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etzanda sunpriñua, zutik ezkerretik eskubira: iruñeko Gaiteroek egindako txanbela,
Gipuzkoan egindako hiru dultzaina zahar eta iruñeko Gaiteroek egindako bi nafar gaita.



AURKEZPENA
Maskaradak, pastoralak, dantzak, abeslarien ahots zorrotzak eta taldeen polifoniak izan dira zuberoako herri
kulturaren ezaugarri nagusiak. soinu-joleen artean azken garaietan xirulariak izan dira nagusi, haiek izan baitira
ia musikari bakarrak herri ekintza gehienetan.

ez da hain ezaguna, eta oso jende gutxik ezagutzen du, gaur egun zuberoan ia galdua dagoen txanbela izeneko
soinu-tresna. hau antzinatik zuberoan, pirinioetako magalean, erabili izan da eta artzainak izaten omen ziren
txanbela jotzaile nagusiak.

txanbela, euskal herrian erabili izan diren herri oboeetako bat da. ezaugarri
eta egitura akustikoaz oboe bat da, mihi bikoitzeko haizezko soinu-tresna bat,
dultzaina eta nafar gaita bezalakoa. Mota berekoa da ere Aralar mendiko
artzainen sunpriñua.

XX. mende hasierako Aralar inguruko artzainek erabiltzen zuten sunpriñua1

izeneko oboe motako soinu-tresna bezala, zuberoako artzainek txanbela era-
biltzen zuten. Bi kasu hauetan esan dezakegu sunpriñuaren eta txanbelaren
musikan “artzain-musikaren” bi eredu esanguratsu eta garrantzitsu agertzen
direla. Bietan doinuak aire edo metrika lasaian, malguan eta librean jotzen
ziren, bietan joleen interpretazio libre eta sortzaileak joaldi bakoitza partiku-
larra egiten zuen.

hemen egiten dugun txanbelaren aurkezpena hiru jatorri ezberdinetakoak
diren lan eta materialekin osatuta dago:

1970. hamarkadan iruñeko Gaiteroek egindakoa.1.
1984-1985ean Juan Mari Beltranek bildutakoa.2.
1986an Marcel Bedaxagarrek grabatutakoa.3.

1972tik 1977ra arteko urteetan, iruñeko Gaiteroek txanbelari buruz egindako
lanari esker ezagutu genuen soinu-tresna hau. 1977an eta 1978an bi zatitan
argitaratutako “Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak”2 tituludun

1 BeltrAn ArGiÑenA, Juan Mari (1978): Azal doiñuak: Sunpriñu eta Txulubite. Cuadernos de etnología y etnografía de navarra, 29
zk. 349-362 or. institución principe de Viana. pamplona.

2 iruÑeko GAiteroAk (1977): Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak (I). Cuadernos de etnología y etnografía de navarra,
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lan horretan argitaratu zituzten testuen, partituren eta argazkien bitartez txanbelari
buruzko informazio bilketa, azterketa eta ikerketa lan zabala eskaini zuten. Argi-
talpen honetan soinu-tresna eta musika honen hainbat alderdi jorratu zituzten:

soinu-tresna•
kantua•
Caubet musikaria•
Musika ingurua•
kultura ingurua•
Musika azterketa. partiturak•

hemen irakur daitekeena, orduan argitaratutakoan oinarriturik, edizio honetarako
iruñeko Gaiteroek prestatutako bertsio laburrago eta eguneratu bat besterik ez da.
zalantzarik gabe, interes handiagoa duen horrek jatorrizko artikuluetara jo beharko
luke.

ondoren argitaratu zuten hots grabaziozko diskoaren bitartez, gehienontzat ezeza-
guna zen txanbelaren eta bere musika bereziaren aurkezpen aparta egin zuten.
horrela, 1978an pierre Caubetek txanbelarekin jotako eta abestutako piezaz osa-
tutako diskoa argitaratu zuten lp formatuan3 izenburu honekin:

CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN

1985eko martxoan Juan Mari Beltranek, Junes Casenaveren laguntzarekin, pierre
Caubet kantatzen eta txanbela jotzen grabatzea eta filmatzea lortu zuen. hau
“euskal herriko soinu tresnak” proiektuaren atal bat zen.

