitza
musikal bizi-bizia izan dela betidanik,
musika jotzeko gustuarekin batera
betiere.
Duela hainbat mende hasi zelarik,
hala Urretxun nola Zumarragan musika-zaletasuna beti izan da, normalean
parrokiaren inguruko erlijio kontuei
loturik izan bada ere. Beraz, ez da
harritzekoa musika instrumentalaren
lehenbiziko adierazpenak organoari
lotuta egotea. XVI. mendearen amaieraz geroztik aurkitzen dugu Urretxuko

San Martin Tourskoaren parrokian
organoa eta organista izateko interesa. Urretxuko lehenbiziko maisu organogilea Vicente Alemán izan zen;
1597an bertaraino joan zen, tokian bertan aztertzearren organoa kokatzeko
tokirik egokienak. 1602an eraikitzen
hasia zen jada, eta harrezkero jasoa
dago tenplu horretan organistak bazirela, esate baterako Juan Abad de
Yturbe 1615ean edo Domingo de
Viçiola 1625ean, baina Udalak eta
Parrokiak ez zuten kargu hori ofizialki
1637 arte sortu. Aipatutako lehenak
urtean bi dukat eta erdi ordainduko zizkion organistari, eta bigarrenak, berriz,
hamabi dukat. Osterantzean, eta
Urretxuko parrokiako organoaren gaiarekin jarraituz, JAKAk aipatzen du
parrokiako organoa 1810ean desagertu
zela, “hecho pedazos para alimentar el
fuego que los soldados franceses
hicieron para calentar sus ranchos y
huesos”. Egoera horrekin gustura ez
nonbait, eta parrokiak organo berri bat
erosi zion Bilboko “Casa Diego de
Amezua” izenekoari. Organo hau 1890
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arte egon zen, orduan jarri baitzuten
ordezkoa, Zaragozako “Sres. Roques”
izenekoarena.5
Baina, organoaren kontuez gain,
Zumarraga eta Urretxuko musikaren
panoraman beste zenbait izen handi
ere atera da. Gogora ditzagun, esate
baterako, Jose Maria Iparragirre bardoa (1820-1881) eta honen adiskide
handi izandako Joaquin Castañeda
(1848-1904), 1878an Parisen izugarrizko harridura eragin zuen Banda
Estudiantina haren sortzaile eta
1893an Zumarragako Musika Banda
birsortu zuena. Bandaren berrogeita
bost musikariek, 1896an, Bilboko
“Concurso Internacional de Bandas y
Orfeones” izenekoaren Ohorezko
Lehen Saria eskuratu zuten. Era
berean, Juan Ignacio Busca Sagastizabal ere (1868-1950) nabarmendu

zitzaigun; Piamonten zuen jatorria,
baina Zumarragan jaioa zen, eta bere
garaiko Espainia eta Europa osoko
organista onenetako bat izan zen.
Honetaz gain, konpositore gisa ere
lortu zuen errekonozimendurik. Osterantzean, Donostiako Orfeoiaren
zuzendari eta honek nazioarte mailan
izandako bultzatzaile nagusi gisa,
Secundino Esnaola Berrondo dugu
(egungo Itarte etxean jaio zen 1877an,
eta Donostian zendu 1929an), eta
baita Jose Maria Usandizaga konpositore donostiar handia bera ere, ezen
nahiz Zumarragakoa izan ez, Nicolas
Soraluze (1820-1884) historialari, politikari eta gure herriko zein probintzia
osoko pertsonaia ezagun eta ospetsua izan zuen ama aldeko aitaita.

Goitik behera eta ezkerretik eskuinera, Joaquin Castañeda, Secundino
Esnaola, Busca Sagastizabal, Jose Maria Usandizaga, Nicolas Soraluzeren
sendia, Legazpi eta Iparragirre.
Eskuinean, haurrak pianoa, korneta eta akordeoia jotzen (1912ko postal
frantsesa).
Kruz Jaka, Javier Ramos Martínez eta beste zenbaiten argazki-artxiboak.

ESKUSOINUAREN
ALDERDI ORGANOLOGIKO NAGUSIAK6. EUSKAL
HERRIRA ZABALTZEA
CYRILL DEMIANek VIENAN 1829an ESKUSOINUA ASMATZEA

C

yrill Demian (1772-1847)
pianogile eta organogilea
zen Vienan (Austria), eta
instrumentu-prototipo berriak sortzeko
zaletasuna ere bazuen, horrelakoak
noizbait saltzeko asmoa baitzuen.
Egiten ari zena ez zen inolako berrikuntza bere garaian. Izan ere jarraitu
egin zuen, besterik ez, Alemanian eta
Austrian, batez ere instrumentugileen
artean, nagusi zen ildotik, ordura arte
ezagututako aho-soinuei hauspo bat
erantsiz hain zuzen, musika-tresnari
soinu ona atera eta honi eutsi zein mol-

datu ahal izateko behar adina aire
ematearren. Haren ikerlanek instrumentu-familia berri bat ekarri zuten,
akordeoi edo eskusoinu esaten diegun
horiek alegia. Beraz, ikerlan haien nondik norakoa ikusirik, eskusoinua C.F.L.
Buschmann-en aho-soinuetan oinarrituta jaio zela esan dezakegu.
1829ko maiatzaren 6an Cyrill
Demianek, seme zituen Carl eta
Guidoren laguntzaz, hauek ere pianogile eta organogileak baitziren Vienan, ofizialki erregistratu zuen, eta
iragarri, musika-tresna berri bat zuela
eskuartean, eta akordeoi izena eman
zion7.
Demianek zioenez, akordeoia
kutxa txiki bat zen, eta honen gainean
metalezko hainbat mihi eta erraz moldatzeko moduko hauspo bat zeuden
jarrita; horregatik, bidaiariek eta
herrialdea bisitatzen zutenek musikatresna hori nahi izango zuten. Izan ere
akordeoiaz martxak jo zitzaketen,
kantuak, melodiak, eta baita musikan
ezjakin hutsak zirenek berek ere, ikasketa prozesu labur eta atsegin-atsegin baten ondoren, eta instrumentua
3, 4, 5 edo 8 tonuko akordeetan prestatu ostean8.
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ESKUSOINU FABRIKAZIOA PARISEN XIX. MENDEAN

P

entsatu ere egin gabe,
eskusoinua frantziar musikaren instrumentu nagusitzat ikusten dugu. Bertakoek sinbolo
bihurtu dute eskusoinua, ezen Tour
Eiffel beraren mailan jarri dute ia-ia. Oso
gauza normala izaten da herrialde
bakoitza musika mota batekin lotzea,
eta Frantzia aipatzen digutenean hango
musika datorkigu gogora, mussette soinua guztien buru etorri ere, zeren eta
tinbre horri esker eskusoinua frantziar
gizartearen maila guzti-guztietan sartu
da, ondo barrenera alajaina. Baina denboran atzera egiten badugu, honek
badu bere azalpen logikoa, Malou
Haine musikologo belgikarrak egindako
ikerlan zorrotzetik aterako duguna bera;
aipatu lana Les facteurs d ´instruments
de musique à Parisau 19e siècle, des

artisans face à l´industrialisation9 izenekoa da. Izan ere, akordeoia Vienan
asmatu eta urtebetera, Parisa heldu
zen, eta bertan astirik batere galtzeke
ekin zioten musika-tresna berria fabrikatzeari. Hasiera batean eskulangileak
aritu ziren honetan, trebatuta baitzeuden beste tresna batzuk egiten, eta
geroago bakarrik lan honetan aritzen
ziren langile espezializatuek heldu zioten eginkizunari, kopuru handiak egin
behar ziren eta. Paris modaren hiria
zen, eta bertakoek gogotsu hartu zuten
asmakuntza berri hura. Hurrena, eskusoinuen fabrikazioa olio-orban baten
antzera hedatu zen, hiriburutik Frantzia
osora barreiatuz.
Eskusoinua 1830ean iritsi zen
Frantziara, baina Parisen ez da data
horretako instrumentuaren asmatzepatente ziurtagiririk batere aurkitu.
Geroagokoak diren hemezortzi ziurtagiriak Douce, Wender, Courtier,
Alexandre eta Filleul-enak dira. Horiek
ere hainbat modelo berri aurkeztu
Goian, XX. mendeko lehen urteetan Parisen inprimatutako postala, aintzira
batean zeharreko paseo erromantiko bat alaitzen ari den soinujole bat
erakusten diguna.
Eskuinean, La Ilustración Ibérica aldizkarian ateratako grabatuak, soinujoleak erakusten dituztenak. Grabatugileak Tofran eta Moragas dira.
Javier Ramos Martínezen artxiboa.

zuten, eta bakoitzak bere izena izan
zuen, hala nola: Accordéon harmonieux, Douce-rena, 1841ekoa; Flutina,
Wender-ena, 1842koa; eta Éoli Courtier, Courtier-ena, 1844koa. Edonola
ere, Isoard izan zen akordeoi bat aurkeztu zuen lehena, 1834ko Erakusketa
Nazionalean hain zuzen ere. Epaimahaiak aipatu ere ez zuen egin, baina
oso gertakizun garrantzitsua izan zen
Frantzian. Akordeoiak fabrikatu eta bitxikeria, luthier tailer eta jostailu lantegietan hasi ziren saltzen, herrialde
osoan zehar.
Agenda Musical-aren arabera10,
1835ean Parisen 16 aho-soinu eta eskusoinu lantegi zeuden, eta 1830-1850
bitartean, eskusoinu lantegiak hamar
eta mihi lantegiak 14 izan ziren. 1838an,
C. Busson-ek eskusoinuak fabrikatzen
zituen Parisen. 1840az geroztik, eskusoinuen industria garrantzia hartuz joan
zen, fabrikazio prozesuan baliabide
mekanikoak sartu zituztelarik.
Eskusoinua Luis Felipe Orleanskoaren Saloietan egon zen. 1849an
Isabel II.a (1830-1904), Espainiako
erregina izana 1843-1868 epean, “lilu-

raturik geratu zen Thalberg-ek jotako
musika-instrumentuak entzutean”11.
Dena den, artista ospetsuak hartzeko
moda hori galdu egin zen XIX. mendearen bigarren erdialdean. 1849ko
Erakusketa Nazionalean bertan ere,
zalantzan jarri zuten eskusoinuaren
booma, ezen bakar-bakarrik bi egilek
erakutsi zituzten bere produktuak
(nahiz jakin badakigun une hartan halako boom bat izan zela, Parisko
Merkataritza Ganberaren erroldak
horixe baitiosku)12.
Fabrikatzaile gehienak eskulangile txikiak ziren, langile bakar batez aritzen zirenak; hauspoak, botoiak, kutxak
eta abar beste fabrikatzaile batzuek
egiten zituzten. Fabrikatzaile hauek
bezerorik xumeenengana jotzen zuten,
seguruenik erakusketetan askorik
agertzen ez ziren horiengana alegia.
Alexandre aita-semeen eskusoinuak,
Debian-enak eta Martin de Provinsenak zilarrezko domina eskuratu
zuten. 1831 eta 1850 bitartean, frantziar
esportazioetako
78.000
libera
Espainiak hartu zituen. Hau da, beste
herrialde batzuetara bidalitako instru-
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mentu guztietatik, ez soilik eskusoinuetatik, %5 edo 6 inguruko kopurua zen.
1830etik 1850 arte eskusoinuek hedapen bizkorra izan zuten, organoek edo
haize-metalezko instrumentuek bezalaxe, baina guztietan nagusi pianoak
izan ziren. 1847an, Parisen fabrikatzen
zituzten instrumentu guztietatik eskusoinuak %7 hartzen zuen. Lantegi
bakoitzean bost langile ari ziren, batez
beste, ugazabako, eta bazen langile
bakarra zuen ugazabarik ere. Lantegi
hauetan organo espresiboak ere egiten zituzten. Organogileak izan ziren
orduko 1.000 liberaz azpiko negozioak
zituzten bakarrak; izan ere, beste instrumentuei dagokienez, negozioak
50.000 libera ingurukoak ziren.
1837an zeuden fabrikatzaileen
artean, honakoak ditugu: Alexandre,
Bornet, Chameroy, Debressy, Kanéguissert, Marix, Meyer, Reisner, Viallet
eta Wurtel. 1846an Alexandrek, organogilea bera, erregistro-joko bat zeukan lehenbiziko eskusoinua sortu zuen.

XIX. MENDEAREN BIGARREN ERDIALDEA
Bigarren inperioa. Musikatresnen fabrikazioaren urrezko
aroa

E

skusoinu
fabrikatzaileak
erdira jaitsi ziren. 1840an
fabrikazioak
halako
garrantzi bat bazuen ere, orain ez zen
hain oparoa. Ba ote zitekeen hain denbora laburrean musika gustuak aldatu
izana? Ez, badirudi alemaniarrekiko
lehiak eragin ziola atzera industria
frantziarrari. Honek ezin izan zion
harekiko prezio lehiari eutsi, eta
horrenbestez bere eskusoinuak, produkzio handiaz, “bon marché” delakora, hots, tirada luzeko merkatura
bideratu zituen. Frantzia ez zen gai
izan, salba zezaketen kalitate handiko
instrumentuen bidez merkatuan nagusitzeko.
Goian, 1910eko postala, soinujole asturiar bat dantzaldi batean jotzen erakusten diguna.
Eskuinean, Kataluniako bi akordeoilariren, El Colom eta El Reguer deituen
publizitatea egiten duten bi irudi. 1910 eta 1915.
Javier Ramos Martínezen artxiboa.

Eskusoinu fabrikatzaileen kopuruak atzera egite honek oso eragin txikia izan zuen finantza-eragiketetan,
gorabeherarik gabe geratu baitziren;
ugazaba kopurua murriztu egin zen,
beste edozein espezialitatetan baino
gehiago murriztu ere: ugazaba batzuek merkatuaren zati handi bat bereganatu zuten, eta eskulangile txiki
espezialistak haientzat aritzen ziren
lanean. Baina horiek identifikatzea ez
da erraza, tartean harmonium fabrikatzaileak ere badira eta.
“Merkataritza Ganberak” erroldan jasotako 30 ugazaba horien artean
“façonnier” deituak ere badaude.
Hauek musika-tresnaren zati bat besterik ez zuten egiten: batzuek bakarrik
apaingarriak egiten zituzten, kobrezko
mihi-jokoak, teklatuak; beste batzuek
nakar eta marfilezko botoiak, kartoi
edo paperezko hauspoak, kaobazko
(zur gorria da) edo guaiako edo palo
santozko kutxak; muntatzeaz eta afinatzeaz arduratzen ziren beste batzuk,

edota konponketa kontuez, besteak
beste. Eskusoinuen arloko ugazaba
kopurua erdira jaitsi zelarik, lantegi
kopurua 1847an zegoen moduan mantendu zen, gutxi gorabehera.
Musika-tresnak egitea eskulangile
txikien esku geratu zen (%47), 2 eta 10
langile bitarteko lantegiek kopuru osoaren %43ko kuota bereganatu zuten, eta
10 langilekoek, berriz, %10ekoa. Fabrikatzaile ezagunenak honakoak ziren:
Kasriel, Busson, Mayer-Marix, Kanéguissert, Viallet, eta Leterme.
1872an batez beste lau langile
zituzten eskusoinuak fabrikatzeko lantegiek. Paristik ekialdera kokatuta zeuden, 11. eta 20. arrondissement13
deituetan, bertan baitziren erdia baino
gehiago. Baina 4. arrondissement-ean
izan zen produkziorik handiena,
800.000 liberako kopurura iritsi zen
eta. Kasriel, Fiala eta Petithuguenin 11.
arrondissement-ean egon ziren, eta
Belligard eta Bertrand 20. arrondissement-ean.
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Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Richard Galliano, 1998. Max
Bonnay, 1995. Kike Ugarte, 2001. Enrike Telleria, 2001.
Eskuineko orrialdean: Antonio Rivas, 2001. Josep Miquel Elías “El
Mestret”, 2001. Felix Aranzabal “Angiozarko Itsua”. Lluis Sabata, 2002.
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Mihi askeen fabrikatzaileak
Hasteko argitu behar dugu bi mihi
mota daudela. Bata kolpekaria da, sinplea edo bikoitza izan daitekeena.
Sinpleak, eusten dion euskarriaren
kontra jotzen du, klarinetearen kasuan
esate baterako, eta bikoitzak beste
mihiaren kontra jotzen du, oboe edo
dultzainaren kasuan bezala; mihi askeak, berriz, libre bibratzen du inon jotzeke.
Eskusoinua
musika
tresna
aerofono mekanikoa da, mihi askeak
dituena. Mihi mota honen abantaila
nagusia zera da, soinuaren altuera ez
aldatzea interpreteak eragin dezakeen
aire korrontearen intentsitatearen arabera.
Garai hartan, mihi askeen fabrikatzaileen artean honakoak genituen:
Isoard, 1830ean hasi baitzen fabrikatze
lanetan; G. Kanéguissert, hau ere
1830ean hasia; Picard, 1831n hasia;
Mayer-Marix, 1834an hasia; Fourneaux, 1835ean hasia; Jaulin, 1839an
hasia; eta Kasriel, 1839an hasia.
Azkenerako berrogeita hemeretzi
asmakuntza-patente erregistratzera
iritsi ziren. Hauspoa aldatu zuten,
botoiak, kanpo-kutxaren itxura oroko-

rra, eta erregistro-joko askotarikoak
asmatu zituzten. Horrela modelo
berriak agertu ziren, eta bakoitzak
bere izena hartu zuen14. 1867an,
Neveux-ek akordeoi transpositorea
asmatu zuen, Parisen.
Eskusoinuen fabrikatzaileak
Reisner eta C. Busson-ek 1838an;
Alexandre Leroux-ek 1846an; eta
Bornet, Chameriy, Debressy, Dubernoy,
Kanéguissert, Marix, Meyer, Viallet
Wurtel, Masspacher eta semeek (Jules,
André, Michel) 1856-1933 urteetan;
hauek guztiek eskusoinuak saldu
zituzten Parisen, prezio onean, ia-ia
gizarteko maila guztiei emanez musika-tresna
eskuratzeko
aukera.
Hainbat urte geroago ere akordeoiak
saltzen jarraitzen zuten espainiar biltegi handietan. Adibide gisa, aipa dezaket Bartzelonako “El Siglo” biltegiek
1891n akordeoiak eta jostailu sorta
zabala saltzen zutela, horrelaxe ikusten baitugu inprimatuta 1890eko
abenduko La Vanguardia kazetan,
hurrengo hilabeterako salmenta bereziak iragartzen zituelarik; osterantzean, Zaragozako “El Aguila” biltegi

Javier Ramos eta Kepa Junkera Bidarten (Iparralde), 2001eko udan.
Eskuinean, behean, soinujole eta panderojole taldea, tartean direla Xakabi,
Kandido Beristain, Gelatxo, Auntxa… eta Iturbidetar panderojoleak.
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handietan ere saltzen zituzten akordeoiak, Heraldo de Aragón kazetak
1919ko abenduaren 23ko edizioan
aditzera eman zuen moduan. Are
gehiago, hiri honetan atera zuten
1878ko irailean Nuevo Método de
Acordeón izenekoa, Ireneo Echevarria
Burgui jaunak argitaratua. Egileak
berak Métodoan adierazten duenez,
1872az geroztik musika tresna hau jotzen ari zen irakasten. Metodo hau
izango dugu, seguruenik, lehena ez
bada Espainian gaztelaniaz argitaratu-

tako lehenbizikoetako bat, zeren eta
aurreko urteetan erabilitakoak Alemania edo Frantziatik helduak baitziren, Antonio Aguadok bere Primitivo
Método de Acordeón lanean dioen
moduan. Esanaren adibide bat ikus
dezakegu Madrilgo Liburutegi Nazionalean, hantxe baitago Méthode
D’Accordéon a 8 a 10 touches, N.
Fourneaux-ena, liburuki berean frantsesez eta ingelesez idatzita ageri zaiguna. Irineo Echevarriak, halaber,
hitzez hitz honakoa adierazi zigun: “el
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acordeón está tan generalizado desde
algún tiempo, que apenas hay caserío,
torre, etc., además de la profusión
con que se halla en pueblos y ciudades, donde aquel no figure; particularmente en Aragón su empleo raya en lo
increíble”.
Era berean, bere garrantziagatik
Nuevo y Sencillo Manual del Compositor
y Reformista de Acordeones aipatu
behar dugu, Manuel Baquero Lezaunena eta 1883an Zaragozan argitaratua. Eskuliburu bat da, 87 orrikoa, eta
datu eta xehetasun pila itzela eskaintzen
digu eskusoinuak zaindu, konpondu edo
afinatzeko moduari buruz. Egileak berak
dioenez, garai hartan Espainian zeuden
eskusoinuak Austria, Prusia eta Alemaniakoak ziren.
Kokapen auzoak
1860an fabrikazioa Parisen ekialdean zegoen nagusiki, 5, 6, 7, 11, 20
eta 21. arrondissement-etan. Eba-

nistak eta akordeoietako kutxa-fabrikatzaileak 9. arrondissement-ean
zeuden; luthierrak 2, 7 eta 9. arrondissement-etan. Salmenta-kopuru handiena, berriz, 4.ean zegoen. F. Kasriel,
Fiala eta Petithuguenin 11.ean zeuden;
Belligard eta Bertrand 20.ean.
Eskusoinu motak kalitatearen arabera
Parisen, kalitateari dagokionez,
eskusoinu mota biak fabrikatzen zituzten: arruntak eta maila altukoak.
Erabiltzen zuten lan-indarra kalifikazio
baxukoa zen, eta emakumeak lanindar horren %20 ziren.
Organo espresiboen fabrikatzaileak
Horretan ari zirenak hogeita
hamaika lantegi ziren; azpimarragarrienak Viallet, Busson, Léon Marix,
Ferdinand Wurtel eta Wendée-rena
ziren.
Goian, trikitrixa doinuz alaitutako famili giroko festa. Eskuinean, Manuel
Baquero Lezaunen metodoa, 1883koa, akordeoiak konpontzeko.
Javier Ramos Martínezen artxiboa.

ESKUSOINUA
PENINTSULAN
SARTZEA
NOIZ ETA NOLA SARTU
ZEN ESKUSOINUA ESPAINIAN

L

erro hauen idazleak argitaratua du15 1841ean Juan
Morenok egin zuela Espainiako lehenbiziko eskusoinua, Madrilen; horrelaxe dago jasota Memoria
de la Junta de Calificación de los
Productos de la Industria Española
presentados en la Exposición Pública
de 184116 delakoan. Gainera, Diario de
Madrid17 egunkariaren iragarki-atalean,
1841eko azaro eta abenduan, Parisko

eskusoinuak salgai eskaintzen zituzten
hainbat iragarki aurkitu ditut18.
Garai hartan, Paris eta Madril
arteko merkataritza oso ohiko kontua
zen. Lehenago ikusitakotik ondorioztatzen dudanez19, Madrilgo Almacén
de Música Garrafa izeneko hark, orduko garrantzitsuena baitzen hiriburuan,
aldian-aldian jasotzen zuen Paristik
Madrilgo musikarien zein probintzi hiriburu garrantzitsuenetakoen eskaria
ase ahal izateko beharrezko material
guztia. Lehenagotik, izan ere, gauza
normala zen Europako beste inguruetako musika-tresnak Madrila inportatzea.
Garai hartan, lokomozio modu
bakarra zaldiz tiratutako gurdi eta diligentziak ziren. Eta horrelaxe iritsi zen
eskusoinua Frantziatik gure lur hauetara. Osterantzean, eta lehenago 1841eko
data eman badut ere eskura dugun eta
egiazta daitekeen antzinakoentzat, ez
litzateke bitxikeria izanen eskusoinua
hainbat urte lehenago dagoeneko
Espainian sarturik egon zitekeenik pentsatzea ere.