1986an Marcel Bedaxagarrek, Xiberoko Botzan lanean ari zelarik, pierre Caubet
elkarrizketatu zuen eta grabazio saio hartan lau abesti zahar grabatu zizkion.

27 zk. 483-507 or. pamplona.
(1978): Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II). Cuadernos de etnología y etnografía de navarra, 28 zk. 117-182 or.

pamplona.
3 CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN. Lekuko. HM 02. 1978.
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riko 27 eta 28 zenbakiak.



TXANBELA ZUBEROAN

iruñeko Gaiteroek idatzitakoan irakur daiteke, Caubeten iritziz, XX. mende hasieran sei
eta hamabi txanbelari artean izan zitezkeela lakarri, Aloze eta Altzai herrietan.

ez dakigu lakarriko pierre errekaltek asko edo gutxi joko zuen, baina txanbela bat
bazeukan. pierre errekalt xirula eta ttun-ttun egilea zen eta, uste dugunez, zeukan txan-
bela hori berak egindakoa zen.

1980ko hamarkadan txanbela eta bere musika zuberoako zahar gutxiren oroimenean
gorderik zeuden. urte haietan uste genuen zuberoan jotzaile zahar bakarra geratzen zela.
lakarriko pierre Caubet zen guk ezagutu dugun azken txanbelaria. pierre 75 urte zitue-
larik 1988. urtean hil zen. inguratu gintzaizkionei hark erakutsi zigun beretzat txanbela
zer zen eta nola jotzen zen. soinu-tresna honen errepertorio eta musika estilo zahar eta
bereziaren informazio osoa ere eman zigun.

handik denbora batera jakin genuen garai hartan bizi izan zela txanbelari izandako
Altzaiko “Bordahandi” (pierre Gette-Pierre Bordahandi. 1905-1984). txanbelari honek
aspaldian ez omen zuen jotzen eta ez dugu aurkitu bere joaldi bakar baten grabaziorik;
horregatik kontsideratzen dugu pierre Caubet izan dela ezagutzen dugun belaunaldi
zaharreko txanbelarien erreferentzia.

txanbelaren musikan mantendu da antzinako euskal musikaren estilo eta joera berezi
bat, doinu, neurri eta erritmo aldetik gaur egun gure herri kantutegian dugun musika
era zaharrenetariko bat, ezagutzen dugun zaharrena ez bada. horregatik guretzat txanbela
ez da soinu-tresna bat bakarrik, musika egiteko modu bat ere bada. zuberoan bada esaera
zahar bat musika egiteko estilo honen nolakotasuna argitzen duena; “txanbela bezala ari
da kantatzen”. esaldi hau bera agertzen da iruñeko Gaiteroek argitaratu zuten Caubeten
diskoaren azalean.

Garai batean euskal herriko herri musikan, beste herrietakoetan bezala, erritmo, eskala,
“modo” eta “estilo” ugari erabiltzen ziren. Askotan ez zeuden gaurko “modu” baten
barruan, ez zituzten betetzen musika “ofizialen” arauak eta urruti aurkitzen ziren musika
akademikoen forma, neurri edo eskema melodiko eta erritmiko-metrikoetatik.

pierre Caubetek erabiltzen zuen eskala, interbalika, anbitoa eta tesitura oso gertu zeuden
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leon Bilbao eta txilibrin albokari zaharrek erabiltzen zituztenetatik. Bi kasuetan ez da agertzen tonu erdiko
interbalorik, erabilitako eskalaren zabalera lau tonu eta erdikoa da eta sei notaz baliatzen dira errepertorioko
doinuak osatzeko.