NOIZ ETA NOLA SARTU
ZEN ESKUSOINUA EUSKAL HERRIAN

G

ure jakinduriaren egungo
egoeran, zail gertatzen
da ziurtatzen noiz iritsi
zen eskusoinua Euskal Herrira, are
zailago Goierrirako data zehaztu nahi
izanez gero. Galdera horri erantzuteko asmoz, hainbat hipotesi azaldu eta
argitaratu da; denak interesgarriak
dira, baina orain artean ez dugu
horietako bat bera ere finkatu nagusitzat.
1964tik 1997ko apirilaren 11ra arte
Donostiako Kultur eta Turismo Ekintzetxearen zuzendari izandako eta
euskal ohiturak, kirolak eta folklorea
berreskuratzen oso lan handia eginda-
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ko Rafael Agirre Francoren iritziz,
“akordeoi diatonikoa Alpeetako lurraldeetatik heldu zitzaigun, Frantziako eta
bereziki Italiakoetatik alegia, Norteko
trenaren Beasain-Ormaiztegi zatia
eraikitzeko 1860an kontratatutako langileek ekarri baitzuten. Zona honetako
geografia gorabeheratsuak teknika
berriak eta langile trebatuak eskatzen
zituen, tunelak eta lubetak eraikitzeko.
Eta horrelakoak Alpeetan zeuden
ugari, ezen 1850 eta 1860 bitartean
mendiko trenbide asko eraiki zituzten
bertan. Kontratista frantziarrek urtebete eta hiru urte bitarteko kontratuen
bidez langile haietako mila baino gehiago ekarri zituzten, besteak beste
Beasain, Zumarraga, Ormaiztegi,
Brinkola, Oñati eta Idiazabalen kokatutako kanpalekuetara. Valdostako eta
Piamonteko nekazari haiek bere musika-tresnarik kuttunena ekarri zuten
berekin, “fisarmonica” edo akordeoi
diatinokoa hain zuzen ere. Musikatresna hau sartu berria zen Alpe ingu-

ruetan –hogeita bost edo hogeita
hamar urte lehenago–, baina berehala
jan zien lekua musika-tresna tradizionalei20.
Alabaina, egiaztatu ahal izan dut
1841ean dagoeneko ezaguna zela
eskusoinua Madrilen, hau da, Norteko
trena eraikitzearren Valdostako eta
Piamonteko langile eta nekazariak
Euskal Herrira heldu baino hogei urte
lehenago.
Orduan Espainian erabiltzen ziren
musika-tresna gehienak Frantziatik
heltzen ziren, eta urte batzuk lehenago
Ingalaterratik, nahiz 1841erako jada
ohikoagoa zen Frantziako instrumentuak erostea, are gehiago eskusoinuez
ari garelarik, zeren eta Ingalaterratik
nagusiki bandako instrumentuak etortzen ziren. Eta zenbait urte igaro arte ez
ziren hasi beste herrialde batzuetako
eskusoinuak heltzen, batez ere
Alemania eta Austriakoak baitziren;
azkenean, musika-tresna hauek Italiako punta-puntako industrian, CastelEzkerrean, porroia, kopa bat koñak eta eskusoinuaren musika eta guztiko
herri festa. Eskuinean, Zarauzko Keler akordeoi lantegiaren argazkia,
1900eko urteen erdialdekoa.
Javier Ramos Martínezen artxiboa.
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fidardokoan (Ancona) alegia, erosten
hasi ziren.
Paris eta Madril arteko bidea
Errege Bidea zen, eta XVIII. mendeaz
geroztik gaur egun ezagutzen dugun
ibilbide beretik (Gasteiz – LeintzGatzaga – Arrasate – Bergara – Zumarraga – Beasain – Tolosa – Irun)
zeharkatzen zuen Euskal Herria; bide
hau, eraiki zuten une beretik, bidaiariak
eta merkantziak garraiatzeko erabili
izan da.
Hasiera batean eskusoinua bitxikeria gisa ikusitako artikulu bat zen,
gauza arrotza baitzen, eta gauza berezien biltegietan saltzen zuten, jostailu
berri bat balitz bezala. Asmakuntzak,
dena den, berehala piztu zuen
Frantziako Gortearen interesa, eta
halatan maila altuko eskusoinu batzuk
erosi zituen; hauek nakarrezko teklak
zeuzkaten, zur noblez eginak ziren, eta
marketeria-lan bikainaz hornituta zeuden, eta guzti-guztia pentsa ezindako
mailetaraino pintatu eta apainduta

zegoen, kolore askotan margotutako
paperez estali kartoizko hauspoez eta
lore-motibozko apaindurez osaturik.
1830 eta 1850 bitartean eskusoinu bat edukitzea bereizgarri bat zen,
azken-azkeneko moda jarraitzearen
seinale, Parisko modan gozatzen ari
ziren azkeneko berrikuntzen berri izatearen adierazgarri. Andereñoek –batik
bat– bere burua loriatu egiten zuten,
opera ezagunenen zatien melodiak joz
musika-tresnari garai hartan ohi zen
moduan eutsiz, hau da, eserita eta
hankak gurutzatuta, Europa osoan
zehar zebilen akordeoi metodo sinple
pila haren bidez ikasten baitzituzten
doinuak. Gizonezkoak ere jarrera
horretan hasiko ziren jotzen ondoren,
aurkitutako argazkietan ikusten dugun
moduan.
Malou Haine21 musikologo belgikarrak dioen moduan, Isabel II.ak akordeoi bat entzun zuen 1849an. Baliteke,
gure ustez, hark akordeoi bat opari
jaso izana ere.
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Gauzak horrela izaki, harrigarria
gertatzen da Burdinbideak eraiki zituzten arte Euskal Herrian akordeoiaren
berririk ez zutela pentsatzea. Izan ere,
M. Haineri esker jakin izan dugu
Frantzian eta Europako beste herrialde
batzuetan egin eta esportaziora bideratutako akordeoiak asko eta asko izan
zirela; eta Espainia zen hartzaileetako
bat22. Parisko merkantziak Madrilerako
instrumentu eta partiturekin batera
ekartzen zituzten diligentziek egin ohi
zituzten geldialdi ugari haietan, euskaldunek entzun eta ikusiko zuten, noski,
akordeoirik urte hori baino lehenago
ere.
Akordeoia gure lurraldean sartzeko beste bide posible bat portuak izan
ziren, nahiz hau ez dagoen behar
adina eta modu zientifikoan egiaztatuta; izan ere, zurrumurru hutsaren mailakoa dugu kontua.
Edonola ere, eta sartzeko bide
alternatiboei dagokienez, jaso egingo
dut 1969ko martxoaren 15ean Iñaki
LINAZASOROk La Voz de España-n
argitaratutako artikulua, honetan adierazi baitzuen jada 138 urte zirela
Pisonnat mekanikariaren Parisko tailerrean soinua ateratzen hasi zenetik
akordeoia, artistikoa baino mekanikoagoa zen instrumentua berau, inolaz
ere. Handik hilabete gutxira, Pasaian
ainguratutako bergantin baten bizka-

rrean entzun zuten musika-tresna
horren soinua; Gipuzkoan zegoen jansenista askok esan izan zuen hura
inpernuko hauspoa zela. Linazasorok
adierazitakoa egia baldin bada, 1831n
egongo ginateke; horixe da, orain artean, gure probintzian akordeoiaren
presentzia jasotzen den datarik goiztiarrena.
Instrumentu horren sarreraren
gizarte eremua finkatzeko ahaleginean, nik uste dut akordeoia lehen-lehenik hiri-inguruan ezagutu zutela,
Frantzian gertatu moduan, eta betiere
hiri nagusietako gizarteko maila aberatsetan aurrena. Eta antzeko zerbait
gertatuko zen, nonbait, Euskal Herrian
ere. Premisa hauek finkatu ostean, inolaz ere ez lehenago, agertuko naiz
Rafael Agirre Francok eginiko lanaren
aldeko, hark baitio Norteko Trenbidearen eraikuntzak lagundu egin
zuela musika-tresnaren hedapena bizkor gerta zedin, eta herritarrek, hura
ikustean, italiar langileak imitatu zituztela; are gehiago, instrumentua bere
egitera iritsi ziren, bai bere musika jotzeko bai bere sentimenduak adierazteko.

Ezkerrean, Donostiako portua 1860an. Eskuinean, Zumarragako geltokia
garai bertsuan.
Didier Petit de Meurvilleren gouacheak, Javier Satrustegiren bildumakoak,
Fernando Altuberen “1857-1873. Guipúzcoa-San Sebastián. Didier Petit
de Meurville” liburuan argitaratuak.
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ESKUSOINUA ESPAINIARA IRISTEA ERRAZTU
ZUTEN KOMUNIKABIDE
BERRIAK
“Errege bidea”

G

ai honi dagokionez, Maria
Isabel Astiazarainek 1995ean lan zehatz eta trinko
bat argitaratu zuen, XVIII. mendean
errege bideak eraikitzeari buruz23. Lan
honetan datu eta xehetasun pila itzela
eskaintzen du, eta gainditu egiten du,
inolako zalantzarik gabe, nik dudan
asmoa, berau baita irakurleei gogoraztea gure probintziatik era guztietako
jendea igaro zela, nagusiki Espainia eta
Frantzia arteko bidaiak, eta Europako
beste hainbat tokitarakoak zirela eta.
Eta hau guztia Gipuzkoan trenbidea
eraiki eta Vienan eskusoinua asmatu
baino askoz lehenago gertatu zen.
Teknika modernoaz eraikitako
lehenbiziko errege bideak Fernando
VI.aren (1746 eta 1759 bitartean izan zen

errege) garaikoak dira. Geroago, Karlos
III.a zelarik errege (1758 eta 1788 bitartean), beste bultzada bat hartu zuten.
Gaztelako eremu zabalak eta Arabako
lurrak igarota, Gipuzkoan 1760ko apirilean hasi ziren lanak, Leintz-Gatzaga Arrasate zatian. Gipuzkoatik mugarainoko zatiko lanek 1775 arte iraun zuten, eta
ibilbideak honako herriok hartu zituen:
Leintz-Gatzaga,
Eskoriatza,
Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Antzuola,
Legazpi, Urretxu, Zumarraga, EzkioItsaso, Gabiria, Itsaso, Ormaiztegi,
Gudugarreta, Beasain, Ordizia, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegia,
Altzo, Tolosa, Irura, Villabona, Andoain,
Urnieta, Hernani, Astigarraga, Errenteria,
Oiartzun eta Irun.
Beti Astiazarain doktoreak dioenaren arabera, 1771n asteroko diligentzia-zerbitzu bat jarri zuten Madril eta
Baiona artean, mandoz tiratutako sei
eserlekuko orga batez. Eguerdian eta
gauean geldialdiak egiteko ostatuek
zortzi ohe edukiko zituzten, gaua bertan emateko. Zerbitzu honetan hasitakoak Bentura de Roca y Compañía24
izan baziren ere, Madril eta Baiona
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Goian, ezkerrean, Madril-Irun diligentziaren 1851ko irudia. Eskuinean,
garai bereko beste diligentzia bat. Beherago, XX. mendeko lehen urteetako bi diligentzia Zumarragatik igarotzen. Eskuinean, XIX. mendearen
amaiera aldeko diligentzia valentziar bat.
Kruz Jakaren artxiboa eta artxibo publikoak.

arteko diligentzia Carlos Bertazzoni y
familia-ri eman zioten 1788an. Astean
bi bidaia ziren, seina plazaz. Eta ibilbidean sei egun egiten ziren uda partean, eta zortzi, berriz, neguan.
Baiona eta Madril arteko diligentzia-zerbitzuaren
hasiera
1780an.
1780an ofizialki jarri zuten
Baiona eta Madril arteko diligentziazerbitzua; zerbitzu honek Urretxu eta
Zumarraga ere zeharkatzen zituen,
Bidezarretik hain justu. Zerbitzu erregularra zen, Euskal Herria zeharkatzen zuena Frantzia eta Espainia
ahalik eta modurik erosoen eta bizkorrenaz eta halako aldizkakotasun
batez lotzeko. Ibilbidean zortzi egun
egiten zituen, eta bidaiaren kostua
hamabi piastrakoa zen, pertsonako.
Honetaz gain, dena den, baziren
kalesa eta gondola zerbitzu banakako batzuk ere, “nahi zutenean irten
eta ahal zutenean iristen” ziren horietakoak. Gure lur gipuzkoarretan
zeharreko bidea honakoa zen: Irun,

Hernani, Tolosa, Beasain, Zumarraga,
Urretxu, Bergara, eta Arrasate, eta
Arlaban gainetik zehar Arabako lautadan sartzen zen.
Zerbitzu honen sorburua ulertu
ahal izateko 1754ra jo behar dugu,
Gipuzkoak Gatzagako bide orokorra
(Arlaban gaina) Baionako mugaldeko
hiriraino berritu eta konpontzea proiektatu zuen urtera alegia. Bidearen egokitze horren ezaugarriak25 Francisco
de Iberok Manuel de Carrerarekin
batera eginiko proiektuaren araberakoak ziren.
Halaz, 1779an jada, bidaiari eta
merkantzietarako erabiltzeko moduan
geratu zen errepide egokitua, eta aldi
berean postetxe berriak zabaldu zituzten (Urretxun “Rezola” eta “Etxe-zuri”
izenekoak gogora ditzakegu, eta
Zumarragako “Sarasua” ostatua, ostatu izateari aspaldi utzi ziona).
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Goian, ezkerrean, Norteko trena 1863an. Eskuinean, Mexikoko tren bat.
Behean, Gallartako meategietako trena, eta Bierzokoa. Eskuinean,
Zumarragako geltokia gaur egun.
Hainbat artxibo publikotan lortutako irudiak, eta Josemari Alemán
Amundarainen argazkia.

BURDINBIDEA

H

auxe izan zen, inolako
zalantzarik gabe, inguru
osoko bizimodua eraldatu zuen gertakizuna. Eta Urretxu eta
Zumarragan eragin berezia izan zuen,
zeren eta herriok bere bizimodua
aldaturik ikusi baitzuten, langile pila
bat etorri zitzaielarik, batik bat Italia,
Frantzia eta penintsulako beste hainbat tokitakoak. Langile espezialistak
ziren, tartean dinamitari italiarrak,
Norteko Trena eraikitzeko lanetara
etorritakoak ibilbideak zeharkatu
beharko zituen mendiak-eta zulatzeko. 1850 eta 1880 bitartean heldu
ziren, eta haietako askok eta askok
familia osatu zuten gero, bertako biztanleekin nahastu, eta gurekin geratu
ziren betiko.
Trenbidea eraikitzeko lanek nabarmen aldatu zituzten ukitutako inguru batzuk, are gehiago, zeharkatutako
herrietako zona batzuk hain zituzten
aldatu ezen auzirik ez zen falta izan,
esate baterako Zumarraga eta Urretxu

artean, Urola ibaiaren bidea eraldatu
zutenean. Arazo hau batik bat Zelaikoa
parean gertatu zen (egungo Secundino Esnaola kalean), meandro bat
kentzearren ibilgua aldatu behar izan
baitzuten, egun duen itxura zuzen
samarra emanez eta, horrenbestez,
Zumarragari lur gehiago atxikiz Urretxuren kaltean. Urretxuk helegitea aurkeztu zuen lur galera hori zela eta,
baina bertako jendeen, Zumarragako
udal agintarien eta probintziako agintarien nahia ikusirik eta eztabaidetan
hamarkadak igaro ostean, gaia Gorte
Nagusietara eta erreginaren beraren
mahaira ailegatu baitzen atzenean,
eremu hori Zumarragara igaro zen XIX.
mendearen azken hamarkadan.
Trazatu berriak, 1864an inauguratu zuten, Zumarragako geltokia Euskal
Herriko garrantzitsuenetako bat izatea
eragin zuen, beste euskal hiri guztiekiko epizentroa izateagatik eta horiekiko
lotura edukitzeagatik. Gainera, eta
1860az geroztik, bainuetxeak modan
jarri ziren, eta horren ondorioz Gaztelatiko trenak Zumarragaraino heltzen
ziren, eta bertako geltokiko plazan,

49

ETA 1841ean ESKUSOINUA FRANTZIATIK PENINTSULARA
SARTZEKO MODUAREN INGURUKO HAINBAT EKARPEN BERRI

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
INGURUA (1920-2004)

hurrena, diligentziak hartzen zituen
jendeak, Azkoitiko San Juanen edo
Arrasateko Santa Agedan, Aretxabaletan eta Eskoriatzan urak hartu nahi
zituela. Honi guztiari erantsi behar
1885ean hasi zirela ZumarragaDurango linea, Bilborekiko lotura
emango zuena, eraikitzen. Linea hau
1887an inauguratu zuten. Halaz, 1900
arte Bilbokoek, Donostiara joan ahal
izateko, Zumarragatik igaro behar
zuten; aipatu urtean eraiki zuten
harrezkero kostaldetik ibiliko zen bide
estuko trena.
Zalantzarik ez dago, beraz, trenbidearen eraikuntza, eta batez ere
Madril-Irun linearena funtsezkoa izan
zela, egungo Zumarragan dugun
bizimodua heldu ahal izateko, begi-bistakoa da-eta trenbideak, hainbat
hamarkada geroago, zonaldearen industrializazio garrantzitsua ahalbidetuko zuen azpiegitura eraikitzea ekarri
zuela. (Lerro hauek irakurtzean ez
pentsatu Zumarragan izan diren eta
egun diren bizimoduei buruzko inolako
iritzirik ematen dudanik, ez baitut herria
batekin edo bestearekin hobeto bizi
den konturik adierazi nahi).

BAINUETXEAK

1

868an Gipuzkoako ur sufretsu edo ganbouren eta ur
termalen ospearen gorena
heldu zen; Urola eta Deba ibaien
arroetan zenbait bainuetxe zabaldu
zituzten. Zumarraga, bere trenbideaz
eta bere geografi kokapen estra tegikoaz, Zestoa, Aretxabaleta, Eskoriatza
eta
Santa
Agedarako
abiapuntu bihurtu zen; Marcelino
Ugaldek gurdi- eta diligentzia-zerbitzu bat jarri zuen, bere gorputzentzako atseden eta osasuna bilatu nahi
zutenak garraiatzeko.
1876an Juan Mañé y Flaquer-ek,
berau baita El Oasis obra handiaren
egilea, honakoa idatzi zuen: “Hoy
Zumarraga ha pasado a ser, gracias
al ferrocarril, lo que antes fue Tolosa,
centro de la mayor parte de las
comunicaciones del resto de la provincia”.

Goian, Arrasateko Santa Ageda bainuetxea izan zena erakusten digun grabatua. “Hospital Aita Menni. Cien años de historia en Santa Águeda
(1898-1998)” liburukoa.
Eskuinean, Beteluko bainuetxeko aska bat izandakoaren hondarrak.

ESKUALDEARI BURUZKO
BESTE DATU SOZIOLOGIKO INTERESGARRI BATZUK
Iberiar penintsulako eta honen
mugetatik kanpoko etorkinak heldu
arte, Zumarragan eta eskualde osoan,
Gipuzkoako herri gehienetan bezalaxe,
euskara zen bertakoen ahotan entzuten zen hizkuntza bakarra26.
Trenbidea iritsi zenean, eta batez
ere Ferrocarril de los Vascongados
deitu hura inauguratu zutenez geroztik,
Zumarraga pil-pilean egotera igaro
zen, topaleku izatera, bidaiari askok
derrigorrean geratu behar baitzuten
bertan, eta garraiobidez aldatu; eta
aipatutako bainuetxeetara abiatzeko
lekua ere bazen.
Baina
trenbidea
eraikitzeak
berekin ekarri zuen, halaber, geltokia
eraikitzea; eta ondoren, inguru horrexetan kokatu zen Baskoetako trenaren geltokia ere, eta eraiki berriko
zona horretarantz hasi zen herria
luzatzen. Izan ere, ordura arte herriak
kale itxura eduki zuen ehunka urtez,
ezen soil-soilik Eitzagatik Kale barreneraino zegoen eraikita, Eliz-

kale, Piedad kalea eta Plaza Zaharra
tartean zirela.
Zabalgune berriaz, Kale barre nen eta trenbideen geltokien inguru
horren artean gauzatuaz alegia,
herriaren itxura zeharo aldatu zen.
Horrenbestez, hiruki baten bi alde
osatu ziren, eta honen hirugarren
aldea, berriz, XX. mendearen erdialdean egin zuten, urte horietan izandako etorkin uholde handiaren
eraginez.
Baina XIX. mendearen bigarren
erdialdean kontua zen betiko herrigunea eta sortzen ari zen gune berria lotzea. Horretarako, gero Soraluze,
Legazpi eta Secundino Esnaola kaleak
izango zirenak eta Plaza Berria egin
zituzten.
Betiko Elizkaleri dagokionez,
berriz, hantxe jaio zen trikitrixa, bi pisuko etxeak zeuzkan, eta bertan bizi zirenen artean halako senidetasun eta
laguntasun bat sumatzen zen, biztanle
kopuru txikiko herrietan izan ohi den
moduan. Bizimodua ere, sarritan, kalean egiten zuten.

51

ETA 1841ean ESKUSOINUA FRANTZIATIK PENINTSULARA
SARTZEKO MODUAREN INGURUKO HAINBAT EKARPEN BERRI

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
INGURUA (1920-2004)

AIPATU BEHARREKO AURREKARI
BAT: ERNESTO
ROLINek DANBOR
ETA PANDERO
LANTEGI BAT
SORTZEA URRETXUN, 1867an

N

orteko trenaren eraikitze
lanak zirela eta Zumarragara heldutako langile
kanpotarren artean Ernesto Rolin
Michel frantziarra zegoen. Honekin,
emazte zuen Margarita Desboni etorri
zen27. Hauek biak, trenbideko lanak
amaitu zirenean, Urretxun jarri ziren
bizitzen, eta 1867an danbor eta pandero lantegi bat sortu zuten Marcos
Salazarrekin batera28.
1871ko martxoaren 1ean Rolin
Justo Artizekin elkartu zen, eta horren-

bestez bere danbor eta pandero
negozioa otarregintzaz handitu zuen29.
Ernesto alargun eta gerente karguan
geratu zen, eta Antonio Beain Eguren
kontratatu zuen ikastun. Ordurako
utzia zuen lantegiaren lehen eraikina,
Urretxuko Zelaikoan kokatua (eraikin
hura Ignazio Maria Alberdi Agirreurreta
jaunarena zen; ukuilua zeukan, eta
baratza, beheko pisua, nagusia, bigarrena eta ganbara, eta errentamendukontratuak dioen moduan, jabeak
1868ko uztailaren 4an eman zuen
errentan lau urterako, hilean ehun
errealeko prezioan), eta Zumarragan
ari zen lanean, Justo Artizek altxatutako eraikin batean, Urola ibaiaren
desbideraketatik hurrean, ibilguaren
meandro zaharra betea baitzuten inguru honetan, Elizkalen trenbidetik ateratako zaborrez.
Artiz eta Rolinen arteko sozietate
berria eginik, hasiera batean “Rolin y
Compañía” izena hartu zuen, eta gero
“Artíz y Compañía izatera igaro zen;
azken izena, berriz, “Justo Artiz” izan
zuen.

Erlijio ekitaldietako irudiak. Goian, Donostiako Santa Maria elizaren aurrean 1920 inguruan. Behean ekitaldi mariatar bat. Garai haietan Elizak eragin sakona zuen gizartean, eta bere arauak eta portaerak ezartzen zituen,
moral zorrotzegi batez inolaz ere. Dibertitzea ez zegoen ondo ikusita.
Kutxaren Fototekak lagatako irudiak.
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GARAI HARTAKO
ELIZAREN MORALA ETA HONEN
GIZARTE ERAGINA:
“BALTSEOA” ETA
ESKUSOINUA,
INPERNUKO
HAUSPOA

B

ere eliztarrentzat eredu
egokia izatearren, eta
haien aurreko portaera
desegoki batek eragin zitzakeen kalteak saiheste aldera, espainiar apezpikubarrutien eliz moral hertsiak, eta
bereziki Iruñekoarenak30, portaera
zorrotza ezarri zien Apezpiku-barrutiko
erlijiosoei, galarazi baitzien adierazpen
profanoetan eta ez zegozkienetan aritzea: debekatu egiten zien bai eremu

pribatuan bai, jakina, publikoan dantzez edo erlijioaren esparrutik kanpoko
kantuez disfrutatzea, gai profanoez
predikatzea, mozorrotzea, are zezenak ikustera joatea ere31. Beste esparru batean, galarazita zuten tabernetan
edatea, jatea edo, jakina, jokatzea, non
eta bidaia batean ez ziren32; era berean, ezin ziren emakumeekin ibili kalean
edo toki publikoetan, nahiz haiekin
bizi33.
Laikoei begira, berriz, eliz araudi
aplikagarriak ohitura osasungarriak
atxikitzea azpimarratzen zuen. Moral
kontuetan gehiegikeria oro baztertzea
agintzen zuen34, eta baita arriskuren
bat eragin zezakeen edozein egintza
edo adierazpen ere, gauzarik arrunt
edo ohikoenak izan arren.
Dantzei dagokienez, Gaspar de
Miranda y Argaiz35 apezpikuaren
garaiaz geroztik oso interes berezia
izan zuten garaian garaiko moral egokiaren kalteko izan ez zitezen. Baina
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Miranda, kontu honetan, XX. mendean
ere bete-betean sartu den kate luze
baten lehenbiziko maila besterik ez zen
izan.
Kate horren piezetako bat Uriz
Lasaga apezpikua izan zen, dantzei
buruzko bere iritzi loteslea azaldu zuelarik. Nahiz onartu zuen dantzarik ez
izatea ezinezkoa zela, oso oharpen
zorrotzak egin zituen horiek saihestea
komeni zela-eta, eta erromeriei buruz,
berriz, adierazi zuen otoitzak hasi
orduko amaitu behar zutela dantzek;
are gehiago, azpimarratu zuen batzuetan ez zela horrela gertatzen. Gizon
eta emakumeek burua galtzen zutenean justiziara jo eta, halaz, gaitza sustraitik beretik moztuko zuela egiten
zuen mehatxu36.
Bestetik, dagoeneko 1941era etorrita, Iruñeko apezpiku Marcelino
Olaecheak, ordurako eragin zuzenik ez
izan arren Gipuzkoan, hau jada
Gasteizko elizbarrutiaren mendean
baitzegoen, bere apezpiku-barrutiko
Aldizkari Ofizialean dantzen aurkako
eraso bortitz bat eman zuen argitara,
beste garairen batetik etorritako eraso
zirudiena inolaz ere, bereziki baltseoaren aurka joz. Garbi zegoen gerra zibilean bere aldekoek irabazi izanak

indarra eman ziola dantzen kontra hain
modu
itxuragabean
jarduteko.
Testuaren berri zehatza izateko, ikus
ezazue, oso-osorik, apezpikuaren testua, beste testu osagarri batzuekin
batera, 2. eranskinean. Dena den, ezin
dut aurrera egin, adibide gisa besterik
izan ez arren haren testuetako baten
zati txiki bat bere horretan, jatorrizkoan
alegia, jartzeke; honetan, baltseoa dela
eta apezpikuak eskaintzen dituen
irtenbideak aipatzen dira:

“Nos, convencidos del grave
deber que nos impone el cargo pastoral pensando serenamente el asunto
después de encomendarnos al Señor,
apoyados en la autoridad de excelentes moralistas y de los Sres. Obispos
que se han enfrentado con el problema, persuadidos del estrago moral
que causan en nuestros pueblos los
bailes agarrados por las denuncias y
quejas de los Párrocos, oído finalmente el parecer de los Muy Rvdos.
Señores Arcipreste:
A) Declaramos que los bailes
agarrados, tal y como se ejecutan hoy
en nuestra Diócesis o son gravemente deshonestos por su propia naturaleza; y por tanto gravemente ilícitos,

1920ko irudia. Honetan, kongregazio bateko edo elkarte sekularren bateko neskak ikusten ditugu, apaiza erdian dela. Otoitz egitea, ekintza onak
eta liturgiarik jainkojaleenak ziren lan nekezak eta ordutegi ezin luzeagoak uzten zuten denbora apurra betetzeko modu bakarra. Erlijioa aisia eta
denbora-pasa zen. Pertsonen bizitzan ez zen besterik sartzen.
Kutxaren Fototekak lagatako argazkia.

como dicen de los bailes modernos
los Prelados citados arriba, o son al
menos para muchas almas ocasión
próxima de pecado grave, y como
tales los reprochamos y condenamos.
B) Ordenamos a los Sres.
Párrocos y a los demás sacerdotes
que ilustren en el sentido expuesto la
conciencia de los fieles, haciéndoles
ver con paternidad, prudencia y
apostólica claridad de las faltas en que
incurren los que ejecutan esos bailes,
ya contra la castidad, ya contra la caridad, y recordando a los padres el
grave deber que tienen de velar por la
pureza de sus hijos, apartándolos de
diversiones inmorales.
C) Esperamos lo mismo de los
Sres. Confesores, no solo seculares,
sino regulares, pues la diversidad de
criterio sería de desastrosos efectos
en las almas.
D) Júzguese con mayor energía,
a los que son causa de la celebración
de esos bailes (patrocinándolos con
el prestigio de su autoridad o su persona, costeándolos, estampando su
firma en las Instancias dirigidas a la
Autoridad; prestando para ello los
salones no destinados precisamente
a celebración de espectáculos,
tocando el acordeón u otro instrumento de charangas callejeras, cuya
actuación corriente es en dichos bailes); a todos los cuales tenemos el
dolor de no poderlos considerar
como cristianos ejemplares, confiando a la prudencia de los Sres.
Párrocos nuestro deseo de que sean
propuestos, caeteris paribus, a los
demás fieles, en la ejecución de los
actos, legítimos eclesiásticos que
menciona el Canon a.a 56, $ 2.º, y en
el desempeño del cargo de organistas o cantores de las Iglesias:
E) Siendo particularmente la pérdida de las sanas costumbres en los

pueblos que no han caído en el envilecimiento del baile agarrado (pérdida
de costumbres que parece se propone la industria satánica de unas almas
perversas o ciegas) declaramos inhábiles para los referido actos legítimos
señalados en el Canon anterior.
F) Finalmente, por la importancia
que tiene el no confundir las ideas, con
descrédito de la verdadera Religión y
escándalo de las almas, mezclando por
costumbre la práctica de diversiones
inmorales, como el baile agarrado, con
apariencias de ejemplaridad de vida y
piedad sincera, deseamos que los Sres.
Párrocos y encargados de Cofradía,
Hermandades, Asociaciones Piadosas…dejen al margen, “arrepta occasione”, con exquisita prudencia, en los
cargos de las mismas y sus Juntas de
Gobierno, a las personas que ejecuten
esos bailes; y con particular razón, si
son Hijas de María, por ser incomprensible que lleven título, las jóvenes que
no sean ejemplares.
Pamplona 15 de junio, Pascua de
Pentecostés del año 1941
MARCELINO,
Obispo
de
Pamplona”.
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Zumarragako Trikitrixa Hernanin, San Joanetan, 50eko urteetan.
(Ormazabal sendiaren artxiboa).
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TRIKITRIXAREN
ONDOREN
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SORRERAREN
ONDOTIK
TRIKITRIXA KONTZEPTUA ETA
HARTU DITUEN
IZENAK

Z

umarragako trikitrixaren historian murgildu
aurretik, ezinbesteko
ikusten dut musika
mota hau zer den edo
zertan datzan argitzea. Horretarako,
Jose Luis Bengoa Zubizarretak eskainitako definizioa erabiliko dut37. Beti
autore honek dioenaren bidetik, trikitrixa akordeoi diatonikoak eta panderoak osatu multzoa da, eta euskal
jatorrikoa ez bada ere, bertakotu egin
da erabat, halako mailan ezen gaur
egun gure lurreko arte eta herri
adierazpenetan zeharo sustraitutako
instrumentu-multzotzat har baitezakegu.
Akordeoi edo eskusoinu mota
honek botoiak ditu esku bietarako, eta
neurriz akordeoi arrunta –pianoforte
ere deitua– baino txikiagoa da. Bien
soinuak ere desberdinak dira.
Izenari berari dagokionez, musika-adierazpen
hau
izendatzeko
moduak bat baino gehiago izan dira.
Halaz, Bizkaian Triki-Trixa esaten diote,
Arrasate inguruan Triki Triki, eta baita
Triki ere, eta jotzaileei, berriz trikitilari.
Beste toki batzuetan, berriz, Trikitrixa
esaten diote.
Elizari lotutako hainbat sektoretan, joandako garaietako moralista eta
apaiz batzuen eraginez inpernuko
hauspoa izena erabiltzen zuten, esa-
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ten baitzuten musika aldaera hau jendearen moraltasunaren hondatzaile
izan zitekeela, hain zuzen bere soinu
deabruzkoez gazteak tentatzen, erromerietan irrikak pizten, eta dantza
horren bidez has zitekeena gazteak
beste gehiegikeria batzuetara eramanez amaitu zitekeelako, orduan nagusi
izan behar zuen dezentzia ahaztaraziz;
gainera, hau guztia arrotza zen
musika-tresna baten eraginez gerta
zitekeen.
Dena dela, batzuen iritziz, azkeneko ehun eta berrogeita hamar urte
hauetan behintzat, gure soinuari ukitu
paregabea eman dio trikitrixak; are
gehiago, soinu hitza bera ere baliatu
izan da, trikitrixa izendatzeko.

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXAREN
SORRERA

“Z

umarragako Trikitrixa”
1920an sortu zen formalki, eta berehala
lortu zuen ukitu pertsonal eta herrikoia
Euskal Herriko alderdi kontinental eta
penintsularrean38.
Trikitrixaren jatorria Elizkaleri39
lotuta dago. Hauxe genuen herriko
kale jatorrenetako bat, eta bertan bizi
zen Oria-Irizar familia, Zumarragako trikitrixaren kide nagusia sortu zen familia alegia. Secundinoren alargun
Frantziska Antonia Irizarrekin batera
bere hiru seme-alabak bizi ziren,
Severiano, Jose Tomas eta Maria
Inocencia, 1894ko azaroaren 8an,
1896ko abuztuaren 15ean eta 1898ko
abenduaren 27an jaioak hurrenez
hurren.
Kale horretan, gainera, hainbat
negozio zegoen, hala nola: txikori fabrika bat, “El León” izenekoa, txokolategile bat, irakaskuntza-akademia bat,
jostun tailer bat, zatartegi bat, taberna
ezagun bat, okindegi bat, estanko bat,
bizartegi bat, jostundegi ospetsu bat,
argazkigintzako denda bat, ura eta
limonada saltzen zuten denda bat, eta
ale eta lasto biltegi bat.
Hasteko egun bat jarri behar
delarik, 1920ko San Joan bezperako
gaua jarriko dugu: orduan, Musika
Bandak herriko kaleetan zehar hainbat martxa alai jo ostean, eta San
Joan sua errea zelarik ordurako, giroz
beteriko toki hartan hainbat herritar
zeuden bildurik, tartean baitziren,
besteak beste, Facundo Osiñalde,
Aquilino Etxeberria, Alfonso Olaetxea,
Patximisti, Lazaro Arzelus, Jose
Azkarreta, Juan eta Nazario Urreta,
Luis Bidarte, Jose eta Severiano Oria,
Ezkerrean Kruz Jaka, itzal handiko gizona Zumarragan. Artxiboen arakatzaile porrokatua, eta zumarragarren eta ingurukoen historiaz maitemindua, batez ere erretiroa hartutako mandataria da eta, Elizkale gogoan,
auzo-mina sentitzen duen militantea. Eskuinean Eusebio taberna,
Elizkaleren bihotza zena.
Javier Ramos Martínezen artxiboa.
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Fernando Paternain, Jose eta Tomas
Aizpurua, Narziso Igarzabal, eta Juan
Pablo Jaka.
Emakumeak eta umeak alde
eginda zeudela, eta une hartan
Kanpanzar soinujolea bertan zela
baliatuz, hainbat doinu jotzen hasi
ziren, gustu guztietakoak inolaz ere,
harik eta, halako batean, norbaitek
pandero bat ekarri eta, Jose Oriak
eskuetan hartu zuelarik, jotzen eta entzuleen gustuko bertsoak kantatzen
hasi zen arte.
Panderoa eskuz esku igaro zen,
baina inork ez zuen Oriak ateratzen
zion soinuaren parekorik lortzen. Une
horretatik aurrera, Kanpanzarrek eta
Jose Oriak elkarrekin aritzea erabaki
zuten, eta halaxe ibili ziren Euskal
Herriko herrietako festa eta erromeria
guztietan zehar, entzuleen atseginerako ibili ere.
Zumarragako Trikitrixaren jaiotza
zen, kide zituelarik, beste guztiek
bezalaxe, soinujolea eta, koplak kantatzeaz batera, haren musika osatzen
zuen panderojolea.
Normalean soinujolearen abizena izan bada ere eratutako taldeari
izena jartzeko, Zumarragan beti panderojolea izan zen, ez soinujolea, trikitrixari izena eman ziona. Eta “Oria
anaiak” izan ziren eta dira, gaur egun
ere. Trikitrixan koplak kantatzen
dituena, sarritan, bertsolariarekin

nahasten dute. Bertsolariak kasuankasuan inprobisatu egiten du, une
horretan bertan; trikitrixan, berriz,
aurrez prestatu eta buruz ikasitako
bertsoak kantatzen dira. Koplak kantatze horren sorburua oso-oso aspaldikoa da, herriko festetan jendea
alaitu eta pozteko langintza gisa.
Koplen letrak satirikoak izan ohi dira,
barregarriak, are pikaro samarrak
ere.
Horrelaxe atera ziren, estreinako
aldiz, Jose Oriaren dantza sueltorako
eta baltseorako kantuak; hauen artean
nabarmen, jotatik etorritako fandangoa40.
Handik pixka batera ongi irabazitako ospea zuen jada trikitrixak, eta
jotzen zutenean, zuzenean, irrati
bidez, are diskoetan ere entzun zitekeen. Triki Trixaren lehenbiziko inpresioa 1929ko udan egin zuen Columbia
etxeak, Donostiako Kursaal zaharrean. Jose Oriak bere lehen zortzi
konposizioak grabatu zituen eskusoinu, pandero eta kantuaz. Sal mentetan izandako arrakasta ikusirik,
Ignazio Busca Sagastizabalek So ciedad General de Autores delakoan
izena emateko gomendatu zion Jose
Oriari, baina zumarragar paregabeko
honi ez zion kezka handirik sortu kontuak, eta ez zion bera bezala Zumarraga koa zen konpositorearen
aholkuari jarraiki41.
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TRIKITRIXAK HISTORIAN ZEHAR
IZAN DITUEN PARTAIDEAK

G

ure Trikitrixa jaio zenetik
gaur arte, pertsona asko
aritu dira, garaian garaikoak, eta guztien artean ahantzi
behar ez den historia zati bat osatu
dute.
Jose Oria, trikitrixaren sortzailea
eta lehenbiziko hamarkadetan zeharreko protagonista behinena, soinujole
batekin nahiz besteekin elkar zitekeen,
gauzak nola fortunatzen ziren; eta
honek argi eta garbi erakusten digu
musika-talde hau ez zela gauza finko
eta estankoa, baizik eta unean uneko
beharretara egokitzen eta moldatzen
zena.
Halaz, eta Jose Oria denbora
batean zehar nagusiki soinujole batekin

aritu arren, honek ez zion halako musika-ekitaldi batzuetarako beste soinujoleren
batekin
aritzeko
aukera
zapuzten. Dena den, igarotako aldiak
arrazionalizatzeko ahalegina eginez,
neurri batean komeni zaigu une bakoitzean talde horretan musikari izan ziren
pertsonak azpimarratzea.

JOSE ORIA BENIGNO
BEREZIBAR ZABARTE,
KANPANZAR, SOINUJOLEAREKIN42

G

orago ikusi dugun moduan, Zumarragako Trikitrixa Jose Oria koplaria
eta Kanpanzar soinujolea elkartzean
jaio zen. Talde honi dagokionez,
dagoeneko Jose Oriari buruz eskainitako datuez gain apenas eman dezakedan informazio gehiagorik, ezen
gaur egun horren gainean dugun
jakinduriak berri gutxi ematen digu;

Jose Oria eta Kanpanzar, 20ko urteetan (Migel Urteagaren artxiboa)
Eskuineko orrialdean, Kanpanzar familia oso-osorik, Benigno Berezibar
aitaren belaunaren kontra jarrita dagoela.
Beheko argazki bietan, Benigno Berezibar.
(Javier Ramosen artxiboa. Mari Carmen Agirre Berezibarrek lagatako
argazkiak).
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Goian, Jose Oria eta Kanpanzar Santa Isabel eguneko erromerian, 1925
inguruan. Oria-Irizar sendiko zenbait dituzte inguruan (Migel Urteagaren
artxiboa).
Behean, Benigno Berezibarren hil ondorengo oroigarria.
Eskuineko orrialdean, Jose Oria eta Etxesa-Korta 20ko hamarkadako
azken urteetan (Migel Urteagaren artxiboa).

izan ere, apenas den argitaratutako
gauzarik, eta lortu ahal izan ditugun
iturriak, ahoz jasotako informazioak
alegia, oso urriak dira.
Edonola ere, ongi jasota utzi nahi
dut historiari begiratuta zailagoa dela
soinujoleari buruzko datuak lortzea
Jose Oriari buruzkoak eskuratzea
baino. Gauzak horrela, une honetan
nahiago dut, konplexutasun handi hori
tarteko bada ere, Kanpanzarri buruzko
aipamen labur bat egitea.
Benigno Berezibar Zabarte,
Kanpanzar, 1896ko ekainaren 27an
jaio zen. Gurasoak arrasatearrak
zituen, eta urte horretan Bizkaiko
Elorrioko Kanpanzar baserrian bizi
ziren. Aita nekazaria, eta etxekoandrea ama, eta lau seme-alaba hazi
zituzten, jasota zuten mutil batekin
batera.
Kanpanzarrek
gazte-gazterik
ikasi zuen musika Jose Bere-

ziartuarekin, Angiozarren, eta Benigno
soinujole gisa berehala nabarmendu
zelarik, izen artistiko bat hartu zuen.
Nire informatzaileek43 diotenaren arabera, denbora askorik ez zen igaro
bataio, ezkontza eta erromerietan
soinu jotzen hasi zen arte. Azken
hauetan soinujoleak “txakur handi” bat
kobratzen zuen, orduko hamar zentimo alegia, eta ez zen irabazi kaxkarra;
eta jotako pieza bakoitzeko kobratzen
zuen soinujoleak edo trikitilariak.
Soinua jotzen ere irakasten zuen baserrian. Ordurako otorduak ematen zituzten bertan, eta barra txiki bat zeukaten
jarrita; negozio honek 1942 arte jarraitu
zuen.
Kanpanzar oso gazterik hil zen,
31 urte zituela, eta ez zen ezkondu,
ezta familiarik izan ere44.

JOSE LARRAÑAGA LETE
ETXESA-KORTA SOINUJOLEAREKIN

Z

umarragako
Trikitrixak
izena bazuen dagoeneko,
eta handik aurrera Jose
Oria Irizar izan zen taldearen euskarri
nagusia. Dena den taldea, liburu hau
irakurri ahala azalduko diren arrazoiak tarteko, urteetan zehar soinujolez aldatuz joan zen. Oriari lagundu
zion soinujoleetako bakoitzak eskusoinu modelo bat erabili zuen, betibeti soinubiko motakoak ordea,
eskuineko eskurako behintzat, hau
da, botoi bera sakatu arren hauspoa
ixtean edo zabaltzean soinu desberdina ematen duten horietakoak.
Honetatik garbi ondorioztatzen da
hasiera batean trikitrixa deitu multzoan zera behar zela: musikariak erabiltzen zuen eskusoinu mota baino
gehiago, eskusoinuaren beraren soinua, panderoak ematen zion oinarri
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Eskuinetik ezkerrera eta goitik behera: Elosuko ikuspegia. Jose Inazio
Agirre, Etxesa-Kortaren iloba, bere semearekin. Jose Oria eta Etxesa-Korta
taldean. Etxesa-Korta baserria. Etxesa-Kortaren eskusoinua (Javier Ramos
eta Migel Urteagaren artxiboak).
Eskuineko orrialdean: Ezkontza ospakizun bat 20ko urteetan. Etxesa-Korta
zen musikaria. (Landakandaren artxiboa).

erritmikoa zuelarik lagun hutsuneak
betetzeko; hauekin batera, aurrez
prestatutako bertsoak kantatuko
zituen ahots ederreko koplaria. Eta
jakin badakigu Jose Oriak oso-oso
ahots ona zuela. Ramon Zubizarreta
Landakandak dioskunez, “Jose Oriak
ahots bikaina zuen, igo egiten zuen,
ez zen ez gizonezko ez emakumezko
baten tonua, ez da horren parekorik
izan”. Ahots garbia zuen, eta igotzen
zuenean ere ulertzen zitzaion koplako
bertsoa, beste askori ulertzen ez
bazaio ere. Panderojole lanean normala zen, ez aparte jartzekoa, baina
kantuan, berriz, haren parekorik ez”.
Jose Larrañaga, Etxesa-Korta45,
1905eko uztailaren 22an jaio zen, eta
zazpi senidetan zaharrena zen46.
Gazte-gaztetarik ikasi zuen eskusoinua
jotzen, baserrian, txistua jotzeaz gain
musika-ezagutza oinarrizko batzuk irakasten zituen pertsonari entzunez47.
Instrumentua jada nahikoa txukun erabiltzen ikasirik, ezkontzetan jotzeaz
gain Elosu, Santutxu eta Pol-Pol inguruan ere jo izan zuen igande arratsaldeetan. Batzuetan arreba izaten zuen
lagun, honek panderoa jotzen baitzuen.

Oraingoan Landakanda izango
da Etxesa-Kortak jotzeko zuen
modua azalduko diguna: “Nabar mendu egiten zen, ez zen besteak
bezalakoa, bazuen gauza bereziren
bat. Askok imitatu nahi izan dute, ez
dira ordea hark bezala jotzera iritsi.
Haren eskusoinua oso altu zegoen
afinatuta, eta Jose Oriarekin batera
trikitrixa bizi dotorea ateratzen zen.
Garai hartan Gelatxo nabarmentzen
zen, eta diotenez jendea beti ibiltzen
zen biak alderatzen. Gelatxo birtuosoagoa omen eskuinaz, eta EtxesaKortak, berriz, baxuak hobeto jotzen
omen zituen”.
Dena den, hemen azaltzekoak ez
diren
arrazoiak
tarteko,
Josek
Espainiatik irten behar izan zuen hogeita bi urte zituela; Santa Fe hartu zuen
bizilekutzat, Argentinan alegia, eta ez
zen inoiz jaioterrira itzuli48.
Taldea osatu zuten bitartean
disko batzuk grabatu zituzten, eta
bada oraindik horietako bat edo beste
Arrate Irratiaren diskotekan eta
Urteagatarrenean.
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FELIPE MONDRAGON
AYASTUY ERROSTA SOINUJOLEAREKIN
Felipe
Mondragon
Ayastuy,
Errosta49, Oñatin jaio zen 1894ko
maiatzaren 26an, eta 1982an hil zen.
Zazpi senide ziren, lau gizonezko eta
hiru emakumezko, eta bera seigarrena. 1921ean Legazpira jo zuen lanera,

eta hantxe ezagutu zuen Oria. Honekin
bikotea osatu zuen Etxesa-Korta joan
ostean, eta hamar bat urte eman zituzten elkarrekin. Antonio Mondragon
Arruabarrenak, Errostaren semeak,
kontatzen duenez, garai horretan
Zumarragako Trikitrixak disko bat grabatu zuen Donibane-Lohizunen. Garai
hartan sarritan jotzen zuen nonbait lau
urtean behin izaten ziren Euskal
Jaietan.
Karlos Egiguren soinujolea familiako ezkontza batean. (Egiguren familiaren artxiboa).
Errosta bere emazte eta seme-alabekin. (Mondragon sendiak lagatako
argazkia).