halako interbalika eta erritmo berezia duten doinu herrikoiak jasotzen aritu zirenek arazo handiak izan zituzten
bilketaren transkripzio fidagarriak egiteko, ezin baitzuten entzundako musika paperean idatzi. hori hots graba-
gailuen eta grabazioen bitartez bakarrik eskaini daiteke fideltasun osoz. Gure lurraldean halako musika “perla”
batzuk XX. mende hasiera arte bizirik mantendu dira. Geroago, pixkanaka pixkanaka, musika egiteko era berezi
hori galtzen joan da eta gero eta “akademikoagoa”, estandarragoa egin da. txanbelak, eta guretzat konkretuki
pierre Caubetek bere musika txokoan, mantendu du antzinako forma horietako bat. Berak ondo bereizten zituen
bi mundu horiek eta behin baino gehiagotan demostratu zuen hori, kantu bera bi estilo eta formetan kantatzeko
gai zela erakutsiz.

hona hemen txanbelaren bestelako hainbat berezitasun:

txanbelari honek emandako txanbelaren errepertorioko•
doinu guztiak kantuak dira, hauen artean ez dugu dantza doi-
nurik aurkitu.

pierre Caubetek kantu bakoitzeko bi bertsio desberdin ema-•
ten zituen: bata kantaturik eta bestea txanbelarekin. Biak antze-
koak, era librean, baina kantatua silabikoago eta instrumentala
nota apaingarri gehiagorekin.

europako musika akademikoak XViii. mendean ezarritako•
zortzi puntu edo konpasen arau orokorrak ez du txanbelaren
musikaren esaldi melodikoetan eragin handirik izan.
txanbelaren errepertorioan esaldien neurria aldakorra da eta•

kantuaren hitzen beharretara loturik dago erabat.
nabarmena da doinu hauen esaldi musikal guztiak nota luze batekin bukatzen direla. Beste nota luze-•

etan ere tonua aldatu ohi duen bezala, azken nota hori ere askotan ez da geldirik geratzen, baizik eta bu-
katzen ari den heinean, erremate gisa intonazioan behera egiteko joera du. Aldaketa hauek eta beste nota
berezi horiek txanbelarekin egitea posible da hatzak mugitu gabe, nota ematerakoan haizearen eta mutu-
rraren presioa aldatuz.

edozein soinu-tresna eta musika zahar berreskuratzea zaila bada, berezitasun hauek guztiak ikusirik, txanbelaren
kasuan hori zailagoa dela esan dezakegu. ez baita nahikoa jotzea, bere berezitasun eta ezaugarri horiek gorde behar
dira. hori baita txanbelaren izaerak euskal musikari egiten dion ekarpenik garrantzitsuena.
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orain eta hemen agertzen diren doinuak, abestiak, hitzak eta azalpen gehienak iruñeko Gaiteroek egindako lanari
eta ekimenari zor dizkiogu. hauek, edo hobeto esanda geroago talde honen sortzaile izango zirenek, 1972. urtean
ezagutu zuten pierre Caubet eta berehala bideratu zituzten altxor musikal honen bilketa lanak. ordu eta kilometro
asko egin behar izan zituzten gaur hemen duzuen txanbelaren informazioa jasotzeko.

“Cuadernos de etnología y etnografía de navarra” 27 (1977) eta 28 (1978) zenbakietan argitaratu zuten paperean
argitaratu litekeen guztia: historia, errepertorioaren partiturak eta hitzak, musikaren azterketa, soinu-tresna honen
hots ezaugarrien ikerketa, txanbela egiteko marrazkiak behar diren xehetasun guztiekin, eta abar.