KARLOS EGIGUREN
ZABALA SOINUJOLEAREKIN
Karlos Egiguren Zabala Loiolan
jaio zen 1907ko azaroaren 16an, San
Inazioren basilikatik hurbil. Bere familiarekin bizi izan zen jabetzakoa ez izaki
errentan hartuta zuten Garate baserrian. Handik Zumarragara iritsi, eta
Errostak utzitako hutsunea bete zuen.
Egigurenek bere kasa ikasi zuen
eskusoinua jotzen, nahiz batzuetan
Zumarragako Musika Bandaren kideren batek lagundu zion. Jose Oriarekin
aritu zen, harik eta 1940 inguruan
ezkondu eta jotzeari laga zion arte;
izan ere, garai hartan Karlosek
Zumarragako “Melitón” taberna zeraman, eta hango lanek egun osoa kentzen zioten.

KANDIDO BERISTAIN
AGIRREREKIN
Azkoitian jaio eta bizitza osoa
bertan eman bazuen ere, Kandido
Zumarragako Trikitrixaren historiaren
zati bat izan zen; izan ere, makina bat
bider jo zuen akordeoi diatonikoa,
soinu txikia alegia, Jose Oriaren aldamenean. Dena den, eta batzuetan
horrela izan bazen ere, normalean
Leandro Unzueta panderojole azkoitiarrarekin jo zuen eskusoinua.
Frantziska Larrañagarekin ezkondu, eta bederatzi seme-alaba izan
zituzten, sei neska eta hiru mutil.
Dariak, haren seigarren alabak50, kontatu didan moduan, bere anaia
Kandido zen, zendua baita jada, aitari
buruz gehien esan zezakeena. Kandido semea musikaria zen, eta solfeoa

jakiteaz gain hainbat musika-tresna
jotzeko gai ere bazen. Azkoitiko musika bandaren kide ere izan zen, eta
herri honek egundoko omenaldia egin
zion 1995eko irailaren 24an, herriko
Musika Bandaren kide gisa hirurogei
urtez, eta horietako berrogeitan zuzendari arduraz, eginiko lanagatik.
Eskusoinua ere jotzen zuen, eta sarritan bere aitarekin batera. Horregatik
beste inork baino hobeto ezagutzen
zituen haren ibilerak. Lehenik tronpeta
jo zuen, eta bonbardinoa gero; baina
horiei nahiko iritzi ez nonbait, eta etxean biolinaz alaitzen zien bizimodua
bere senideei.
Eskusoinuari dagokionez, berriz,
Dariak kontatu dit aita “handiarekin”
hasiko zela, baina gero “txikira” igaro
zela, hain zuzen bere seme Kandidok
geroago egingo zuenaren kontrako
bidean; baina ez dakigu nola eta
norekin ikasi zuen jotzen. Kontu garbi
bakarra zera dugu, eskusoinuaz alaitu zituela, urtea joan eta urtea etorri,
Aizpurutxo, Arroa, Elosu, Erdoizta,
Ibañarrieta, Kurutzeta, Larraskanda,
Oikia, Orio, Santa Engrazia, Zamaleku
eta Zestoako erromeriak. Oriora ere
joan ohi ziren Kandido eta Jose Oria
jotzera, oriotarrek estropadak irabazten zituzten bakoitzean alegia, maiz
gertatutako kontua inolaz ere garai
haietan.
Osterantzean, nire solaskideak
esan didanez igande goizetan etxean
bere aitak gazte askori erakusten zion
eskusoinua jotzen. Eta bitxikeria gisa,
esango dugu eskola haietara joaten
zirenen artean Jose Urteaga Oria
zegoela. Aitari jotzea gustatzen zitzaion piezen artean “Urrategiko
Martxa” zegoen. Urrategiko Amaren
egunaren bezperan jo ohi zuen. Pieza
batzuk ere idatzi omen zituen, eta
baita zintaren bat grabatu ere.
Dariak gogoan duenez, noizbait
bera eta bere ahizpetakoren bat Loiola
Irratira joan ziren, aitarekin eta Jose
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Goian, Jose Oria eta Kandido Beristain, 1945ean. Beheko argazkian, ezkerrean Kandido Beristain, eta irudiaren eskuinaldean semea, soinua eskuan
duela (Beristain sendiaren eta Migel Urteagaren artxiboak).
Hurrengo orrialdean, Jose Oria eta Gorriz (Migel Urteagaren artxiboa).

Oriarekin batera, eta musikariek
“Baratzako Lorak” jo zuten, neska gazteek kantari lanak egiten zituzten bitartean.
Lanegunetan “Hurtado de Mendoza” lantegian aritzen bazen ere
(betiere Kandido tabernan aritu eta
gero, negozio hori ere aurrera atera
baitzuen Azkoitian) soinua joz lortutako
sariak ere izan zituen, lehiaketa bat
baino gehiagotara aurkeztu zen eta.
1935ean Azkoitiak omenaldi gozo eta
beroa eskaini zion, musika arloan eginiko lanagatik. Eta hazi bikaina laga
zigun gainera, bere seme-alaben artean erneko zena; hauen artean,
Kandido izan genuen aipagarriena.
Eta Dariak eman zigun aztarnatik
tiraka, garai hartako prentsan informazio artikulu bat aurkitu dut, eta bertan
ikusi Gipuzkoan 1936an egin ziren
akordeoi lehiaketetako ohiko partaideetako bat genuela Kandido. Honetatik,
beraz, ondoriozta dezakegu soinujolez
osatu musikari mundu honetan ordurako akordeoilari ezaguna zela51.

ALEJANDRO TELLERIA ELORRIAGA ANTZUOLAKO GORRIZ SOINUJOLEAREKIN59
Alejandro
Telleria
Elorriaga
1910eko maiatzaren 25ean jaio zen,
Antzuolako Gorriz Handia baserrian.
Lanbidez ebanista bazen ere, eskusoinua bikain jotzen zuela eta afari askotara deitzen zuten, eta sarritan
Antzuolako bertako Uzarraga auzora
joan behar izaten zuen53.
Gorriz ere sartu zen Zumarragako Trikitrixaren historian, zeren
eta denbora batez Jose Oriarekin
batera aritu zen, eskusoinua joz; are
gehiago, disko bat grabatu ere egin
omen zuten, esan didatenez.
Dena den, trikitrixarekiko harremana ez zen Jose Oriarekin jotzeari
laga zionean amaitu, ezen praktikatzen
eta jotzen segitu zuen, bera bezala
antzuolarra zen eta gero ohiko panderojole
izango
zuen
Valentin
Aperribairekin. Itxura denez, bi akorde-
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Gorrizen eta Valentin Aperribai panderojolearen hainbat irudi.
(Gorrizen seme Fernando Telleriak lagatako argazkiak).

ETA 1841ean ESKUSOINUA FRANTZIATIK PENINTSULARA
SARTZEKO MODUAREN INGURUKO HAINBAT EKARPEN BERRI

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
INGURUA (1920-2004)

71

1933an, animuz nahikoa barrena jota
zegoela, aldarte ona itzuli zitzaion,
omenaldi gisa eskaini zioten Arrate
Irratiko programa bat entzun eta bertan zuzenean parte hartu zuelarik54.
Beste zaletasun handi bat ere
bazuen, abelazkuntza. Eta normala
zen feriaz feria ikustea. Hainbat sari
lortu zuen ganaduaz, Madrilen horietako bat. Urtetan oso aurrera zihoala
zendu zen, 2002ko irailaren 13an.
oi motak jotzen zituen, soinubikoa eta
handi teklatuduna. Osterantzean, hain
zen handia akordeoirako grina ezen
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“URREZKO AROA,
1940”55: JOSE MIGEL
ORMAZABAL MUTILOAREKIN
Nuestra Triki-Trixa56 lanean argitaraturik geratu zen moduan, 1940an
hasi zen talde zumarragar honen
Urrezko Aroa edo esan genezakeena,
Jose Oria Jose Migel Ormazabalekin
elkartu zenean (honi “Eskusoinuaren
magoa” esan ohi zioten; oso atsegina
da haren oroitzapena, pertsona zintzo
eta jatorra zelako. 1973ko irailaren
23an zendu zen); Ormazabal, garai
hartan, Urasandi baserrian bizi zen.
Gerra zibila (1936-1939) amaitu
eta gutxira Jose Oria, bere emanaldietan, txandan hasi zen Karlos Egiguren
eta Jose Migel Ormazabal soinujoleekin. Azkenean Ormazabalek hartu zuen
Karlosen tokia, behin betiko.

Jose Migel Ormazabal Zegamako
Azkonieta baserrikoa zen. Gurasoak
zegamarrak zituen, eta guztira hamabi
senide ziren. Jose Migel bera 1902ko
apirilaren 21ean jaio zen. Anaia zaharrenek, Antonio eta Manuelek alegia,
eskusoinua jotzen zuten Jose Migelek
bezala, zaleak izaki nonbait, baina
azken hau zen, inolako zalantzarik
gabe, hiruretan onena, eta zuen denbora guztia eskaintzen zion.
Garai hartan, Zegaman Baldomero Telleria apaiz eta musikaria bizi
zen. Honek solfeo eskolak ematen
zituen, doan, eta horrelaxe hasi zen
Jose Migel musika ikasten. Ikasleen
artean izan zituen, halaber, Dionisio,
Felix eta Juan ilobak, zehazki solfeo,
harmonia eta piano ikasgaietan.
Umezurtz geratuak ziren, ez aitarik ez
amarik, mende hasieran gertatutako
kolera izurrite batek eraman zituelako
–aita Zegamako Harrizalanea baserrikoa zen, eta Elorriokoa ama–. Hiruretan Juan Telleria Arrizabalaga
Urbiako txangoa, 1941ean. Ormazabal sendia eta lagunak. (Ormazabal
sendiaren artxiboa).
Eskuinean, Juan Telleriaren bi irudi (Telleria sendiak lagatako argazkiak).

nabarmendu zen (1895-1949), eta
musikari ospetsua izatera heldu zen.
Paris eta Alemaniara joan zen, eta
ganbera-musikako irakaslea izan zen
Madrilgo Real Conservatorio de
Música y Declamación delakoan 1946
arte. Dena den, haren izen eta irudia
ilundurik geratu ziren, Cara al Sol-en
martxaren, berak Amanecer izena
eman zion haren konpositorea izan
zelako, Madrilgo Europa zine-aretoan
1936ko otsailaren 2an, mitin batean.
Testuaren egileak Primo de Rivera,
José Mª Alfaro, Agustín de Foxá, Pedro
Mourlane Michelena, Jacinto Miquelarena, Dionisio Ridruejo eta Rafael
Sánchez Mazas izan ziren. Pieza honi,
frankismoan zehar, Canto Nacional eta
Himno Oficial de Falange Española y
de las JONS maila eman zioten; alabaina, gogoratu beharrekoa dugu, halaber, haren produkzioan beste lan
garrantzitsu asko dagoela, hala nola:
antzerki obrak, musika sinfonikoa,
kuartetoak, abestiak, pasodobleak,

tangoak, foxtrotak eta schottischak.
Eta hain ezagunak ez diren obra horiexek dira maisuaren kalitate artistikoa
erakusten digutenak, ez berak enkargu
batez eta diru truke konposatu baina
letra idatzi ez zuen beste hura.
Artean umea zelarik, euskaraz
baizik jakin ez, eta Rafael Jiménezen
baserrira joan behar izan zuen morroi,
Arabako Urabaina, gaztelaniaz ikasteko57. Itxura denez, Urabainen aparteko
gauzarik ez dibertitzeko, eta horrenbestez Jose Migelek sarritan jo ohi zien
eskusoinua, amamak egindako opari
estimu handiko hura alegia, herriko
gazteei.
Jose Migel, hogeita zazpi urte bete
zituenean, Gregoria Otaegi Agirrerekin
ezkondu zen Zegaman, hau ere herrikidea baitzuen, eta bost urte gazteago.
Lerro hauek idazten ari diren unean 96
urte ditu Gregoriak, eta nik, berriz, izugarrizko zoriona, hain zuzen harekin hitz
egiteko parada izan dudalako. Eta kontatu didanez, bere senarra “oso gazterik
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J. M. Ormazabal txangoak eta Isabel tabernako hainbat egun musikaz
alaitzen. (Ormazabal sendiaren artxiboa).
Eskuinean, kintoen ospakizunetako eta ezkondu aurreko agur-afarietako
irudiak. (Ormazabal sendiaren artxiboa).
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hasi zen eskusoinua jotzen, zaletasun
ikaragarria zuen, eta belarria ere fina,
ezen entzuten zuen edozein kantu ateratzen zuen. Amak ez zion baserrian
eskusoinua jotzen uzten, eta ikasi ahal
izateko ganbarara igo behar izaten
zuen. Familiak orduan pobreak ginen,
eta Jose Migelen zaletasuna hain izanik
handia, bigarren eskuko eskusoinu bat
erosi behar izan zioten, Zegamako
beste batena izandakoa nonbait”. Eta
jarraitzen du: “nire aitak, Juan Rubiok,
horrela esaten zioten, taberna zeukan,
eta hark ere eskusoinua jotzen zuen, eta
nire senarra beti egoten zen haren aldamenean, entzuten, gustukoa zuen.
Dionisio, Felix eta Juanito Telleriaren bizilagunak ere baginen. Juanitok denbora
asko ematen zuen Madrilen”.
Eta Juan Marik, Jose Migel eta
Gregoriaren semeak, honakoa dio:
“Hark (Juanitok) Cara al Sol himnoaren
musika egin zuen, baina letra beste
batzuek jarri zioten. Nire aitak estimu
handian zuen, nahiz desberdinak ziren
zeren eta, gerran zehar, Zegama
alderdi batean egon zen, eta Jose,
berriz, bestean. Baina Zegaman egina
zuen monumentua 1968an bonba
batez lehertu zutenean, aitak pena
sentitu zuen, Juan Telleria ez zelako

politikaria, baizik eta musikaria, bohemio hitzaren zentzurik zabalenean, eta
baita oso despistatua ere”.
Bohemio bizimodu hori zela eta,
ezagun egin zen Madrilgo erudiziogiroetan. Hala eta guztiz ere, horrek ez
zion gerran kartzelatik libre geratzeko
balio izan, are ia-ia fusilatu egin zutelarik, baina era berean hainbat generotako –zartzuela, sinfonia, etab.– musikari
konpositore izate horrexek, pianoaz
inprobisatzaile aparta izateaz batera,
balio izan zion kartzela aldi horretan
bizia salbatu ahal izateko. Gazterik hil
zen, 54 urte zituela.
Jose Migel eta Gregoria Zumarragara etorri ziren, eta hasieran
Urasandi baserrian bizi izan ziren. Jose
Migel sekula ez zen eskusoinuaz ateratakotik bizi izan, zaletasuna baitzuen
soilik, atsedenerako astia kendu eta
diru aldetik laguntza ematen bazion
ere, baina bere eguneroko jarduna
Norteko Trenbidearen elektrifikatze
lanetan egin zuen.
Familiak, geroago, duela gutxi
desagertu den Urretxuko Isabel taberna ezaguna eraman zuen –taberna hau
galdu zenean, dagoeneko beste jabe
batzuena zen–, eta garai horretantxe
elkartu zen Jose Oria beteranoarekin

Zumarragako Trikitrixaren argazkia Hernanin, 1962ko Euskal Jaietan.
(Mikel Alustizaren artxiboa).
J. M. Ormazabal eta Inixio Urteaga Santa Ageda egunean Urretxun, lagunartean, 1950ean. (Ormazabal sendiaren artxiboa).
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trikitrixa jotzeko, nahiz Jose baino
dezente gazteagoa izan. Urte haietan,
Isabel tabernan ezkontzak, ezkondu
aurreko agur-afariak, eta Jose Migel
bere eskusoinuaz bertan aritzea eskatzen zuten beste hainbat gauza ospatzen zituzten. Santa Agedako festetan
ere jotzen zuen. Igandero Aitxun egiten
zuten erromeriara joaten zen, edota
Deskarga, Meaka, Bamendi, Gorla eta
Elosukora, besteak beste.
Jose Migelek eskusoinua jotzeko
zuen modua zela eta, “lehiaketetara
aurkeztu izan balitz den-denak irabaziko zituzkeen”, horixe behintzat emaztearen iritzia. Jose Urteaga Oria ere
bat dator Jose Migelek interpretatzen
egiten zuen lan bikainaren inguruan,
ezen esaten baitigu “ez zela eskusoinua asko estutzen zuten horietakoa,
oso goxoa baizik. Garai hartan eskusoinua beste modu batean jotzen ohituta zegoen jendea”.
Bere eskusoinuari dagokionez,
hasieran lau ilarako akordeoi kromatiko
edo soinu handi bat jotzen zuen. Gero
Donostiako Marcelino Larrinaga soinugilearen lagun egin zen, eta hark Jose
Migelek nahi bezalako eskusoinu bat
egin zion. Semeak dioskun moduan, ez

dago Jose Migelena bezalako beste
eskusoinurik.
Senideek erakutsi egin didate
eskusoinu zaharra, itxura berrikoa
ordea, oso ongi zaindua, eta bere maletan gordea, Jose Migelek hil aurretik
utziko zuen moduan. Ongi aztertu, eta
honako ezaugarri hauek ikusi dizkiot:
berrogei baxu soinubakar ezkerreko
eskukoan baxu estandar handi eta txikiez, Do gainetik Si-raino iristen da, eta
azpitik, berriz, La b-raino. Eskuinean
botoi soinubikoz osatu bi ilara ditu, 12
soinuaren kanpoaldean eta 11 barnealdean, eta erregistro biko joko bat.
Jose Oria Irizarren heriotza
Heriotza sekula ez da garai
onean iristen, gehienetan espero gabe
heltzen da, are gehiago Jose Oriaren
kasuan, heriotzari omen dagokion
garaia baino lehen etorri baitzitzaion.
Gaztea zen artean panderojole eta
kantore ezin bikainagoa, Zumarragako
Trikitrixaren sortzailea, zendu zenean;
berrogeita hamar urte besterik ez
zuen. Herrian oso pertsona maitatua
zen, eta nabarmen geratu zen hau,
eginiko hileta-elizkizun handian jendea
gainezka izan baitzen58.
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JOSE MIGEL ORMAZABAL, JOSE URTEAGA
ORIA ETA ORIATAR PANDEROJOLEAK
Jose Oriaren heriotzak taldearen
berrantolaketa ekarri zuen, ezinbestean, baina hala eta guztiz ere gure
trikitrixaren bilakaera ez zen fundatzailearen asmoetatik aparte gauzatu. Izan
ere, lehen azaldu dudan moduan, Jose
Oriak, zona honetan gerra amaitu
ondorengo urteetan, argi eta garbi
ikusi zuen etorkizuna prestatu beharra
zegoela, eta iloba eta besoetako zuen
Jose Urteagaren balioa behar bezala
haztaturik, Jose Migel Ormazabal adiskideari eman zion hari behar zuen
prestakuntza emateko eta soinu jotzen
irakasteko ardura.
Horrela, Jose Oria artean bizirik
zela, aro berri bat abiatu zen. Jose

Migel Ormazabalek zintzo bete zuen
emandako hitza, eta Jose Urteagaren
maisua izan zen; honek lehenbiziko
ekitaldia osaba Joserekin eta maisu
Jose Migelekin batera egin zuen, Pasai
Antxon, 1940ko San Fermin jaietan,
praka motzetan zebilen 14 urteko mutikoa zelarik. Ikusleak miretsirik geratu
ziren fundatzailearen ilobaren jotzeko
modua ikusita, eta urtea joan eta urtea
etorri, denborak arrazoia eman die gainera.
Jose Oria hil eta gero, ez zen
denbora askorik igaro Jose Urteaga
taldearen zuzendari jarri arte. Bera
izan zen urte gehien eman zuena,
ekitaldietan anaiak zituen lagun panderoa jotzen, eta eskusoinua etenik
gabe jotzeko marka jarri zuen
Ataungo San Martin jaietan, hiru ordu
eta lau minutuz jardun baitzuen
batean.
Handik aurrera, eta noizean
behin, Urteagatarren anaia zaharrena
Pedro izaten zuten lagun, eta honi
Jose eta Severen Urteaga Santa Isabel egunean. (Severen Urteagaren artxiboa).
Jose Urteaga (Foto Lizarralde).

buruz esan dezaket kantuan zela ona;
beste batzuetan, berriz, panderojole
ezagunen bat izaten zen Ormazabal
eta Urteagarekin batera aritzen zena.
Geroago Inixio eta Seve Urteaga
anaiek ere lagundu zieten.
Baina denboran atzerago joko
dugu, gure soinujole nekagaitza hobeto ezagutzearren.

egin zuen, eta han ezkontza askotan jo
zuen, nahiz panderojolerik ez izan
alboan. Orkestrek egiten zuten atsedenean jo ohi zuen, eta batzuetan
bateria bat zuelarik lagun, pasodobleak, balsak eta tangoak jotzen zituen.
Lan honen trukean nahikoa diru polita
jasotzen zuen, garai hartako laurogei
edo ehun pezeta inguru.

JOSE URTEAGA ORIA, 56
URTE SOINU JOTZEN (1940-1996)
Jose Urteaga Oria Elizkalen jaio
zen, 1926ko apirilaren 19an.
Gerra zibilaren garaian, osaba
Josek eskusoinu bat oparitu zion,
baina handik denbora batera galdu
egin zuen, familia batek mutikoa Bizkaira eraman zuenean; bitxia bada ere,
handik urte batzuetara atzera topatu
zuen eskusoinu hura. Gazte-gaztetatik
ikasi zuen musika-tresna hori jotzen,
lagunak jolasera joaten ziren bitartean.
Handik gutxira Jose Migelekin ikasten
hasi zen.

Herri baten soziologiarako
oharrak
Garai latzak ziren, eta erraztasun handirik ez zegoen, ez behintzat
modu ofizialean, musika lanetan aritzeko. Alde batetik, kontuan hartu
behar garai hartako zailtasun teknikoak, ezinezkoa baitzen bozgorailurik
edo mikrofonorik lortzea; horrenbestez, bildutako guztiek doinuak entzun
ahal izatea nahikoa zail gertatzen zen,
batik bat plazetan jotzen zutenean.

Jose Migel Ormazabalen
ikasle
Jose Migelek hainbat gazte
zituen ikasle, baina guztien artetik
bazen bat, hasieratik beretik kidetasun
handiagoa izan zuena. Gazte hori Jose
Urteaga zen. Maisuarekin batera Pasai
Antxon joz izandako debut goiztiar
haren ondotik, Iparraldeko erromerietara elkarrekin joaten hasi ziren, eta
hain zen handia elkar ulertzea ezen
bietako edozeinek botoi bat sakatu
orduko besteak bazekin zer jo behar
zuen.
Alabaina, normalean eskaintzen
zituzten emanaldi guztiez gain lan
egonkor bat eduki behar zuten, eroso
bizi ahal izateko. Jose Urteagak
Elizkalen, Zumarragako elizaren parean zegoen zapata-lantegi batean egin
zuen lan, soldadutzarako hots egin zioten arte. Lantegi hartan gehienak emakumezkoak ziren. Soldadutza Lizarran
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Goian, Jose eta Migel Urteaga dantza lehiaketa batean Zumarragan,
50eko urteetan. Behean, Zumarragako Trikitrixaren emanaldietako argazkiak, Hendaian eta Zelai Arizti zine-aretoan eginak.
(Migel Urteagaren eta Ormazabal sendiaren artxiboak).
Eskuineko orrialdean, Zumarragako Trikitrixa Urretxuko Euskal Jaian,
1965ean. (Ormazabal sendiaren artxiboa).

Ikusle-entzuleetako batzuek, gainera,
esan ohi zuten euskal folkloreko piezak jotzea zela zailtasun horien arrazoia, hau da, pieza herrikoi samarrak
jotzea. Ildo honetatik, Jose Urteagak
berak honakoa esan zidan: “Jendeak
hemen soinuarekin ikusten gintuenean “caseros” esaten zuten, iraintzeko
modua zuten alegia guri “casero”
esatea. Soinua eskuan ikusten gintuztenean, “badoaz, badoaz…” esaten
zuten. Orduan akordeak sartzeko teknika hartu nuen, jendeak barre egin ez
ziezagun, eta hartara dena ongi ateratzen zen!”
Eta gainera euskal musika jotzeko zegoen beste arazoa ere beti-beti
agertzen zen, arazo politikoa baitzen
inolaz ere: alde batetik, doinuak susmopean zeuden, euskal kutsua izan
zezaketelako-edo, eta bestetik, jotako musikaz gain euskarazko hitzak
tartekatzen zituztenean, arazoa begibistakoago egiten zen. Halaz, trikitrixaren kideentzat eguneroko gauza
arruntak zirenak arazo iturri bihur
zitezkeen edozein unetan, batez ere
agintariak edota ordena publikoa
mantentzeko ardura zutenak zirelako

aurka agertzen zirenak; are gehiago,
aurka agertze horrek zuzenean eragin zien Segura Irratia edota Loiola
Irratia bezalako enpresei, itxi behar
izateraino eragin ere garai batean;
osterantzean, eta aurkaritza politiko
horretaz gain, beti-beti izan zuten
probintzia hauetara kanpotik etorri
eta bakar-bakarrik gaztelaniaz kantatzen entzun nahi zuten langile eta
militarren aurkaritza ere, euskara
zeharo arbuiatzen zuten eta.
Lerro hauen egileak berak Jose
Urteagari galdetu ziolarik egoera
horren arrazoia euskal kultura desagerrarazi nahia ote zen, garai hartako
agintariek kultura españolizatu nahi
zutela-eta, Josek baietz dio, azalduz
“hemen lauk agintzen zuten, eta kito,
kanpotik etorritako lauk. Jotzera joaten ginenean kontu handiz ibili behar
genuen. Ataunen gazteak elkartu egiten ziren, eta tabernaz taberna ibiltzen ginen jotzen, baina haietako bat
beti geratzen zen kanpoan “Guardia
Zibila dator!” esaten zuenean pieza
aldatzeko”.
Arazo honen inguruan segitzen
duela: “Irunen Meliton Manzanas hil
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zutenean oso gaizki pasatu genuen,
jotzera joan behar eta muga itxita
zegoen. Joatea erabaki genuen, iritsi
eta frantsesak agertu ziren, gurekin
hitz egin eta berei segitzeko esan ziguten. Frantziara igaro eta saltsa ikaragarria sortu zen, goizeko ordu biak arte
aritu ginen, bertan lo egiteko esan
ziguten, baina guk goizeko 5,15eko
trena hartu nahi genuen. Handik bueltan muga igaro eta den-dena militarrez
eta guardia zibilez hartuta zegoen, ezin
pausorik egin. Halatan, Jose Migel
Renfekoen laguna zenez, trenbidearen
gela batzuetan geratu ginen, trenaz
itzultzeko ordura arte”.
Eta honakoa erantsi du: “eta
Ataunen ere beste guardia zibil bat hil
zutenean, hurrengo egunean bertan
jo behar genuen. Joan hadi! Ataun
guardiaz beteta zegoen. Eta esan
ziguten: “tira, oholtzara joan, bi pieza
jo eta atsedena egin, tabernara, denbora pasa”. Horixe egin genuen, eta

eguerdian honela esan ziguten:
“orain halako tokira joan behar
duzue, libre dago eta”, baina autoa
hartu eta etxera itzuli ginen. Ez zen
giro bazter haietan!”
Eta Jose Urteagaren hitzek honela jarraitzen dute: “Urte haietan zapalkuntza handia izan zen euskararentzat.
Eta toki askotan lagunartean euskaraz
ari ginela, etorri eta “hablad en cristiano” esaten ziguten.” Jada ez ziren soilik agintariak, baizik eta kanpotik hona
lanera etorritako edozein.
Ildo honetatik, oso-oso argigarriak dira langile batzuek ere trikitilariek
“kristaueraz hitz egiteko” egindako
ahaleginak, edota ohiko piezak ez jotzekoak, horien tokian berek ulertzen
zituztenak nahi baitzituzten. Horrelako
zerbait gertatu zen, esate baterako,
Kizkitzan eginiko erromeria batean
ezen, dantza sueltoan egiteko jotzen
ari zirela, guardia zibil bat saiatu zen
pasodoble bat jo zezaten, behin eta
Zumarragako Trikitrixaren talde-argazkia Hendaian. Juan Tapia soinujolea
ere bertan da. (Severen Urteagaren artxiboa).
Euskal Jaia Urretxuko pilotalekuan, 60ko urteetan. (Ormazabal sendiaren
artxiboa).
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berriro saiatu ere. Giro aldrebestu
horretan Jose Urteagak, Itsasoko
apaiz bat bertan zela konturatzean,
erantzun zion pasodoblea jotzeko
apaizak berak eskatu beharko ziola.
Edonola ere, zer gustatzen zitzaion ez zekiten jendearen aurrean jotzen zutenean, kasuan kasuko egoerara moldatzea izaten zen estrategia.
Horrenbestez, eta normalean euskal
musika jotzen hasten baziren ere, batzuetan aldatu beharra fortunatzen zitzaien, bildutakoen gustuetara egokitu
beharraz hain zuzen, eta orduan pasodobleak, tangoak eta balsak jotzen
zituzten, Urteagak entzunez zituen-eta
ikasita, Zumarragako bandari aditu eta
gero. Kantuetako asko kopiatzen
zituen. Eta giroa edozein musika mota
jotzeko egokia izan zenez geroztik,
musika mota asko jotzen zuten, eta
betiko trikitrixara itzuli ziren.
Komunikabide egokirik ez izatea
ere beste arazo handi bat zen, eta

deitzen zieten tokietara joan ahal izateko trenaren eta autobusen mendean
egoten ziren beti. Are gehiago, batzuetan oinez joan beharra ere izaten
zuten egin beharreko bideak aparteko
gogortasunik ez zuenean, esate baterako Santa Agedan Antzuolara joan
behar zuten batean bezala, eguraldi
txarraren eraginez (egundoko elurtea
bota omen zuen) autobusak ez baitzebiltzan errepidean. Lana egin behar
eta, etsi-etsian, Deskarga igo eta
beste aldera jaitsi ziren, eta bi egun
geroago arte egon ziren Antzuolan.
“Esaiezu hori orain egiteko, ea zer
erantzuten dizuten!”, diosku Jose
Urteagak, bere oroitzapenetatik tiraka.
Trikitilarientzat beste zailtasun bat ere
izaten zen, joaten ziren toki askotan trikitrixa zer zen eta honen nondik norakoak zein ziren oso garbi ez izatea jendeak, batez ere Euskal Herri penintsularreko inguru batzuetatik kanpora ateratzen zirenean gertatzen ohi zitzaien
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Trikitrixaren talde desberdinak, Ormazabal dela soinujole, Zumarraga eta
Urretxuko festetan (Ormazabal sendiaren artxiboa).
Migel Lopez de Legazpiren etxearen ondoan jotzen. (Ormazabal sendiaren
artxiboa).

moduan. Une honetan jar daitekeen
adibiderik argiena Hendaian gertatua
da. Izan ere, han jendeak nahiago du
entzun, dantza egin baino. Alta, halako
batean, eta kalejira bat jotzen ari ziren
bitartean, mahai batean zegoen batek
hots egin zien, dirua atera eta mahai
gainean utzi zuen, baina lagun batek
zera esan zion: “txuri bat ateraz gero
joko dute, baina dirua lagaz gero,
horiek soinurik ez dute batere joko…”.
“Guk lana egiten genuenean kobratu
beharrekoa soilik kobratzen genuela
erakutsi nahi genien. Eta sosak atzera
poltsikoan sartu behar izan zituzten!”
Ez zen ordea dena zailtasun.
Kontsensu handia ere bazegoen
garai hartako pertsonen artean, trikitrixa oso estimu handian hartzeko
unean, eta uneoro haren aldeko
agertzen ziren. Halatan, inon ez zen
festa izena eraman nahi zuen ekitaldirik trikitrixarik gabe, eta gure musikariek euskal geografia osoan zehar
maiz bidaiatu behar izaten zuten,
ongintzako jaialdietarako ere hots
egiten zieten eta. Gainera, garai hartako jendea egungoaren oso desberdina zen alderdi batzuetan, eta
musikarekin zerikusia duten kontu
guztietan ezagun-ezagun geratzen
da. Hori oso ongi ikusten zen igandeetan, lagunak txikiteoan hasten zirenean (larunbata erabateko laneguna
zen, eta jende asko ez zen irteten).
Txikiteo horietan jendeak kantatu egiten zuen tabernetan, hau da, aspaldi
ikusi ez dugun zerbait egiten zuen.
Osterantzean, musikaren alderdi
dibertigarriaren zentzua gaur egun
baino askoz nabarmenago ageri zen.
Ezkontzetan, trikitrixakoak pieza bat
jotzen hasi orduko denak hasten ziren
dantzan, eta jendea ez zen gelditzen,
harik eta musikariek alde egin arte.
Orain ez da horrelakorik izaten. Beti
Jose Urteagak dioenaren bidetik,

“dena aldatu da, baita dantza egiteko
modua ere. Garai hura joan zaigu, eta
orain beste dantza batzuk dira”.
Ildo honetatik, gaur egungo trikitrixek jotzen dituzten piezak telebistaz ikusi eta entzutean, nire
solaskideak honakoa dio: “Pieza
horiek nik aspaldi jotzen nituen. Ez da
ezer aldatu, erritmo pixka bat sartu
diete eta kito. Eta hori berria al da?
Jendeak ez daki!”
Eskusoinu mota
Jose Urteagak gogoan du hiru eta
lau ilarako akordeoi diatonikoak egon
zirela, eta noizbait haiekin jo zuela,
Jose Migel Ormazabalek zeukan berrogei baxukoarekin bezalaxe; baina
azken honekin ez omen zebilen gustu-
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ra, ezen baxu asko izanik hauspoa
mugitzeko oso astuna gertatzen zen
erromerietan. Halaz, gero den-denak bi
hauen arteko eskusoinu txikiena erabiltzen hasi ziren. Jose Urteagak berak
dioenez, “Bilbon bazen Rodriguez izeneko bat eskusoinu mota hori saltzen
zuena”, baina ez du gogoan inportaziokoak edo hark berak eginak ote ziren.
Eskusoinu mota bat edo beste
erabiltzearen zailtasun teknikoei dagokienez, berriz, Oriak berak honakoa
dio: “Gure garaian soinu handia ez
zegoen ongi ikusita, pianozkoa izan
behar zuen. Ez dakit ordea zergatik!
Zumarragan bazen bat, oso gazterik
hila, eskola batean, pianozko kromatikoa oso ondo jotzen zuena. Pixka
batean berarekin ibili nintzen. Baina
erromerietan ibiltzeko askoz hobea da
txikia. Nire eskusoinua Do-n zegoen
afinatuta”.

Pasadizo ahaztezina: “Sir
Leonard Spencer Winston Churchill lehen ministro ingeles ohiaren emaztearentzat jo genuen”
Hendaian zeudela, eta dagoeneko ekitaldi bat ia-ia amaituta zutela,
bertaraino auto bat iritsi zen, eta gelditu. Jendarmeek autokoekin hitz egin
zuten. Hondarraitzera joan behar zutela esan zieten (gaur egun Hendaia
Playa izenaz ezagutzen dugu toki hori,
Euskalduna hotelaren ondoan dago).
Han jaialdi bat zegoen, jendea gainezka, eta sir Winston Churchillen (18741965), kazetari, lehen ministro eta
Almirantegoaren Lehen Lord izandakoaren emaztearen aurrean jo behar izan
zuten.
Antioko erromeriak
Antioko erromeria uztailan 2an
egin izan da ermita inguruan, Andre
Mariak bere lehengusu Santa Isabeli
egin bisitaren ohorezko ospakizunak
direla eta, nahiz herriko festa naguEndañetaren omenaldian Zumaian. (Migel Urteagaren artxiboa).
Zelai Arizti zine-aretoko emanaldi bat.

siak, 1970eko hamarkadaren hasiera
arte, abuztuaren 15 eta 16an izaten
ziren.
Egun hartan Antiora joaten ziren
trikitrixek bazuten jarduteko modu tradizional bat. Udalari beharrezko baimena eskatu ondoren, musikari talde
bakoitzak toki bat hartzen zuen inguruko zelaietan, eta bertaratzen zirenek,
ordaindu beharrekoa ordaindu ostean,
txartel bat jartzen zuten orratz batez
txaketako papar-hegalean; txartel
honek dantza egiteko eta ordaindua
zuten talde haren musika entzuteko
eskubidea ematen zien, eta halaz,
beste aldera igarotzen zirenean dantza
egitera, beste soinujoleak ere kobratu
egiten zien.
Zumarragako trikitrixa ermitatik
azpiko aldean hasi zen jotzen, batere
kobratzeke, txistulariek jotzen zuten
eta gaur egun ere jotzen den tokian
alegia. Kontu honi dagokionez, Josek
honakoa esan dit: “guri ez zitzaigun

kobratzea interesatzen, eta dantza
sueltoan egin nahi zuenak egin zezala. Festa amaiturik, korrika jaisten
ginen Zumarragako plazako arkupetaraino, eta han gauza bera egiten
zen. Denek zuten tokia hartuta, eta
bakoitzak berea jo eta kobratu egiten
zuen”.
INIXIO, SEVE ETA MIGEL URTEAGA
Anaia gazteak sartzeak indar
berria eman zion trikitrixari. Halaz,
1947an Inazio (Inixio) Urteaga panderoa jotzen hasi zen, hemeretzi urte
zituela, eta bere lehenbiziko irteera
serioa Hernanira egin zuen, San Luis
egunean. Horrelaxe hasi zen taldean.
Geroxeago, eta anaia Jose soldadutzara joan zenean, Ormazabalekin jotzen jarraitu zuen.
1951n Severen Martin (Seve)
Urteaga sartu zen taldean. Hemezortzi urte zituen orduan, eta ordura-
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ko emanaldi batzuetan aritua zen
bere anaiekin eta Ormazabalekin
batera. Horrenbestez, taldea lau
kidez osatuta geratu zen, eta honek
aukera ematen zien bai talde bakar
gisa jarduteko bai binaka jotzeko,
emanaldi eskariaren arabera hain
zuzen ere.
Sevek kontatzen duenez, panderoarekin ibilitako lehen aldia osaba
Josek, nahikoa makalik zebilena ordurako, eta Sevek berak, hau ere gaixorik
une hartan, izan zuten bisita bat zelaeta izan zen. Izan ere, biak ohean zeudela Kandido Beristainen eta honen
semearen bisita izan zuten, eta halako
batean jotzen hasi ziren. Orduantxe
egin zituen Sevek bere lehen ahaleginak panderoaz.
Bere lehen ekitaldi serioa Irunen
izan zen. Donostian ingresatuta
zegoen, hain zuzen bere gaixotasunean espezializatutako medikuen biltzar bat zegoelako hirian. Eta bertan

zelarik, biltzarra amaituta Jose Migel
Ormazabal eta Inixio joan zitzaizkion
bila, Irungo Uranzu pilotalekura eramateko; izan ere, Inixio ordezkatu
behar zuen, hau min hartuta zegoelako.
Beti Inixio eta Sevek diotenaren
arabera, autodidakta gisa hasi ziren
berak panderoa jotzen, inguruan
zuten giroaren eraginpean inolaz ere.
Izan ere, Jose Oriak ez zituen jotzera
bultzatu, eta hark ezin izan zuen inoiz
pentsatu ere egin bere bidetik segituko zutenik, horixe behintzat uste
dutena.
Trikitrixan eginikoaz gain, urte
batzuetan zehar Seve danborjole izan
genuen Urretxuko Pasiotarren dantzataldean.
Inixio eta Seve panderoaren teknikan eta arazorik oinarrizkoenetan
ere interesatu ziren. Panderoak erostea zaila zen, eta gogoan izan behar
dugu urte haiek oso gogorrak izan
Empuje Ardozale koadrilarekin.
Migel dantzari lanetan (Josemari Alemánen artxiboa).

zirela merkataritzarentzat; ondorioz,
panderoak teinkatzeko bide praktikoenak bilatu behar izan zituzten. Halaz,
osabak erabili eta utzitakoak amaitu
ahala, etxean eginiko konponketez
moldatu behar izan zuten: uztaiak
zumez konpontzen zituzten, Nazario
eta Juan Urretak lagunduta; katuak
akabatzera ere heldu ziren, larrua
ondu eta gero panderoetan jarri ahal
izateko. Etxeko trokel bat ere moldatu
zuten, eta honekin egiten zituzten
xaflak, kontserba-potoetako tapak
erabiliz horretarako. Geroago materiala Donostian erostera iritsi ziren,
baina gero berek moldatzen zuten,
gustura
geratu
arte.
Hurrena
Valentziako panderoen garaia heldu
zen, gero Galiziakoena, eta gaur egun
Tolosako Jose Manuel Agirrerenak
erabiltzen dituzte.
Migel Urteaga ere 1951n hasi zen
herritik kanpoko ekitaldietan, nahiz
ordurako ibilia zen noizbait Zu marragan bertan. Herritik kanpoko
estreinakoa Ibarran izan zuen, hain
zuzen Jose Migel Ormazabal, Inixio
eta Seve Frantzia partean jotzen ari
zirelako. Halaz, anaia nagusia, Pedro
alegia zuela lagun (hau oso noizean
behin joaten zen beste kideei laguntzera; beraz, ezin dugu erabateko taldekidetzat hartu), ondoko Tolosara
joan zen, han Jose Urteaga baitzuten
zain. Alabaina, garai hartan Migelek
batez ere dantzaren munduan jardun
zuen, eta dantza sueltoko hainbat
lehiaketatan jotzera iritsi zen hamahiru eta hemezortzi urte bitartean,
ezpata-dantzari gisa parte hartuz,
berriz, hemeretzi eta hogeita hamabi
urte bitartean.
Taldea horrela mantendu zen,
harik eta 1959an Inixiok utzi zuen arte.
Horrenbestez lau kide geratu ziren taldean,
honakoak:
Jose
Migel
Ormazabal eta Jose, Seve eta Migel
Urteaga anaiak.

1968tik aurrera, eta Seve Zumaira
joan zelarik bizi izatera, honen partaidetzak behera egin zuen.
Jose Migel Ormazabalen atzeneko ekitaldia Hendaian izan zen, Migel
zuela lagun; ordurako Jose Migel pattaltzen hasia zen.
1973ko irailaren 23an Jose Migel
Ormazabal hil zenean, taldeak funtsezko pieza bat galdu zuen, hain justu fundatzailea Urteaga Oriatarrekin lotu
zuena eta, horretaz gain, taldeari ukitu
propio eta berezia eman ziona.
Geroxeago Sevek betiko laga zuen taldea, eta handik aurrera bakarrik Jose
eta Migel Urteagak jarraitu zuten taldean. Hauek, toki askotan, Oria Anaiak
izenaz ezagutzen zituzten.

89

Jose eta Migel Urteagaren hainbat argazki. (Migel Urteagaren artxiboa).
Urretxuko Euskal Jaia, 90eko urteetan. (Mikel Alustizaren artxiboa).

ETA 1841ean ESKUSOINUA FRANTZIATIK PENINTSULARA
SARTZEKO MODUAREN INGURUKO HAINBAT EKARPEN BERRI

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
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JOSE URTEAGA ORIA
(SOINU TXIKIA) ETA
MIGEL URTEAGA ORIA
(PANDEROA)

U

rte hauek mugimendu politiko handikoak izan ziren,
eta euskal kantagintzak
susperraldi bat izan zuen, birsortze
moduko bat. Irratietan eta telebistan
maiz entzuten ziren euskal kantuak,
eta baita festa partikularretan ere59.
Zumarragako Trikitrixak ere emanaldi asko eskainitako garaia izan zen.
Taldearen agenda zeharo beteta zegoen urte horietan.
1978an, hamahiru urte zituela,
eta Migelek bultzaturik, Mikel Alustiza
Urteagak panderoa jo zuen osabekin
batera Antioko erromerian, Zu marragako herriko festetan. Hemendik aurrera jotzen hasi zen, eta
hasiera batean noizean behin aritzen
bazen ere, denborak aurrera egin
ahala emanaldi kopurua ere handituz
joan zen; 1982tik aurrera erabateko
taldekide bihurtu zen.

JOSE URTEAGA, MIGEL
URTEAGA ETA MIKEL
ALUSTIZA

M

ikel Alustizaren sarrerak
bat egin zuen oso betetako ekitaldi-egutegi
bate kin, eta taldekideek ahalegin
berezia egin behar izaten zuten, hots
egiten zieten toki guztietara joan ahal
izateko.
Hurrengo urteetan erromeria
askotan jo zuten, eta egiten zuten
lanaren inguruan onespena bilduz joan
ziren.
Denbora ez da ordea alferrik igarotzen, eta 1996an, soinu jotzen berrogeita hamasei urte eman ostean, Jose
Urteagak, talde honetako beste pieza
funtsezkoetako batek, laga egin zuen;
hartara, taldean Migel Urteaga eta
Mikel Alustiza geratu ziren. Hau,
1992az geroztik, Ostebi taldekoa ere
bazen, honetan Juan Luis Aranburu
eta Mikel eta Iñigo Peñagarikano
anaiekin aritzen baitzen; hauen helburua Euskal Kantagintza lantzea eta
bultzatzea zen.
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KEPA URTEAGA (SOINU
TXIKIA) ETA MIGEL
URTEAGA ETA MIKEL
ALUSTIZA (PANDEROA)

J

ose Urteaga falta zelarik
begi-bistakoa
zen,
eta
beharrezkoa, soinujole bat
izatea taldeak aurrera egingo bazuen, eta Kepa Urteagarengana jo
zuten –Migelen semearengana alegia–, taldean sartu nahi ote zuen galdezka. Kepak gazte-gaztetatik ikasi
zuen panderoa jotzen Luis Alberdi
Zabalerekin, Azkoitian. Soinu jotzen
ikasteko erabaki sendoa harturik,
Zumarragako Secundino Esnaola
Musika Eskolan ikasi zuen, Azko nabietarekin, eta geroago Epelarrerekin Azkoitian.
Honek baietz erantzun, eta belaunaldien arteko jarraipena lortu zen,
nahiz taldeak Joaquin Errasti Epelarre
azkoitiarraren laguntza behar izan
zuen, Kepak musika-tresna ongi-ongi

menderatu artean. Prozesu hori buruturik, taldean Migel Urteaga, Mikel
Alustiza eta Kepa Urteaga geratu
ziren.
Emanaldiak bata bestearen atzetik zetozen, eta taldekideen lan onaren
berri entzuten genuen beste talde
askoren ahotan. Gauzak horrela,
1999an Mikel Alustizak Laja soinujolearen deia hartu zuen, Landakandaren
ordezko izateko, hau gaixorik baitzen,
eta harrezkero talde bietan ari da jotzen60.