1978. urtean argitaratu zuten txanbelari buruzko bilketa lanaren alde garrantzitsuena, txanbelaren musikaren
hots grabaketa. “Caubet Chubuco Arhan / txanbela bezala ari da khantatzen” izenburuarekin lp formatoan argi-
taratu zuten pierre Caubetek emandako joaldi eta kantuekin egindako grabazioa (lekuko. hM 02).

edizio honetan argitaratzen duguna 1972-1978an egindako lan horren bi zati horietan oinarriturik dago. Alde
batetik paperean argitaratutako idatziak eta bestelakoak, laburturik, errebisaturik eta eguneraturik eta bestetik
1978. urtean egindako hots grabaketa hura aurkezten dira, digitalizatuta eta ahalik eta egokien trataturik.

Beraz, aurrekoa ikusirik, zalantzarik gabe esan dezakegu hemen aurkezten dugun historia honek bi protagonista
nagusi dituela: lakarriko J. pierre Caubet txanbelaria, informazio orokorra, doinu eta kantu emailea eta iruñeko
Gaiteroak, hori guztia jaso eta gure eskura jarri dutenak.
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ezkerretik hasita, lehenengoa eta bigarrena Caubeten bi txanbela, hirugarrena iruñeko Gaiteroek egindako txanbeletako bat.



Baina ez da hori bakarrik iruñeko Gaiteroek egin dutena. Aurretik egindako lanari jarraipena emanez, beren taile-
rrean prestatu ziren txanbela eta hauen pitak, ondoren guk erabil genitzakeenak.

iruñeko Gaiteroek jaso zuten musikari honen materialaren zati garrantzitsu bat, pierre Caubetek berak emanik.
Besteak beste beraiek gordetzen dituzte, ondoren kopiak egiteko eredutzat erabili zuten Caubeten txanbela bat,
oboe zahar edo musette motako xirola bat, xirula bat (ematen duenez pierre onnainty “lexarduart” lakarriko
xirulari eta xirulagile ospetsuak egina) eta pierre Caubetek 1985ean guk egin genion grabazio saiorako prestatutako
mihidura (pita).

ezin dugu Junes Casenave4 aipatu gabe utzi. Gizon handi honen laguntzarik gabe ez zen posible izango 1985eko
grabazioa eta filmazioa egitea. hark eskuratu zituen Caubeten eskutik aurreko argazkian agertzen diren bi txanbela
zahar eta hauen mihidurak. Bukatzeko, zuberotar idazle eta apaiz ospetsu honek euskaratu zituen hemen irakur
daitezkeen iruñeko Gaiteroen gaztelerazko eta frantsesezko edizio honetarako prestatutako testuak.

Juan Mari Beltran Argiñena

4 Junes Casenave-harigile (santa Grazi, zuberoa, 1924ko apirilaren 4a - lestelle-Bétharram, Frantzia, 2018ko irailaren 23a) idazle eta apaiz
zuberotarra izan zen.
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Phettiri Cobet « Xürübüko »
[Titika Rekalt]

Anai arreben artean, « Osaba Phettiri Xürübüko » deitzen günüen. Benan etzen gure osaba propioa, baizik eta
gure aita Petterena. Osaba Phettiri, Altzain sortü zen, ene ber sort herrian, Arraltea deitzen dügün aüzo ütsal eta
harritsüan, Arbaila mendi kate sargian.

Etxen entzün düdanez « Uretabordako » anai arreba güziak, edo kantari edo dantzari fiñ eta trebeak ziren, bena
arima beltzekoak. Osaba Phettiriren anai eta arreba andana batek, ene amama, aitaren ama barne, beren bürüaz
beste egitera entseatü beitzüten, eta zonbaitek kausitü. Bena Osaba Phettirik ez züan ber arima beltza. Gizon
handi eta ile xuri kakollatak (kixkur) zütüan pertsona düt nik ezagütü. Kantari ederra zela baganakien. Etxekoek
kontatzen zeikien (ziguten), Parisetik jin (etorri) norbaitek, Altzaiko iganteko meza batetan, Phettiri gaztea kan-
tatzen entzün züala, eta bere botzaz loriatürik, haren aitaren gana joan zela erranez, bere semeak ikaragarriko
dohaina bazüala kantarako, eta Pariseko Operako ateak zabaltzen ahal zeizkiola. Osaba Phettiriren aitak ezetzarekin
ihardoki zeion kümitari, erranez kantatzea ez zela ofizio bat, eta baserrian bazela lana denentako.