ETORKIZUNEKO JARRAIPENA

B

adirudi taldearen jarraipena kontu segurua dela.
Jose Urteagak taldea utzi
zuenez geroztik, bere biloba Garikoitzek akordeoia jotzen ikasi du
(1991n hasi zen ikasten, hamaika urte
zituela, eta lehenbiziko ekitaldia
Urretxuko Euskal Jaian izan zuen,
Haritz Egiguren eta Jokin Calvo lagunak zituela aldamenean, 2000ko
urtean), aitaitarekin gainera, honen
estiloa jasoz eta etorkizunean ere
jarraipena izango duela ziurtatuz;
baina soinujole ona izateaz gain, panderoa ere bikain jotzen du, bere kaxa
ikasi baitu, trikitrixako lehenagoko
kideek bezalaxe alegia. 2001az
geroztik Iñaki Larrañaga panderojolearekin batera ari da jotzen. Era berean, urte horretan Zuhaitzaren Soinua
txalaparta kolektiboan sartu zen, eta
bertan akordeoia jotzen du61.
Osterantzean, Inixio Urteagaren
bilobak diren Imanol Urteaga eta Aitor
Biain soinu jotzen ikasten ari dira une
honetan. Lehena Lajarekin ari da
Azkoitian, eta bigarrena Secundino
Esnaola Musika Eskolan.
Mikel Alustiza 1982an.
Eskuinean, Zumarragako festetan, 1968 inguruan. Atzean Eusebio taberna
(Mikel Alustizaren artxiboa).
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TRIKITRIXAREN
ZABALKUNDEA:
ERROMERIAK,
IRRATIAK ETA DISKOETXEAK
GIPUZKOAKO ERROMERIAK

G

ure geografian zehar
osatu ziren trikitrixa taldeek jotzeko izan zuten
toki nagusia erromeriak izan ziren.
Izan ere, erromeriak girotzen zituztelarik, euskal belaunaldi bat baino
gehiago jarri zuten kantuan eta dantzan.
XX. mendearen hasieran Gipuzkoan ziren erromeriei buruzko
informazioari interesgarri iritzita, honako lerrootan Euskal Herria aldizkariak

1903an eskainitako datu batzuk azalduko ditut:
“El que no se divierte es por falta
de ganas. El día de Pascua de
Resurrección da comienzo la serie de
romerías que anualmente se celebran
en esta provincia, la gente de buen
humor se congrega en el pintoresco
valle de Loiola. Luego vienen las siguientes: el 28 de abril, San Prudencio, en la
ermita del mismo nombre, situada entre
Bergara y Mondragón, y también en
Lazkano; el 3 de mayo, la Invención de
la Cruz, en Andoain, y Rentería; el día 8
la Ascensión del Señor, en Rentería y
Legorreta; el 12 Santo Domingo de la
Calzada, en Aretxabaleta, en la pradera
Otalorazelay;
por
Pascua
de
Pentecostés, en Rentería y Lezo; el 21
Santa María del Socorro, en Elgoibar; el
25 la Santísima Trinidad, en Hernani y
Elgoibar; el 29 festividad del Corpus
Christi, en Oñate.
El día 2 de Junio en Hernani, por
el aniversario de la liberación de la

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
INGURUA (1920-2004)

ETA 1841ean ESKUSOINUA FRANTZIATIK PENINTSULARA
SARTZEKO MODUAREN INGURUKO HAINBAT EKARPEN BERRI

invicta villa; el 24 la Natividad de San
Juan Bautista, en Andoain, Eibar,
Hernani, Mondragón, Pasajes, y
Tolosa; el 29 San Pedro, en Eskoriatza, Igeldo, Lasarte, Orio, Pasajes, Zumaia, y Zarautz, el 30 San
Marcial en Irún.
El 7 de julio romería de San
Fermín en (Pasajes) Ancho, el 22 Santa
María Magdalena, en Lezo y Renteria;
el 25 Santiago, patrón de España, en
Astigarraga, Andoain, Pasajes, Segura,
Billabona, y Bergara: el 26 en Ordizia,
el 31 San Ignacio en Azpeitia y valle de
Loiola.
El 15 de agosto la Asunción de
Nuestra Señora, patrona del pueblo de
San Sebastián, en Aretxabaleta y
Zarautz, el 16 San Roque, en Deba y
Astigarraga.

El 8 de septiembre la Natividad
de Nuestra Señora, en Fuenterrabia,
Salinas, Ordizia y Valle de Zubieta; el 14
la Exaltación de la Santa Cruz, en Lezo;
el 29 San Miguel Arcángel, en Irura,
Oñate y Urnieta. El 5 de octubre
Nuestra Señora del Rosario, en
Hernani y Urnieta, última romería de la
temporada. Además de las citadas se
verificarán otras varias en distintos
pueblos de Guipúzcoa”.
Oso interesgarri deritzot Zu marragako Trikitrixak beste zenbait
tokitan ere jo zuela aipatzeari, tartean
baitira, besteak beste, Kizkitza, Antio
bera, Lierni, Santa Barbara eta
Zegamako Zelaieta. Dena den, begibistakoa da informazio honek ez
duela 1903ko urtekoarekin zertan bat
etorri.
Zumarragako trikitrixa beti buru dugu, herriko festetan giroa sortzeko
eginkizunean (Mikel Alustizaren artxiboa).
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IRRATIAK: SEGURA
IRRATIA

E

uskaldunek trikitrixari egiten
zioten harrera hain ona izaki,
irratiek, azkenean, musika
hori urte-sasoi guztietan jartzea erabaki
zuten, erromeri giro hutsetik ateraz
horrenbestez.
Musika honen zabalkunde lan
horretan guztiek hartu zuten parte
baina, logikoa den moduan, Zumarragako Trikitrixak hurbilen zituen irratiekin izan zuen harremanik estuena.
Honi dagokionez Segura Irratiak62 berebiziko garrantzia du, ezen
ez zen trikitilarien diskoak irratiz
eskaintzera mugatu, noizbait bertan
grabatzera ere heldu baitziren. Irratiari
buruz, Jose Urteagak honakoa esan
zidan: “Segurara ezkontza batera jotzera joan ginen batean, iritsi ginenean
artean denak elizan zeuden. Orduan
irratian esan zidaten jotzeko, berek
grabatuko zutela-eta. Bai, ondo gogoan dut, “La Alborada de Segura” grabatu genuen, eta irratia itxi arte entzun
zen, “eskatu egiten baitzuten, behin
eta berriz eskatu ere, egunero-egunero”. Gero, zentsura zela eta jada, irra-

tia itxi egin zuten, eta baita Loiola
Irratia ere”.

DISKOGRAFIA
LEHENBIZIKO DISKOAK

D

esterratuak63
argudiatu
moduan, kantuari laguntza
eta zabalkundea emateko
moduetako bat diskoa da. “Flandesen,
ni nagoen tokian alegia, erregionalistek
ulertu dute dagoeneko, eta musika
flandestarra gramofonoetan entzuten
dugu jada”. Eta honela galdetzen zuen:
“Euskal Herrian zerbait egin ote dute
ildo honetan barna?”
Eta aurrera eginez, bere buruari
honakoa galdetzen zion: “ba al da euskal diskorik?”, eta baietz erantzuten
zuen berak. Geroago, eta Gure Herria
aldizkariaren 1935eko uztail eta abuztuko alean, ezagutzeko aukera izan
zuen beste disko batzuk aipatzen
zituen64.
COLUMBIA
DISKOETXEAN
EGINIKO GRABAZIOAK
Gure protagonisten kontuetara
itzuliz, Jose Oria eta Etxesa-Kortak sei

ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA ETA BERE
INGURUA (1920-2004)
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pieza grabatu zituzten arbelezko hiru
diskotan 1929an; disko bakoitzak bi
pieza jasotzen zituen.
Geroago, eta Jose Migel Ormazabalen sendiak azaldu digunez,
“Zumarragako Trikitrixa” Jose Migel
Ormazabal eta honen dizipulu Jose
Urteaga Oria soinujoleez eta Seve eta
Migel Urteaga panderojoleez osatuta
zegoenean, TVE hasi berriak elkarriz-

keta bat egin zien Hondarribiko “Hostal
Carlos V” izeneko hartan65.
1957an Columbia diskoetxearen
ordezkari bat Zumarragara heldu zen,
eta lehenbizi Inixiorekin66, orduan
Luisetako etxezaina baitzen, eta gero
taldekide guztiekin hasi zelarik hartuemanetan, lau piezako disko bat grabatzea erabaki zuten; grabazio lan hau
diskoetxeak Donostian zeuzkan estu-

Zumarragako trikitrixak urteetan zehar ateratako hainbat diskoren azala.
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dioetan egin zuten, urte horrexetako
irailean bertan.
Grabazio horretan zehar, geroago egiteko beste bat zehaztu zuten,
eta baita egin ere hurrengo astean, lau
piezako beste disko bat osatuz horrenbestez. Geroago, Columbia diskoetxeak zortzi piezak jasotzen zituen disko
bat atera zuen67.
Diskoaz lortutako arrakasta oso
handia zen, eta honek zabaldutako
arrastotik zuzeneko emanaldi askota-

rako deia jaso zuten mugaren alde
bietatik.
Bi urte geroago diskoetxe berarekin berriro grabatzeko aukera izan
zen, baina ahaleginak ez zuen atarramentu onik izan, kontratuko baldintzetan adostasunik lortu ezinik. Eta
halatan, 1971 arte ez zuten Columbia
diskoetxearekin berriro aritzeko paradarik izan; aita Barturenen Euskal
Mezan izan zen, eta konpilazio honetan Agur Zuberoa zegoen sartuta.
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BESTE
DISKOETXE
BATZUEKIN EGINIKO GRABAZIOAK
Gerra aurretik dagoeneko hainbat hartu-emanetan ari ziren Jose Oria
eta Karlos Egiguren, disko bat grabatzeko. Arbelezko bi disko grabatzea
lortu zuten, guztira lau pieza, baina
debekatuta egon ziren, letretako eduki
politikoa zela eta68. Trikitrixaren beste
talde batzuek ere grabatu zituzten
disko batzuk, baina horien aleak galduak dira.
1972an disko bat grabatu zuten
Goiko Txabolan Zumarragako txistulariekin batera69, eta honen ondotik
beste bat heldu zen, 1980an, Xoxoa
etxearekin eta Galdakaon, hamalau
pieza hartuz, berriak gainera batzuk,
eta nahikoa arrakastaz70.
Jose Migel Ormazabal zendu
ostean, Jose eta Migel Urteagak
hamalau piezako disko bat grabatu
zuten 1980ko apirilean, Xoxoa etxearentzat. Azkenean, eta 1993an,
Zumarragako Trikitrixak, beste zenbait
trikitilarirekin batera, baltseoan egiteko
disko bat grabatu zuen Elkar diskoetxearekin71.

HAINBAT
OMENALDI

F

estak, erromeriak eta hainbat ikuskizun alaitzeko eginkizunetan hamarka urte
eman ostean, jendearen onespena
aho batekoa zen Zumarragako taldeak
jo izandako tokietan. Bere musikaren
kalitateak, taldekideen jarraitasunak
eta eskatu zizkieten emanaldi guztiei
baietz esateak ongi merezitako errekonozimendua ekarri zien; halaz, XX.
mendeko hirurogeiko hamarkadaren
amaiera aldean omenaldien garaia iritsi zen.
Guk dakigula izandako lehena
OARGUIk 1969an antolatua da,
Gobernu Zibilak galarazi bazuen ere
biltzen zen dirua presoei emateko
izango zela alegatuz. Omenaldia egin
ahal izan zuten azkenean, 1972an,
Zelai-Arizti zine-aretoan, eta bertan
Xabier Lete eta Mikel Laboa aritu
ziren, besteak beste. Hurrengo egunean, Antion herri bazkari bat egin
zuten.
1982an Jose eta Migel Urteaga
anaiek Euskal Herriko Trikitilarien
Elkartearen omenaldia jaso zuten.
Horretarako izandako ekitaldien arteOmenaldia 1989an. (Mikel Alustizaren artxiboa).
1982ko omenaldia. J. M. Iparragirreren estatuaren ondoan. Behean,
Antioko atearen aurrean (Migel Urteagaren artxiboa).
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an, parrokian meza bat, Iparragirreri
lore-eskaintza bat, plazako arkupetan
bazkari bat eta, azkenean, Urretxuko
Ederrena pilotalekuan trikitrixa jaialdi
bat izan ziren.
1989an Zumarragako Udala bera
izan zen herriko festetako egun nagusia baliatuz ongi baino hobeto merezitako omenaldia eskaini ziena Antion
bertan. Une horretako taldekideek
jaso zuten omenaldia, baina baita
lehenago taldean aritutako guztiek
ere, noski 72. Ekitaldi horretan Zu marragako urrezko intsignia jarri zieten, eta asko eta asko izan ziren parte
hartu zuten musika eta kultur erakundeak, Urretxuko eta Ezkio-Itsasoko
udalak ere tartean zirela.
1990ean Jose eta Migelek Bergarako Udalaren omenaldia jaso
zuten, San Martzialeko erromerian;
1996an, berriz, Ordiziako Aurrera koadrila izan zen omenaldi apaltxo bat
eskaini ziena, berekin batera igarotako urte luzeengatik; 1998an Eusko
Alkar tasuna
izan
zen,
Zelaikoa
Elkartean, Jose Urteaga eta Santi
Gutierrez txistularia omendu zituena,
musikan emandako urte pila itzelagatik; azkenean, 2000ko urtean jada,

EITBk gauza bera egin zuen Jose
Urteagarekin, urtero-urtero San Jose
egunean Azpeitian antolatzen duen
jaialdian.

Zumarragako Trikitrixa 1957an. Ezkerretik eskuinera, Severen Urteaga,
Jose Urteaga, Migel Urteaga, Jose Migel Ormazabal eta Inixio Urteaga.
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ERASKINAK
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ZUMARRAGAKO
TRIKITRIXA
KOPLAK
TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
SANTA LUTXI EGUNEAN
NESKA MUTIL ZALIAK
NERE MAITE POLITA
KRISKITIN KRASKITIN
ERROMERIRA

TRIKITRIXA DE ZUMARRAGA
KALEBARRENDIK HASITA
BARATZAKO PIKUAK
NO TE CASES CON LA LUTXI
VUELTA A SANTA ISABEL
NERE AITAK AMARI
DONOSTIAKO KALEETAN
AL ENTRAR EN ZUMARRAGA
ORAINGO MUTIKOAK
AGUR ZUBEROA (misa vasca)
EDERREGIA ZERA ZU
FANDANGOA
AITA SAN ANTONIO
GITARRA ZAHARTXO BAT

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
EPERRAK KANTATZEN DU
ARRATE GAÑIAN
NESKARIK EDERRENA
ZUMARRAGA ALDIAN
BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK
OIÑAK ARIN DITU
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ANKAK ARIÑAK ETA
BURUA ARIÑAGO
DANTZAN HOBETO DAKI
ARTAJORRAN BAÑO
DESPEDIDIA DATA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA NOA
URRENGO PUNTUAN
ORAINGO NESKATILLAK
ZER DUTE MEREZI
ORAINGO NESKATILLAK
DUTE ARREUA
BURRUNTZALI ZAHAR BAT
HIRU ZULOKOA

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
SANTA LUTXI EGUNEAN

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
NESKA MUTIL ZALIAK
MENDI ALTUAN DAGO
HIRUKURUTZETA
HAMAIKA NESKA EDER
HARUNTZ JUNTATZEN DA
EZ NAIZ SOÑUJOLIA
EZTA DANTZARIA
BAÑAN GURE ONDUAN
JENDE EGOKIA
HORROKO NESKA HORREK
DANTZARAKO PLANTA
EDERKI DANTZATZEN DU
EZKERREKO HANKA
NERONEK IKUSIA
MENDI PUNTA BATEN
HAMALAU NESKA MUTIL
MOROKILLA JATEN

SANTUA SAN ANTONIO
ABADIÑOKO LURRIAN
HAMAIKA BISITA EGITEN DIOT
HARI BERE EGUNIAN

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
NERE MAITE POLITA

TRISTERIK NAGO TRISTERIK
ES DAUKAT ADISKIDERIK
ADISKIDE TXARRA BAÑO
HOBE DET BIZI BAKARRIK

MENDIRIK MENDI LAÑUA
PAGORIK PAGO USUA
EZ DIRA ERREZ HARRAPATZEN
MAIORAZGOAREN PAUSUAK

NERE MAITIA BADOIA
BURGOS ALDERA SOLDADU
EZ DU JUAN GURA BAÑO
ERUANGO DUTE SEGURU

NERE NOBIXAREN AMA
ASTO BATEN JABE DANA
HAREK EKARRIKO DIGU
ETXIAN BEHAR DAN DANA

AMA NEURIAK ESAN DIT
EZ ZAUDELA NERETZAKO
ESKERRAK MILA MESEDE
EZTA NEU ERE ZEURETZAKO

AMA NEUREAK EZKONTZEKO
NERE MODUKO BATEKIN
DOTEA EMANGO DIDALA
OLLO LOKIA BOST TXITAKIN
AGUR DA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA ETA AMA
AGUR NEURE MAITIA

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
KRISKITIN KRASKITIN

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
BARATZAKO PIKUAK

DICEN QUE CASAR CASAR
YO TAMBIÉN ME CASARÍA
SI LA VIDA DE CASADO
FUERA COMO EL PRIMER DIA

BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK
OINAK ARIN DITU

NO HAY VIDA COMO EL CASADO
TENIENDO QUE COMER
PESETAS EN EL BOLSILLO
Y BONITA LA MUJER

HANKAK ARINAK ETA
BURUA ARINAGO
DANTZAN HOBETO DAKI
ARTAJORRAN BAINO

EN ZARAGOZA LOS MAÑOS
ADORAN LA PILARICA
EN VIZCAYA LOS VIZCAINOS
EL SANTO ÁRBOL DE GERNIKA

DURANGON BAZKALDUTA
MAÑARIAN GORA
ERROMERIRA NOA
SAN ANTONIORA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
KALEBARRENDIK HASITA

AKABERIA DATA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA GOAZ
URRENGO PUNTUAN

KALEBARRENDIK HASITA
ELIZ-KALERAÑO
EZ DAGO NESKA POLITAGORIK
EUSEBION ALABA BAÑO

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
NO TE CASES CON LA LUTXI

MENDIRIK MENDI LAÑUA
PAGORIK PAGO USUA
EZ DIRA ERREZ HARRAPATZEN
MAIORAZGOAREN PAUSUAK

ARBOLEDA ARBOLEDA
ARBOLEDA BIEN PLANTADA
LA MUJER DE BUEN MARIDO
SIEMPRE PARECE SOLTERA

KATARRUA DAUKAT ETA
EZIN DET ONGI ABESTU
GAUR GAUEKO SERENUAK
EZ NAUELA ONGI HARTU

NO TE CASES CON LA LUTXI
PORQUE TIENE DIRU GUTXI
CÁSATE CON LA MARIA
PORQUE VENDE LOTERIA

HAU DALA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA ETA AMA
AGUR NEURE MAITIA

SALADA TE QUIERO MUCHO
PERO MÁS A TU HERMANA
ELLA SERÁ MI MUJER
Y TU SERÁS MI CUÑADA
EN ZARAGOZA LOS MAÑOS
ADORAN LA PILARICA
EN VIZCAYA LOS VIZCAINOS
EL SANTO ÁRBOL DE GERNIKA
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ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
NERE AITAK AMARI

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
ORAINGO MUTIKUAK

NERE AITAK AMARI
GONA GORRIA EKARRI
GONA GORRIA GORRIA
ZAZPI JOSTUNEK JOSIA

ZUMARRAN BAZKALDU TA
GURRUTXAGAN GORA
ERROMERIRA NOA
ANTIO ALDERA

BEGIRA NAGO BEGIRA
GOIKO KAMIÑO BERRIRA
NOIZ AZALDUKO OTE DAN
NERE MAITIA HERRIRA

ORAINGO MUTIKUAK
DUTE ARREUA
LEPOAN KORBATA TA
ZIGARRO PURUA

ITXASUAN URAK HAUNDI
NI PASAKO NINTZAKE HANDIK
NI PASAKO NINTZAKE HANDIK
NERE MAITEA IKUSTEAGATIK

ALPARGATA ZURIAK
ZINTA TA EBILLA
EZ NAIZELA JOANGO
NESKA ZAHARRAN BILLA

NERE MAITIA ZER DEZU
KOLORE TXARRA DAUKAZU
KOLORE HORI MUDATZEKO
METAL UDA ERAN BEHAR DEZU

AKABERIA DA TA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA NUA
ORAINGO PUNTUAN

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
AL ENTRAR EN ZUMARRAGA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
EDERREGIA ZERA ZU

LOS MEJORES AIZKOLARIS
LUXIA Y GARCIARENA
YO COMO ATANO TERCERO
NO HE VISTO EN EL ASTELENA

EDEREGIA ZERA ZU
SORUAN BIARRERAKO
HAR ZAZU KABALLERUA
KALIAN PASIORAKO

AL ENTRAR EN ZUMARRAGA
HA NACIDO UNA LAGUNA
PARA QUE SE BAÑEN LAS GUAPAS
PORQUE FEAS NO HAY NINGUNA

KATARRUA DAUKAT ETA
EZIN DET ONGI ABESTU
GAUR GABEKO SERENUAK
EZ NAUELA ONGI HARTU

GUAPETONAS Y HERMOSAS
SON FINAS Y LABORIOSAS
SON COMO LAS PROPIAS ROSAS
LAS CHAVALAS BERGARESAS
ALLÁ VA LA DESPEDIDA
AL ESTILO SANTANDER
YA NO PUEDO CANTAR MÁS
SI NO ME DAÍS DE BEBER

NERE MAITIA ZER DEZU
KOLORE TXARRA DAUKAZU
KOLORE HORI MUDATZEKO
NEREKIN EZKONDU BEHAR DEZU
HAU DALA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA TA AMA
AGUR NEURE MAITIA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
AITA SAN ANTONIO

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
ODOLAREN IRRINTZIA

AITA SAN ANTONIO
URKIOLAKUA
HAMAIKA NESKA GAZTE
IZURRAUTAKUA

AGUR ANAI EUSKOTARRAK
BIZKAI ZUBERO LAPURDI
ARABA NAPAR GIPUZKO
AGUR ABERRI EUSKADI

NERONEK IKUSIA
MENDI PUNTA BATEN
HAMALAU NESKA MUTIL
MOROKILLA JATEN

AMA BATEN SEMEAK GERA
ODOL BERBERA DEGUNAK
EZ ESPANIAR EZ FRANTZITAR
EUSKOAK EUSKADIRENAK

BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK
OIÑAK ARIN DITU

ODOLAREN IRRINTZIA
ENTZUN BADA EUSKOTARRA
ABESTU GORA EUSKADI
GURE ABERRI BAKARRA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
HERRIA ASKATZERA

AUPA MUTILLAK IRRINTZI
EUSKO LURRAN ZABALERA
SEMEAK BILDU GAITEZEN
AMA ZAHARRAREN MAGALERA

ESPAINIARRAK MAITE DUTE
BERE ABERRIA ESPAÑA
ZERGATIK GUK EZ EUSKADI
HOIEK ESPAINIA AÑA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
MUTIL ZAHAR HOBE

JAIO ABERRIA ASKATZERA
ABERRIAREN ALDERA
ABERRIA ASKATUKO DA
NAHI DUTEN ERAN SEMEAK

HAMABOST URTEREKIN
NESKATA IRTENAK
MUTILAK ENGAINATZEN
ONDO DAKITENAK

GALIZI GAILEGORENTZAT
KATALUNIA KATALANENTZAT
MADRIL KASTEILANORENTZAT
BAINA EUSKADI GURETZAT

PAPARRA BISTAN ETA
OSO MOTZAK GONAK
DANTZAN HASITAKOAN
ARRIMATZEN ONAK

INORI KONTRA EGITEN
ALPERRIK EZ GAL INDARRIK
GUK EUSKALDUN IZATEKO
EZ DEGU INON BEHARRIK

PLAKO EGOTEARREN
JATEARI UTZI
TA GERO LANERAKO
FUNDAMENTU GUTXI
HOIEKIN ELKARTUTA
ZENBAIT DESENGAINO
MUTIL ZAHAR HOBE DEGU
EZKONDUTA BAINO
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ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
LOTUTA GAUDE
LOTUTA GAUDE BAINA
GUK LIBRE NAHIAGO
GAURKO GAZTEDIAREN
ESKUETAN DAGO
IA EGITEN GERAN
HERRIAREN JABE
BAINA HORI EZ DAGO
INDARIKAN GABE
GORROTORIK EZ ARREN
ILUNA BEKAINA
GURE ARTEAN BADA
KUADRILA BIKAINA
ANKAK ETA BESOAK
DANTZATUAZ SAMUR
AKABATZERA GOAZ
ESAIKAN AGUR
Ondoren Jose Oria eta Karlos
Egigureni zentsuratutako kopla bat
erantsiko dugu:
ODOLAREN IRRINTZIAK
ENTZUN BADA EUSKOTARRA
ABESTU GORA EUSKADI
GEURE ABERRI BAKARRA

OLAECHEA APEZPIKUAK DANTZEN
AURKA ARGITARATUTAKO HAINBAT
TESTU
AL CLERO Y FIELES DE LA
DIÓCESIS
“Los bailes modernos”
(Boletín Oficial del Obispado
de Pamplona, 1941)
¿No os dais cuenta que con esos
bailes avanzan a galope a la más
desenfrenada lujuria?
¿Cómo os quejáis madres en el
corro de vuestras vecinas o en el té
de las amigas linajudas, con la más
repulsiva gazmoñería, de lo perdido
que está todo, y preferís que vayan
vuestras hijas a un veloz y turbio
matrimonio, arrastrando como un
sucio pingajo, los restos del ajado
pudor, antes que tenerlas vírgenes,
flores de pureza, aguardando la voz
de Dios, y el paso de su Providencia
divina?