Bere aitaren erabakiari men eginik, Lakarriko aüzo den Aranerat ezkontü zen, « Xübürü »ko alaba, Añarekin.
Xürübüria, etxalte txipia zen, lauzpa zortzi behi, etxeko urdea, ollo bakanak, gei baratza. Ez zuten zaldirik, ez
ziren Zaldunak.
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Gurasoen nahitara ebiltzeak ez dü beti gaûza honik ekartzen. Osabak ez züan laborantxarako gogo handirik, alde
hortarik auherra (alperra) ere zen doi bat. Etxeko jaun axola güti izanak, Añaren asperra pizten züan behin eta
berriz, eta honek beste herriko gizonen gan, Phettiri Xürübükotez barre egiteko gogoa pizten. Gure hiri zokorratü
harietan, bere emaztearen kexüen jasaitiak ez züen gizona gizon egiten, baizik eta potrorik gabeko bigerren klaseko
ar trixte bat. Matxismo patriarkalaren Ürrezko garaiak ziren, nahiz aitor behar den gaur ere bere ürrin (usain)
zakarra hor dabilala.

Ez dakit bazterketa hori zela eta, ala bere senitartearen Karma beltz maradikatüari ihes egiteko nahia zela eta,
dena den, osaba Phettik ardoaren eskü ützi zütüan bere amets galdüak: egün güziz moxkor aire ützültzen zen
Xübükotara. Hor ere berriz hiritarren irronia zorrotza elikatüz.

Bere bakardade hartan, balinba, bazkian zoriona hor zela, nonbait bere baitan. Igantetako mezetan besteak beno
gorago entzüten zen haren tenor sentoaren botza, bainan, berriz ere hiriko ostatüan, gizon fededün eta laborari
(nekazari) atrebitüak, Phettiritaz erri (barre) egiten jeraikitzen züen, Xübükotako erresiñolaren tremolo ozenak
komentatzearekin.

Urteek beren lana eginik, osaba Phettiri hil da. Gizon iribartsü eta kolore gorriko hartaz zerbait jakin nahiz eta,
aitak aipatü zeikün txambela joile izan zela ere bere osaba. Txambela zer izaten ahal ote zen, ez ganakien tütik.
Tresna hori zer zen, gero düt jakin, Pierra Garat Aranetarra hura ere, tabalaria izan zena, nire xiberotar dantzen
ikasteko maixüaren ganik. Txambela, Xiberoko gaita zela erran zeitan, eta osaba Phettiri, ezagütü züan haren joile
bakotxa eta azkena izan zela.

Pierra Garat ez zen eliza zalea, fedearen egoitzaren itzala baino maiteago zütüan euskal plazen argiak. Horegati
ote dea atabalariaren baitan baizik baratü (gelditu) osaba Phettiri Xübükoren memoria? Betiko bitetarik barna ez
doatzenek baizik ez dutea elkarren berri?

Arren, “Herri Musika”k, egiten deion omenaldi honek, gure bihotzetara ekar dezala, bilho (ile) xuri karakoil eta
larrü gorriko gizon honen erri eijer eta maitagarria.

Zure lürra izan den “Aphurra” erreka bazter hontarik, zekülan eman ez deizüdan besarkada eta maitarzünezko
pott handia zuri, osaba.

Zure illoba Dominika
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PETIRI CAUBET
[Jean Mixel Bedaxagar]

Petiri Caubet, Altzai Arralte aüzoko Uretaborda etxean sortü zen, 1913an. Aita, Pierra Caubet, eta ama Marie
Sallaber zütüan. 

Petiri, lehen-lehenik, xiberotar kantaria zen, eta dohain handikoa. Hamabost urtetan, Alozeko laborari etxe bate-
tarat mitil joan zen bezala, 1928ko Alozeko Abraham pastoralean parte hartü züan, eta « Isaac » kargüa etxeki.
Basabürües xaharrer entzün düdan bezala, lüzaz herritarren oritzapenean baratü zen kantari gazte eta fin hura.

Bena, oroz gainetik, Petiri txanbelaria zen.Txanbela, Xiberoko müsika tresna bat da, « hautbois » familiako
instrümentü bat, 20. mente erdixetara, Arbailetan ezagütürik zena. Balinba, txanbela artzain müsika tresna bat
ere zen : txülüla bezala, artzainek, aizinartetan edo artaldea zainkatzen züen bezala, egarten züen.

Güti dakigü Caubeten txanbelari ebilbideaz. Haur denboran, Pierra Bordahandi entzüten züan etxerik : Pierra
Bordahandi (1905-1984) Altzaiko ber aüzoko txanbelaria zen. Ondotik, gaztaroan, Arhanerat ezkontü zen Petiri,
eta ordüan, ibar esküinean, elizabesta, ogi-joite eta urde ehaiteak txanbelaz alageratzen zütüan.

Petiri Caubet, 1988an zentü zen Arhane Zübükoan.

1970. urteen altean Iruñako gaiteroek bilketa lan gotor bat eraman züen Petiriren üngürüan, bere bizia bai eta
artearen ikertzez. Juan Mari Beltranek ere lantü züan Caubet sonügile honen joiteko manera. Egün, Xiberotar
sonügile hori gure kültüra erreferentzia bat da. Audela, txanbelak lekü nasaia hartü dü egün Xiberoan, bereziki
pastoraleko soinü tresna bezala. 

Juan-Mari Beltranekin batean, artista honen üngüruko emanaldi gogoragarri baten eramaitea deliberatü dügü.
Nihaurk, gaztaroan, Petiri Caubeten ezagützeko parada üken düt, bena ez nintzan txanbelaren ikasteari plantatü. 

Emanaldi honen sortzeko, Petiri Caubeten arra iloba eta xiberoko artista zorrotz dügün Ttittika Rekalti lagüngoa
galtegin deiogü. Ordüan, hiruek algarrekin, kantaldi-ikusgarri baten adelatzeko xedea hartü dügü. Alde batetarik,
Ttittika Recaltek Petiriren bizitzea poesiaz kontatüko deikü, eta bestalde, Arhantar sonügilearen txanbela ahaideak
berriz ere plazaratüko dütügü, bai eta xiberotar sonügile honen kantatzeko manera berezia agertüko.

Ezi, Petiriren behatzez eta arrabehatzez kantatzeko molde berezi batez ohartü gira : Petirik ez züan Ibar esküneko
beste kantariek bezala kantatzen, bere txanbelaren mihidüra hein batetara egokitü ondoan, Arhantarrak, kanta-
tzeko manera, txanbelaren noten hedadürari doitü zeion. Gisa horrez, ostatüan edo primaketan, Caubetek, beste
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kantari kideek bezalaxe kantatzen züan, « a kapela ». Alta, txanbela esküetan züalarik, kantore ahaideak hein bat
berrantolatzen zütüan, eta txanbelaren arau eta moldearen arabera emaiten. Gük, bigerren egiteko manera berezi
hori ikertü eta lantü dügü, hanitx gustükoa eta arraroa beitzeikün.

Haatik, Petirik txanbela beste kantari bateki batean joiten züanez ez dakigü: manera güzien arabera ez.