Zumarragako Antioko elizaren barnealdeko ikuspegia. Elizaren zuraje
ikusgarria begi-bistan.
Josemari Alemán Amundarainen argazkia.

Padres y madres de familia,
sabéis lo qué son gestos y contorsiones y apreturas de baile y fuego de la
juventud.
Si nos amáis, si amándonos nos
deseáis la eterna felicidad, a nosotros,
que para estar completamente al servicio de vuestras almas, hemos renunciado a las cosas de la tierra, dejadnos
que os juzguemos en Dios y os digamos sin miedo y sin reproche:
a) La censura moral que merecen los bailes agarrados.
b) El juicio de los mismos en la
España redimida por la Cruzada, para
c) Fijar nuestra decisión y las
sanciones procedentes.
No hablemos tampoco del baile
al suelto entre jóvenes de ambos
sexos: ese baile ágil, bello y decoroso,
a los sones de txistu y tamboril. Ni de
su jota suelta, nerviosa y pulcra de la
fértil ribera. Esos bailes tradicionales,
son preciosa reliquia folklórica. Bailes
que nos descubren la elegancia, la
belleza y la virilidad del alma navarra.
Hablamos estrictamente de los
bailes modernos o agarrados (cuyos
nombres no queremos ni consignar
porque nos parecería manchar los
labios).

Esos bailes dice, el P. Ferreres:
“Que son gravemente inmorales”.
Los bailes en que se aprietan y
estrechan el uno contra el otro y en los
que se ejecutan pasos y suspensiones
que son pausas o calderones del placer”. En cuanto a la conciencia de los
que ejecutan resume: “Ellos pecan
siempre o casi siempre”.
El juicio de los mismos en la
España redimida por la Cruzada
Hay que desterrar el baile a lo
agarrado. Cómo os engañáis, llevando
como el virus terrible, de una peste, a
los sanos pueblecitos que os vieron
nacer, el baile agarrao y entregándoos
a él con desenfreno.
Si son españoles esos bailes
Si son morales
Si son un sarcasmo al espíritu de
la Cruzada
Si son reprobados, desde el Cielo,
por todos nuestros Mártires y héroes
¿No sentís el grito de ¡TRAIDOR!,
lanzado a vuestra espalda?
Vosotros sois los que no tenéis
derecho a bailar, el agarrado; los de la
izquierda, sí; vosotros, no.
¿No decíais de ellos, que no son
España? Pues…esos son sus bailes:
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los que jamás nacieron en esta tierra,
los que nos han llegado en alas rojas.
Decídme: ¿Salís mejores de un
baile?
¿Más hijos de la Iglesia y de la
Patria?
¿Más dispuestos a luchar y a
morir por esos ideales?
Hemos leído con profunda impresión la voz de los Prelados de la nación
vecina, a raíz de la gran guerra. Ante la
ola de inmoralidad que avanzaba
como un mar de fango sobre Francia,
los hemos visto aterrados, hemos
visto sus acentos desgarradores de
Profeta y hemos presenciado estériles
todos los esfuerzos. Castigo de Dios
sobre esa inmensa rebeldía: la Francia
heroicamente invicta del 18, ha sido la
ignominiosa vencida del 40.
No sabemos Nos si hay Masones
en España. Dicen que sí. Lo que sí
sabemos es que sí los hay, y no
fomentan por todos los medios a su
alcance, la inmoralidad del hogar y de
la calle, si no trabajan con brío por llevar a todas las partes el baile agarrado, los ha cegado Dios para mucha
ventura nuestra. Quien fomenta el
desenfreno moral, si no es masón o
rojo, tiene todos los títulos para serlo,
todos.
Que no giman las leyes:
En la de Orden Público de 1935
se decía: “Quedan prohibidas las
diversiones públicas que puedan turbar el orden, o que sean contrarias a la
moral y las buenas costumbres”.
Nuestra decisión y sanciones
Pues bien. Nos, convencidos del
grave deber que nos impone el cargo
pastoral pensando serenamente el
asunto después de encomendarnos al
Señor, apoyados en la autoridad de
excelentes moralistas y de los Sres.
Obispos que se han enfrentado con el
problema, persuadidos del estrago

moral que causan en nuestros pueblos
los bailes agarrados por las denuncias
y quejas de los Párrocos, oído finalmente el parecer de los Muy Rvdos.
Señores Arcipreste:
G) Declaramos que los bailes
agarrados, tal y como se ejecutan hoy
en nuestra Diócesis o son gravemente deshonestos por su propia naturaleza; y por tanto gravemente
ilícitos, como dicen de los bailes
modernos los Prelados citados arriba,
o son al menos para muchas almas
ocasión próxima de pecado grave, y
como tales los reprochamos y condenamos.
H) Ordenamos a los Sres. Párrocos y a los demás sacerdotes que
ilustren en el sentido expuesto la conciencia de los fieles, haciéndoles ver
con paternidad, prudencia y apostólica
claridad de las faltas en que incurren
los que ejecutan esos bailes, ya contra
la castidad, ya contra la caridad, y
recordando a los padres el grave
deber que tienen de velar por la pureza de sus hijos, apartándolos de diversiones inmorales.
I) Esperamos lo mismo de los
Sres. Confesores, no solo seculares,
sino regulares, pues la diversidad de
criterio sería de desastrosos efectos
en las almas.
J) Júzguese con mayor energía,
a los que son causa de la celebración
de esos bailes (patrocinándolos con
el prestigio de su autoridad o su persona, costeándolos, estampando su
firma en las Instancias dirigidas a la
Autoridad; prestando para ello los
salones no destinados precisamente
a celebración de espectáculos,
tocando el acordeón u otro instrumento de charangas callejeras, cuya
actuación corriente es en dichos bailes); a todos los cuales tenemos el
dolor de no poderlos considerar
como cristianos ejemplares, confian-

do a la prudencia de los Sres.
Párrocos nuestro deseo de que sean
propuestos, caeteris paribus, a los
demás fieles, en la ejecución de los
actos, legítimos eclesiásticos que
menciona el Canon a.a 56, $ 2.º, y en
el desempeño del cargo de organistas o cantores de las Iglesias:
K) Siendo particularmente dolorosa la pérdida de las sanas costumbres en los pueblos que no han caído
en el envilecimiento del baile agarrado
(pérdida de costumbres que parece
se propone la industria satánica de
unas almas perversas o ciegas) declaramos inhábiles para los referido
actos legítimos señalados en el Canon
anterior.
L) Finalmente, por la importancia
que tiene el no confundir las ideas,
con descrédito de la verdadera
Religión y escándalo de las almas,
mezclando por costumbre la práctica
de diversiones inmorales, como el
baile agarrado, con apariencias de
ejemplaridad de vida y piedad sincera, deseamos que los Sres. Párrocos
y encargados de Cofradía, Hermandades, Asociaciones Piadosas…dejen
al margen, “arrepta occasione”, con
exquisita prudencia, en los cargos de
las mismas y sus Juntas de Gobierno,
a las personas que ejecuten esos bailes; y con particular razón, si son Hijas
de María, por ser incomprensible que
lleven título, las jóvenes que no sean
ejemplares.
Confiamos la lectura de esta
carta al parecer y prudencia de los
Sres. Párrocos, pidiendo al Señor les
inspire en toda su gestión lo que sea
más eficaz para el bien espiritual de
sus feligreses.
Pamplona 15 de junio, Pascua de
Pentecostés del año 1941
MARCELINO, Obispo de Pamplona

Sobre la carta anterior
Venerables hermanos:
Mucho hemos pensado, mucho
hemos consultado antes de escribir
esta carta sobre “Los bailes modernos”. Todos nos duelen, pero muy en
particular los pueblos sanos que ven
avanzar sobre ellos la ola de corrupción, que pudre a tantos otros.
Llegaremos en las sanciones hasta
donde creáis que podemos llegar.
Animo. En los pueblos desgraciados
que han hecho ya tradicional el baile
agarrado, hay que dar la batalla, particularmente contra el baile agarrado
público, por el mal ejemplo que reciben
los menores, y el aliciente a imitar lo que
ven, con el aplauso necio, muchas
veces, de sus mismos padres.
Recluido el baile agarrado en
salones “ad hoc”, cabe hacer adoptar
con firmeza y prudencia, todas las
condiciones que marcan las disposiciones legales (Ley Municipal Vigente,
Reglamento de Policía de espectáculos de 3 de mayo de 1935 y diversas
circulares de los Excmos. Sres.
Gobernadores de Navarra).
Pensad, Hermanos, que mientras
el baile agarrado es causa de gran
corrupción en los pueblos, es también
índice de la falta de pureza y decoro
que reina en las almas.
BAILES: su condenación.
Antros de demonio
Admiración del diablo y ángeles. Enemigo público de la pureza
La iglesia no deja de prohibir y
condenarlos.
La experiencia muestra el frenesí,
la pasión irrefrenable con que a ellos
se va. Del peligro y de los desastres
del baile no se puede hablar más que
a hombres ya maduros, con alguna
esperanza de que escuchen y comprendan la triste realidad.
No hay otro camino para remediar en lo posible estos males que lla-
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man la atención de los padres y hacerles reflexionar sobre la responsabilidad
que pesa sobre sus conciencias al
autorizar en los hijos el ejercicio de
estas diversiones y el que frecuenten
estos lugares.
20 de Agosto de 1944
EL BAILE
El baile no es pecado, es un
semillero de pecados. El baile, más
que ser el mismo pecado, es siembra
de pecados que brotan después, pero
que se siembran entonces. La costumbre de bailar produce en las almas,
en tiempo, más o menos largo, profunda degradación y desequilibrio. Los
bailes son el termómetro más seguro y
cierto para deducir la temperatura
moral de un pueblo o de una sociedad
cualquiera.
“La verdad”, 18 de marzo de
1945.
¿BAILO TÍO?
El baile es el último de los vicios
y el que compendia todos. Ovidio
llama a los bailes “escollos del pudor”.
Dominiciano expulsó a varios senadores sólo por ser bailarines, y el
Senado, en tiempo de Tiberio.
Desterró una vez de Roma a todos los
danzantes. ¿Quién podrá demostrar
por la Sagrada Escritura que el baile
es permitido a los cristianos? ¿qué
profeta lo enseñó?, ¿qué evangelista
lo autoriza? ¿en qué libro de los

Apóstoles se encuentra un texto favorable a los bailes?.
Tertuliano representa los Salones
de baile como templos de Venus y cloacas de impureza; San Basilio los pinta
como emporios de obscenidad, San
Juan Crisóstomo los llama escuelas de
pasiones impuras; San Ambrosio los
titula escollos de inocencia y sepulcros
de pudor, y San Agustín dice: “Más
vale en domingo cultivar la tierra que
bailar”. ¿Qué te hable de los modernos? Con mucho gusto. La danza
mundana, dice San Carlos Borroneo,
viene a ser un círculo cuyo centro es el
demonio y cuya circunferencia son sus
esclavos. Así el baile atrae el veneno
de las pasiones.
El Concilio de Constantinopla
prohibía los bailes públicos bajo pena
de excomunión; los de Laodicea y
Lérida los prohibían hasta en los desposorios; el de Aquisgrán los llamaba
cosas infames; el de Ruán, gran locura; el de Tours, trampas del demonio…
La danza dice Petrarca es un
espectáculo indigno de un ser racional, repugnante a los ojos castos,
preludio de pasiones, manantial de
infamias, origen de desarreglos; Baile
(el ateo) añade que sólo sirve para
entregar el corazón y hacer guerra a
la castidad; Bussy Rabutín opina que
todo buen cristiano debe abstenerse
de ellos.
19 de agosto de 1945

Urretxu eta Zumarraga Irimoko mazelatik, Santa Barbaratik, ikusita.
Josemari Alemán Amundarainen argazkia.

EL BAILE
Dice San Agustín que el baile es:
“Un círculo cuyo centro es el diablo, y
la circunferencia son los ángeles malos
que le rodean”.
Doce San Jerónimo: Si alguno
cuando sale del baile me dice que no
ha pecado, tendré mucha dificultad en
creerle.
El piadoso Gersón no duda en
afirmar que todos los pecados bailan
en el baile.
San Ambrosio dice que el baile es
conjunto de iniquidades, escollo de la
inocencia y sepulcro del pudor.
La fiesta del diablo se celebra en
los bailes. Muchos cristianos alaban
hoy al Señor y mañana se reúnen con
Satanás en el baile, hoy son cristianos
y siervos de Cristo y mañana del
demonio, bailan con él. San Efrén.
30 de diciembre de 1945

NOTICIARIO DEL PASADO
DOMUN
Esta valiente y artista acordeonista con su instrumento y muestrario
racial obtuvo en una vuelta que dio por
las Plaza del Castillo más de 800 pts.
Enero de 1955
EL PRECIO DE UN BAILE
En este día 29 de agosto, celebra
la iglesia católica la degollación de San
Juan Bautista. Fue éste un hombre
que mereció el mayor elogio que salió

de los labios de nuestro divino
Redentor. Influyó tanto el Bautista en
su tiempo, que se agruparon junto a él
muchos que llegaron a tomarlo como
el auténtico Mesías. El mismo Herodes
le llegó a tener.
Pero un día se organizó en
Palacio un gran baile. Y se bailo animadamente. Una bailarina lo hizo tan
bien, que el Gobernador Herodes, le
prometió, en premio, lo que pidiese. Y
la Bailarina pidió la cabeza del Bautista.
Sintió mucho Herodes esta petición;
pero lo prometido con juramento es
deuda, se dijo él. Y mando degollar al
precursor del Mesías. Aún estaban en
la sala del festín cuando apareció la
cabeza de San Juan en una fuente de
plata.
Bien podemos decir, avista de
esto, que el demonio inventó los bailes, como dicen San Efrén y San Juan
Crisóstomo. Pues si son invención del
demonio, ¿cómo se entregan nuestros
jóvenes a esas danzas impuras, que
son como una red manejada por el
demonio para cazar a la juventud y
sujetarla a su tiránica dominación?
La cabeza de un hombre tan
santo, tan ilustre como el Bautista, el
Precursor del Señor, fue el precio de
un baile.
¿Y seguirán bailando nuestros
jóvenes cristianos?
29 de agosto de 1948
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NOTAK
* Lan oso honetan zehar, egilearen nahiari jarraiki,
trikitrixa hitza erabili dugu.
1.- Gaur egun ez bezala, orain aurrekontuak eta
hauen likidazioak urte naturalka egiten baitira, urtarriletik abendura arteko tartea hartuz alegia, gure herriaren
eta Gipuzkoa inguru honen lehenbiziko mende ezagunetan zehar ekitaldi ekonomikoak San Migel egunean
hasten ziren, eta hurrengo urteko egun berean amaitzen.
2.- Zumarragako Udal Agiritegia, C Atala, 2.
Negoziatua, 1. Liburua, 1. Espedientea.
3.- 1674az geroztik zezenak beti ageri ziren festetan. Eta Larramendik honakoa utzi zigun esana: “si en
el cielo corrieran toros, los guipuzcoanos todos fueran
santos por irlos a ver en el cielo”. Cfr. JACA LEGORBURU, Anjel Kruz, Ensayo para una historia de Urretxu,
I. liburukia, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa, 1983,
163-164. orr.
4.- Horretarako hainbat argitalpen badugu eskura,
duela hamarkada gutxi arte gai honen inguruan zegoen hutsunea betetzen lagundu dezaketenak. Tartean
nabarmenenak honakoak dira: JAKA LEGORBURU,
Anjel Kruz Sinfonía en Zumarraga, Donostia,
Gipuzkoako Aurrezki Kutxa, 1967; PRADA
SANTAMARÍA, Antonio, Zumarragako Ezpatadantzaren
Historia de la Ezpatadantza de Zumarraga,
Zumarraga, Zumarragako Udala, 1993; PRADA
SANTAMARÍA, Antonio eta ZURDO BARRIOS, Lander,
“Banda de Música de Zumarraga”, Gibantzar, Revista
de la Federación Guipuzcoana de Bandas de Música
aldizkariaren 1. zk., Donostia, Musika Banden
Gipuzkoako Federazioa, 1994, 74-77. orr. Are gehiago,
une honetan beste ekarpen orokorrago bat aipa dezakegu, honakoa: AGUIRRE FRANCO, Rafael, Trikitixa,
Villabona, Martin Musika Etxea, 1992. Izan ere, atal
batzuetan Zumarragako Trikitrixa aipatzen du.
5.- JAKA LEGORBURU, Anjel Kruz, Ensayo para
una historia de Urretxu, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki
Kutxa, 235-245. orr.
6.- Kontzeptu honen bidez musika-tresnaren eraikuntzaren inguruko alderdiak aipatu nahi ditut.
7.- Demianek bere musika-tresna berriari Éoline
izena jarri nahi izan zion, baina azkeneko unean,
asmakuntzaren patentea erregistratu behar zuelarik,
konturatu ziren 1820an Eschenbach-ek dagoeneko
erabilia zuela izen hori berak asmatutako musika-tresna batentzat; horrenbestez, akordeoi izena hartu
behar izan zuen.
8.- MONICHON, Pierre, L’accordéon, Paris,
Presses Universitaires de France, 1971, 31. or.
9.- HAINE, Malou, Les facteurs d´instrument de
musique à Paris au 19e siècle des artisans face à
l´industrialisation, Brusela, Bruselako Unibertsitatea,
1985.
10.- Izenburua, osorik, honakoa da: Agenda musical pour l’annee 1836 contenant tous les renseignements utiles aux amateurs de musique et aux artisties
/ publie par un ancien élève du conservatoire. Agenda
musical: ou indicateur des amateurs, artistes et commerçans en musique, de Paris, la Province et l’etranger: 2e et 3e annee / par Planque, accordeur de
piano. Planque piano-afinatzaileak argitaratu zuen,
Genevan, Minkoff Reprint argitaletxearen bidez,
1981ean.
11.- Frantsesezko jatorrizkotik itzulia.

12.- Beti lehen aipatutako lanean Malou HAINEk
eskainitako datuen arabera.
13.- Arrondissement Parisko hiria banatuta dagoen
barrutiak dira.
14.- Modelo berriak, honako izenez deituak:
Harmoniphon, Lecrosnier&Tremblai-rena, 1836an;
Piano-Concertina, Alexandrerena, 1838an; Piano-Lyre,
Fischer-ena, Organino, Legris-ena, 1839an; Orgueséraphine, Myers-ena, Orgue-expressive, Fourneauxena, 1840an; L´odestrephedon, Reverchon &
Merlavaud-ena, 1841ean; Harmonium, Debain-ena,
1842an; Mélophone, Pellerin-ena, 1843an; Orchestrion,
Founeaux-ena, 1844an; Théorgue, Baron-ena,
Mélophilon, Piron-ena, eta Changuion, Changuion-ena,
1846an; Violoclave, Morin de Guérivière-rena, 1847an;
Claviphone, Letoulat-ena, 1848an; eta Euphonium,
Vallez-ena, 1850ean.
15.- “El acordeón. Origen y evolución” artikulua,
Folklore aldizkaria, Valladolid, 1995, 155-161. orr.
16.- Hitzez hitz jasota, Memoria horrek honakoa dio:
“No es menos digno de aprecio D. Juan Moreno, de
esta Corte, por el celo que ha manifestado presentando
el acordion de dos octavas y media, señalado con el
número 184 del catálogo. Ese instrumento, de invención
moderna, y no muy generalizado todavía en España,
nos hace sin embargo tributarios hasta cierto punto de
la industria extranjera, y sería un señalado servicio para
el país el conseguir perfeccionar su construcción en términos de sostener una ventajosa rivalidad. Por lo tanto
la Junta cree deber premiarse con mención honorífica
los buenos deseos y laboriosidad de dicho Sr. Moreno,
autor del primer acordion construido en España, sin
embargo de que deje todavía algo que desear para
igualar a los que han debido servirle de modelo”.
17.- Garai hartako prentsaren arketipoa, txandaka
argitaratzen ziren bi orri zituena.
18.- Horren lekuko ditugu honako iragarkiak:
Akordeoiak eta pianoa: “Se vende uno de
excelentes voces y de los mejores que se pueden
hallar en su clase, su construcción inglesa en precio
de 8 rs, y dos acordeones. Almacén de Música de
Garrafa, calle del Príncipe nº 15, tienda”. 2413 zk.ko
Diario de Madrid-en agertua, 1841eko azaroaren 4a,
osteguna.
Saltzeko piano eta akordeoiak: “Se halla uno
de cinco octavas, de buena construcción y voces, con
seis pies y se da en ochocientos reales: en la calle de
Príncipe, núm. 15, tienda, informarán como también de
dos acordones y otro piano de cinco y media octavas”. 2425 zk.ko Diario de Madrid, 1841eko azaroaren
17a, asteazkena.
3 zortzidun eta 7 teklako akordeoiak: “Se hallan de
venta dos en la calle del Príncipe, número 15, almacén
de música y algunos álbumes propios para regalar”.
2463 zk.ko Diario de Madrid, 1841eko abenduaren 24a,
ostirala.
MUSIKA. Paristik heldua: “El señor Garrafa, dueño
del almacén de música, calle del Príncipe, núm 15,
hace presente a los señores profesores y aficionados
a ese arte, haber recibido los diferentes encargos que
le tenía hechos, y además un surtido de obras, entre
las que hay métodos para todas las voces e instrumentos, ejercicios para id.; piezas de piano, arpa, flauta, violín, flascolet, clarinete, acordeón, guitarra,
óperas, tratados de composición, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos y orquesta, formados de los
instrumentos dichos y otros, retratos de Rubian &c,
metrónomos de Maelzel, y gran número de valses
nuevos, e Strauss y Lanner”. 2453 zk.ko Diario de
Madrid, 1841eko abenduaren 14a.

Gari Lizarraga eta Iñaki Larrañaga.
Trikitrixa 1980an. Aurrera koadrilak egindako omenaldian, 1996an.
Zumarragako Trikitrixa gaur egun, Tolosako Dultzaineroekin batera, Santa
Isabel egunean Antiotik jaisten. (Mikel Alustizaren artxiboa).

115

19.- Eta batez ere hainbat egilerena den
Establecimientos tradicionales madrileños obratik.
Madril, Madrilgo Merkataritza eta Industria Ganbera,
1994.
20.- AGUIRRE FRANCO, Rafael, Trikitixa, Villabona,
Martin Musika Etxea arg., 1992.
21.- HAINE, Malou, Ibídem.
22.- Guztira, eta beti Malou Hainek esanaren arabera, Parisen Espainiarako egiten zituzten akordeoien
fakturazio-bolumena 125.000 liberara iristen zen
1860an.
23.- ASTIAZARAIN ACHABAL, Maria Isabel, La
construcción de los Caminos Reales de Gipuzkoa en
el siglo XVIII, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia,
1995.
24.- Ibídem, 77. or.
25.- “La construcción del nuevo Camino Real de
Coches de Gipuzkoa reunía las siguientes condiciones:
tendría 18 leguas (91,006 Kms), cantoneras de piedra
sillar o devastada, guarda rueda y murallones en diferentes parajes para resistir al impulso de los montes y
de las aguas, en un terreno quebrado, al honor de una
provincia, siempre atenta a las razones del Real
Servicio en los transportes de personas “Reales” y
curso ordinario de postas…. etc, desde Salinas de
Lenitz a Irún”. LASA ESNAOLA, José Ignacio, “Los
caminos de Beasain”, Beasain festivo, revista anual
ilustrada, Beasain, Beti Bizi Elkartea arg., 1981, 2-3. orr.
Bestetik, eta Anjel Kruz Jaka Legorburuk emandako informazioen arabera, 1863 arte Madril, Donostia
eta Hendaia arteko zatia egiten zuten diligentziak hiru
ziren:: “Grandes Peninsulares”, “La Victoria”, eta
“Norte”, eta bidaia zail eta nekeza egiten zuten.
Diligentzia ikaragarriak ziren, eta hiru departamentu
zituzten: hiru eserlekuko berlina, sei eserlekuko barnealdea, eta beste seiko biribila; goiko partean ere bazuten kupe deitutako beste bat.
26.- Baieztapen hori egia bada ere, garai hartako
zein lehenagoko guztia gaztelania hutsez idatzita
dagoela ere egia da, orduko legeek horrela egitea
eskatzen zuten eta. Halaz, paradoxa bat gertatzen
zen, ezen eskribauaren aurrean euskaraz egiten zuen
jendeak, eta esandakoa gaztelaniaz jasotzea zuen
hurrengo lana udal langile horrek.
27.- Ordurako bi seme-alaba zituzten. Enrike zen
zaharrena, 1864ko ekainaren 4an bataiatua, eta
Margarita gazteena, 1866ko ekainaren 10ean bataiatua. Bataioko agiriek datu interesgarri bat eskaintzen
digute. Izan ere lehenak, aita aipatzean, diosku “trenbideko langilea” dela, eta bigarrenak dagoeneko “merkatari” gisa jasotzen du.
28.- Fundazioaren agiriak honakoa zioen:
“En la Villa de Zumarraga el día 18 de septiembre
de 1867 D. Ernesto Rolin y Michel de nacionalidad francesa, casado y fabricante de tambores de 31 años de
edad y domiciliado en Urretxu y Marcos Salazar y
Salazur, casado y empleado en la vía férrea del norte
y estación de 40 años, asociaron sus capitales e
industria para dedicarse de continuo a la fabricación
de tambores y panderetas. Que desde el 19 de julio y
por tiempo de cinco años constituyen una sociedad
para la “Fabricación de Tambores y Panderetas”.
Eta kontratuak, berriz, hurrena:
“Ernesto Rolin participará en una quinta parte de
las ganancias que resulten en renunciación del trabajo
personal que ponga en la fabricación. Las otras cuatro
quintas partes partirán a mitades e iguales partes
entre Rolín y Salazar. Dan por constituida la “Sociedad
Rolin y Compañía”.

29.- Izan badugu interes-elkartze horren berri,
esate baterako Habanatik 1872ko otsailaren 29an
Méndez Núñezek dagoeneko bazkide diren hauei igorritako eskutitzari esker. Gutunean zioenez, iritsitako
azkeneko posta-baporeak ekarritako zirkularraren
bidez jasoa zuen jada negozioa zabaldu nahi zutelaeta Artiz sozietatean sartu izanaren berri.
Sozietatearen handitze horren emaitza eskariak
iristea izan zen, eta hauen artean aipa dezakegu,
esate baterako, Jose Arostegik Bilbotik eginikoa, 48
danbor arrunt eskatu baitzituen, neurri txikienekoak, 30
danbor arrunt hurrengo neurrikoak, 18 danbor arrunt
hurrengokoak, eta 6 sorta pandero.
30.- Gipuzkoako zatirik handiena zuen bere jurisdikziopean, inguru hau berau barne. Dena den, herri
hauek apezpiku-barrutiaren mugan zeuden, ezen
Deskargatik harantzagoko herri eta parrokiak
Kalagorriko Apezpiku-barrutikoak ziren.
31.- Iruñeko Apezpiku-barrutiaren 1590eko sinodokonstituzioetan. Hirugarren liburua, De vita et honestitate clericorum, zazpigarren atala. Alabaina, doktrina
hau ez zen apezpiku-barruti honen kontu berezi bat,
eliza osoarentzat baitzen. Trentoko Kontzilioan egiazta
dezakegu, XXII. saioan, Sakrifizio Eukaristikoa eta
Erreformari buruzko Dekretua jasotzen duenean, I.
atalburuan: Innóvanse los decretos pertenecientes a la
vida, y honesta conducta de los clérigos. Eta baita
XXIV. saioan ere, Apezpiku eta Kardinalei buruzkoan,
XII. atalean: Cuáles deben ser los que se promuevan a
las dignidades y canonicatos de las iglesias catedrales; y que deban hacer los promovidos.
32.- Iruñeko Apezpiku-barrutiko sinodo-konstituzioetan, ibidem, 10. atala.
33.- Ibidem, 11. kapitulua.
34.- Adibidea izan daiteke etxean ohaideak edukitzeko galarazpena, ezkongabe zein ezkonduei eragiten
ziena. Ibidem, 3. liburua, De cohabitatione clericorum
et mulierum, 3. atala.
35.- Iruñeko apezpikua izan zen 1743ko urtarrilaren
17tik 1767ko abenduaren 11n zendu zen arte. 1862an
Gasteizko elizbarrutia sortu eta Gipuzkoa oso-osorik
bertan sartu arte Iruñeko apezpikuek kontu hauen
inguruan zein politika orokorrekoen inguruan eginiko
politikaren berri izateko, Iruñeko Elizbarrutiko Agiritegia
kontsulta daiteke, bikain sailkatu eta antolatua baitu
hogeita hamabost urte baino gehiagoz bertako zuzendari eta artxibozaina den Jose Luis Sales-ek. Are
gehiago, artxibozain hau, apezpiku-barrutiaren historian
aditua izateaz gain, erakunde horretara jo duten ikerlari
eta historia-irakasleen maisu izan da, eta bada oraindik
ere. Lerro hauek baliatu nahi ditut, eginiko lanagatik eta
emandako laguntzagatik nire eskerrona adierazteko.
36.- Donostiako Elizbarrutiko Agiritegi Historikoa,
Zumarraga, B.3/1. Non jasoa: PRADA SANTAMARÍA,
Antonio, El paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el
Alto Valle del Urola y su zona de influencia.
Zumarraga, egileak berak argitaratua, 210. or. 210.
37.- BENGOA ZUBIZARRETA, José Luís, Nuestros
instrumentos musicales, Bilbo, Bizkaiko Aurrezki Kutxa,
1975, 23-25. orr.
38.- Zumarragako taldea baino lehen, Elgoibarko bi
emakumek talde bat osatu zuten “Gelatxo” soinujole
barojarrarekin batera: “Elgoibarko Triki-Trixa”. “La Triki
Trixa de Zumarraga merece un homenaje” izenburuaz
1969ko martxoaren 15ean Iñaki LINAZASOROk argitaratu artikulutik jasoa.
39.- Anjel Kruz JAKA LEGORBURUri zor diot trikitrixa jaio zen garaian Elizkale nolakoa zen jakin ahal izateko lagatako informazio ezin oparoagoa; gainera,

Zumarragako Trikitrixa gaur egun. (Foto Zapirri).
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bertan bizi ziren pertsona askori buruzko xehetasun
pila bat eskaini dit, baina ahalik eta zientifikoena izan
nahi duen argitalpen batean tokirik ez dutenez ez ditut
lerro hauetan jaso, ez behintzat hark kontatu zizkidan
moduan. JAKAri agertu nahi diodan eskerrona bihotzbihotzekoa da, jende haien idiosinkrasian, are etnografi
munduan ere sartu baininduen.
40.- Batzuek diotenez, jotaren aldaera hauek ez
dira Euskal Herrikoak. Eta egia da, beste lurralde batzuetatik heldutako erritmo eta melodiak dira eta.
Baina trikitrixek bere egin dituzte, eta euskal izaera
eman diete; horrenbestez, lurralde osoan zehar bertakotu egin dira azkenean. Gauza bera gertatu zen
minuetekin, cavatarekin eta kontrapasekin, txistulariek jo baitituzte, eta jotzen baitituzte, konposatu
zituzten musikarien beren lanaz dagoeneko zeharo
bertakoturik, garai batean ohi zenera egokitu zituzten
eta.
41.- LINAZASORO, Iñaki, Ibidem.
42.- Normalean soinujoleek jaiotetxe zuten baserriaren izena hartzen zuten. Kasu honetan, eta beti
protagonistaren ilobak esandakoaren arabera –emakume hau geroago aipatuko dugu atzera–, inguru horretan jarritako seinaleetan Kanpazar jartzen badu ere,
badirudi benetako izena Kanpanzar dela.
43.- Horietako bat Felix Aranzabal Aranzabal soinujolea izan da, Angiozarko itsua, 85 urtekoa. Bere
oroimen zoliari esker, Kanpanzarren izena Benigno
zela gogoratu ahal izan zuen. Aztarna honek aukera
eman zigun Agurtzane Arbuluk, Elorriko Udaletxean
lana egiteaz gain Kanpanzarretik oso hurbil bizi
baita, haren nortasunaren berri izateko, batzuekin
eta besteekin hitz egin eta jaiotza- eta heriotza-agiriak kontsultatu ostean. Gainera, inguruko baserrietako laurogeitaka urteko hainbat pertsonak lagundu
didate, batez ere protagonistaren iloba Mari
Carmenek.
Musika Jose Bereziartuarekin ikasi zuela ere
Angiozarko itsuak esan zidan.
44.- Senide hurkorik eza izan da, hain justu, ikerlan
honi zailtasun handia atxiki diona.
45.- Etxesa-Korta baserria Zumarragatik gertu
dago. Bertara iristeko bide bitxi bat egin behar dugu,
bide zoragarria inolaz ere, berdearen tonuez osatutako paleta dotorea ikusgai jarriko diguna. Oriatarren
herritik abiatu eta Aizpurutxorantz hartu behar dugu,
eta hara iritsita, bidezidor batean barrena abiatuko
gara. Ezkerreko mazelatik malda piko batean gora
egingo dugu, beste baserri askotara doan bide pila bat
lagaz; mendian gora egin ahala baserriak atzean utziko ditugu. Azkenean, inguru osoa eskaintzen digun
ikuspegia izango dugu, beste mendi batzuen gainetikoa alegia, zeruertza ikusteraino. Goraxeago EtxesaKorta dago, aurkitu dugun baserri zaharrak berak
bezalaxe zati bat Bergaran eta bestea Azkoitian duen
Elosuko lurretan jada.
46.- Horixe kontatu dit gaur egun baserri horretan
bizi den Jose Ignazio Agirrek.
47.- Haren arrebak eman dit honen berri.
48.- Baserrian laga zuen eskusoinua. Gaur egun
Landakandak du gordea. Barnean “F. Cengoitita.
Afinador. Acordeones, guitarras y panderetas. C)
Tendería, nº 42, Bilbao.” jartzen du, baina honek ez du
zertan adierazi negozio horretan egina denik, ezen
saldu zuen denda izan daiteke, besterik gabe.
Musika-tresna ikusirik, ondoriozta dezakegu
Etxesa-Kortak “soina alderik alde zeharkatzen zion
larru kordatuzko uhal luze bat besterik ez zuela erabilt-

zen. Eskusoinuak ez zuen eskuineko hatz lodia sartzeko begiztarik, beraz pentsa dezakegu eskuko hatz
guztiak erabiltzen zituela jotzeko”.
49.- Aurreko kasu batzuetan gertatu den moduan,
izen artistiko hau jaiotetxearen izena bera da.
50.- Ezkondu zenean Zumarragan jarri zen bizi izaten, duela berrogei urte baino gehiago dagoeneko.
51.- Esanaren lekuko dugu La Voz de Guipúzcoa
egunkari errepublikarrean, Donostian ateratzen zuten
hartan, 1936ko uztailaren 2an 13. orrian, Irungo kronikan, agertutako informazioa: “Concurso de
Acordeones: En el frontón Uranzu y con asistencia de
mucho público se celebró el anunciado concurso de
acordeones. En la competición de la serie A, reservada a pianistas y cromáticos figuraron once participantes, acordando el jurado establecer cuatro premios
que fueron otorgados a José Sanz, Manuel Labeaga,
Juan Cuadrado y Ramón Aramburu y cuatro segundos
a Mateo Sanz, Salvador Bengoechea, José de
Goyareun y Cornelio Elizalde. En la serie B
Acordeones se presentaron cinco especialistas, entre
los que se distribuyeron por igual el importe de los
premios, en razón a la igualdad de su trabajo. Los
participantes fueron éstos: Cándido Beristain, Manuel
Zubeldia, Daniel Anzola, Carlos Lane, y Enrique
Ferraras. El jurado lo integraban los concejales señores Larrañaga, el director de la Banda don Teodoro
Murua y el compositor Ramón Méndez”.
52.- Berriro jaiotetxearen izena dugu ezizenaren
zergatia, Antzuolako Gorriz Haundia baitzen. Alta, ezizen hori izan bazuen ere, denborak aurrera egin ahala
Alejandro Bastarretxekoa izena ere izan zuen, bere
emaztea, Consuelo Agirreurreta Lamariano,
Antzuolako baserri hartakoa zen eta.
53.- Semeak berak eman zidan honen berri, harekin solasean aritzeko aukera izan nuen eta.
54.- Arrate Irratiaren Bernardo zuzendariak zein
Esteban Larrañagak, urte hartan berau baitzen
Trikitilarien Elkartearen idazkaria, datua egiaztatu egin
dute; omenaldia jasotakoaren emazteak “nire senarra
sendatu egin duzue” esan omen zien.
55.- Iñaki Linazasorok erabilitako esaldia. Dena
den, trikitrixaren egungo kideen arabera 1950 eta 1975
bitarteko urteak ere bizi-biziak izan ziren.
56.- La Voz de España-k 1972an eginiko ekarpena.
57.- Garai hartan, haren alaba Pilarrek dioskun
moduan, “gaztelaniaz jakinez gero karrera bat edukitzea bezala zen, eta edozein tokitara joan zintezkeen”.
58.- Bitxikeria gisa, esan dezakegu hil baino
lehentxeago loteria tokatu zitzaiola.
Lehen aipatu dugun “Nuestra Triki-Trixa” artikuluan –La Voz de España, 1972– Jose Oriari buruzko
datu gehiago ageri da. Horietatik honakoak aterako
ditugu:
“En el corto pero fructífero tiempo que actuó el
incansable José Oria, dejó constancia de los ricos
valores que poseía con el pandero acompañado del
acordeón. En su facilidad creadora de “Koplari”, al
transcurrir unos años de brillante actuación, su cuerpo, hasta entonces rebosante de salud, para actuar si
era preciso tarde y noche sin descanso, se iba desgastando paulatinamente y es que una traidora enfermedad segó en flor sus ilusiones, cuando saboreaba
las mieles del triunfo”.
Jose Urteaga Oria soinujoleak berak diosku
beste soinujole batzuek esaten ziotela, osaba Jose
makal egon arren, berdin-berdin zitzaiela hark pan-

deroa jo ala ez, oholtza gainean aldamenean izan
nahi baitzuten.
59.- Euskal kantuak izan ohi ziren, errebindikaziozkoak sarri. 1976ko urrian, adibidez, Loiolan, ezkontza
baten osteko dantzaldian ordena publikoko indarrak
sartu, eta bortizkeriaz festa desegitea lortu zuten, eta
gonbidatuak sakabanarazi.
60.- Lajarekin Eguzki begi diskoa grabatu zuen,
Elkar diskoetxearekin.
61.- 2003an kolektibo honek CD bat grabatu du,
beste musikari eta kultur talde batzuekin elkarlanean.
62.- Izenak berak dioen moduan, irrati hau
Gipuzkoako Goierriko izen bereko herrian dago.
1956an hasi zen emititzen, eta 1964an itxi behar izan
zuen, erregimen frankistaren zentsurak horretara
behartuta. Alabaina 1972an, aldaketa ezinbesteko kontua zela ikusten hasi zenean, berriro ekin zion uhinak
aireratzeko eginkizunari. Irrati txiki hau, baliabide eta
pertsona aldetik urri ibili arren, eta hala-moduzko
samartzat har bagenezake ere agian, oso baliabide
garrantzitsua izan zen garai haietan, eta baita gaur
egun ere, Goierri eskualdeko informazio eta kultur
hedapenerako; eta osatua duen soinuzko artxiboa oso
garrantzitsua da gure herriaren musika kultura ezagutzeko, eta Euskal Herriko trantsizio demokratiko gorabeheratsuan zehar entzun genuen protesta-musikaren
berri izateko ere ezinbestekoa da.
63.- 1934an Gure Herria aldizkariaren artikulugilea.
Garai hartan Flandesen ari zen lanean.
64.- Lehenago ezagutu ahal izan zituen hirurogeita hamar euskal diskoez gain, zenbaki hartan euskal
diskoen beste zerrenda bat aipatu zuen, honako
erreferentziez: RS 900, Ariñ Ariñ Neskazarren fandangua (akordeoia), Errezilgo gaitajoleek joa; RS 542
Artolak dauka (passerue avec accordéon et irrintzinas), Euskal abenda (marche); RS 546 Ardua eranda
moskortzen naiz (pot-pourri basque avec accordéon
et irrintzinas); Pout-Pourri de aires vascos (solo
d´accordéon); disko hauek “Pello Errota” konpartsari
eskainiak dira; RS 572 Donostiako kalean (fandangoa), Altzeaka eta aurreaka (passe-rue); RS 573
Ederregia zera zu (fandangoa); Mendimenditik
(passe-rue); RS 898 Nere maitea (fandangoa)
Txikitxua eta polita (arin-arina); RS 899 Festara
(passe rue) – Arrosa-krabelin (fandangoa). Ce trois
disques sont dûs au trio “Trikitrixa”; RS 1308 Santa
lutxi egunean (fandango avec chant),– Porrusalda
(arin-arin avec chant); RS 1309 Nere maite polita
(fandango avec chant),– Neska mutil zaliak (arin-arin
avec chant); RS 1310 Erromerira (passe-rue) –
Kriskitin-Kraskitin (fandango avec chant). Ce trois
disques sont dûs à la Société Triki-triki de
Zumarraga.
65.- Jose Urteaga Oria trikitilariak gero azaldu
moduan: “diskoetxeak auto bat bidali zuen Donostiatik
Zumarragara, txofer eta guztikoa, gu hara eraman eta
ekartzeko, ez nolanahiko autoa jefearena! Eta hemen
atentzioa eman zuen ikaragarri. Ez baitzioten edozeini
autorik jartzen garai hartan! Gauez eraman gintuzten
grabatzera, baina grabatu eta berehala etxean ginen.
Ez zen orain bezala, hau hemen itsatsi, beste horri
halakoa egin, ondokoari zera… Zortzi pieza grabatu
genituen bata bestearen atzetik, bi diskotan”.
Disko horietan, behar bezala katalogatuta daudela,
honako kantuak daude:
- Triki Triki de Zumarraga, con intermedio de canto.
Honetan: Porrusalda (Ariñ-Ariñ), Santa Lutxi Egunean
(Fandango), Neska Mutil Zaliak (Fandango), Nere

Maite Polita (Fandango). 45 b.m. Espainian Discos
Columbia, S.A.k aurkeztua. Donostia. Discos Columbia,
S.A.k inprimatua. 1969. Lege gordailua: S.S. 1020.1960. Columbia ECGE 71448.
- Los Ruiseñores del Norte (Antes “Los
Chimberos). Ya no queda en Bilbao; Neskatilla Polita.
Triki-Triki de Zumarraga, Kriskitin-Kraskitin
(Fandango), Erromerira (Pasacalle de romería). 45
b.m. Discos Columbia, S.A.k inprimatua. 1967. Lege
gordailua: S.S. 744-1963.
66.- Astebete lehenago diskoa grabatua zen
Manolo Yaven-ekin, garai hartan soinu handiaz aritzen
zen soinujole ospetsua berau.
67.- Taldekideek gogoan dutenez, diskoetxeak
ordaindutako kopurua ez zen zuzeneko emanaldi
batek eman zezakeena baino askoz gehiago.
Disko hauetan sartutako piezak honakoak izan
ziren:
- Kalebarrendik hasita
- Baratzako pikuak
- No te cases con la Lutxi
- Vuelta a Santa Isabel
- Nere aitak amari
- Donostiako kaleetan
- Al entrar en Zumarraga
- Oraingo mutikuak.
68.- DK8928 eta DK 8929 diskoak dira.
Zeuzkaten piezak honakoak ziren:
- Aurrera! Alperrik dira.
- Jauntxorikan ez degu nahi.
- Españarrak maite dute.
- Agur anai Euskotarrak
69.- Grabazio hori Herri Gogoa zigiluaz egin zuten,
eta trikitilariek jotako zazpi pieza zituen. Musikariak,
une horretan, Jose Migel Ormazabal eta Jose eta
Migel Urteaga ziren.
Barnean zituen hurrenak:
- Ederregia zera zu.
- Fandangoa.
- Aita San Antonio.
- Gitarra zahartxo bat.
- Fandangoa.
- Arin Arin.
- Kalejira.
70.- Disko honetan bakar-bakarrik Jose eta Migel
Urteaga aritu ziren; grabazioaren alderdi teknikoan
Jean Phocas injineruak lagundu zien.
Zeuzkaten piezak honakoak ziren:
- Euskaldunon bidea.
- Ataungo gazteak.
- Lotuta gaude.
- Goazen etxera.
- Dantza alaia.
- Herria askatzera.
- Zegamako kaleetan.
- Bultza ardozale.
- Ordizian festa.
- Mutil zahar hobe.
- Gure adiskide maiteari.
- Ankak arinak.
- Odolaren irrintzia.
- Argixaotik behera.
71.- Txotis eta Vals piezak zituzten.
72.- Omenaldia jaso zutenen artean Karlos
Egiguren eta Jose Migel Ormazabalen alargunak
zeuden.
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