Hartakoz, Petiri Caubet gogoan, eta haren oritzapenaren ürratsetan, ariketa artistiko honen betatzera mentüratzen
gira. Arren, Titika eta Juan Marireki batean eskentzen deizüegü egün lantto hau, izan dadila züen gogo beharrien
lillüragarri !

Jean Mixel Bedaxagar

14



CAUBET CHUBUKO ARHAN:
TXANBELA ETA KHANTORIAK

Jatorrizko testua gazteleraz: Iruñeko Gaiteroak Itzulpena: Junes Casenave-Harigile



AITZINSOLAZ ........................................................................................................................18

Goresmena......................................................................................................................................18

Petiri Caubet Xübükoki lehentze arrolatzea .....................................................................................18

Ikerketaren abioa.............................................................................................................................19

AGUR XIBEROA .....................................................................................................................21

PETIRI CAUBET - XÜBÜKO..................................................................................................23

Haurtzaroa eta gaztaroa: mitil eta kantari ........................................................................................23

Txaranbelaren ikastea ......................................................................................................................24

Ezkontzea, gerla eta ützültzea ..........................................................................................................25

Petiri Caubeteki bigerren aldikoz.....................................................................................................26

L.P. Caubet Xübüko Arhanen grabaketa. Txaranbelak bezala kantatzen dü......................................27

Petiri Caubeten eta haren lehen L.P.-aren agerpena Iruineako Gayarre Antzokian............................28

Adio, Caubet Xübüko Arhane .........................................................................................................28

16



TXARANBELA.........................................................................................................................30

Petiri Xübükoren argibideak eta abürüpenak ...................................................................................31

Beste argibide zonbait......................................................................................................................31

Tresna zer nolakoa den ....................................................................................................................32

Haren musika..................................................................................................................................36

Llabürpena......................................................................................................................................37

KANTOREA.............................................................................................................................39

Kantore zaharra eta berria................................................................................................................39

Pierra Laffitteren abürüpena ............................................................................................................40

Beste argibide zonbait......................................................................................................................40

Aiherü zonbait ................................................................................................................................41

BÜRÜRAPENA ........................................................................................................................42

17



AITZINSOLAZ

Goresmena

Aitzinamentü teknologikoak eta argitaralpenean informatikoaren baliatzeak libürü, diska eta hedapen kultüralari
doakion zoinahi egintza bortxaz ere erresten düe, holaz hedapen hori ez dadin izan salbüespen bat, idazlea eta
esküemaile beren lanengatik aitzinetik honartürik eta agurtürik ziren bezala.

Horrengatik uste dügü beharrezkoa dela Nafarroako Foru Deputazioak argitaratü Etnografiko eta Etnologiko
Kuadernoak egin sailaren ohartemaitea, ageri ezinago baliosak hedatü beitütü. Aipatü aldizkari hori bide bakarra
zen ordüan gure ikerketen ezagütarazteko jakitüs, zale edo irakurle arrunter.

Heben bi jauni eskerrak emanen deitzegü: Vicente Galbete, Institución Principe de Viana züzendariari eta Paco
Beruete Lizarra herrietxeko idazkariari (biak zentürik daude). Biak ordüan ezagünak ziren eta lekü honean hedapen
lan horren erresteko.

“Kuaderno” 27 eta 28 zonbakietan “Caubet Xübüko Arhan, txaranbela eta khantoriak” eta geroko argitaldietan
agertü puxkak hogeita hamar urte horietan aldatü ez den edükinaren  oraiko idazkiaren hoinarriak dira. Heltübada
bien arteko ezbardintarzün handiena aurkezteko eginmoldean dago.

Ordütik, gure oraiko gizartearen egitürak bide egin dü. Urteek gure ezagützaren heinaren eta gure izatearen ikus-
moldearen aipatzeko gisa aldatü düe. Ikusmolde artistikoa eta haren funtsezko balioa ere aldatü dira. Horren
ondorioz, idazkiaren neurria eta aurkezpena ezbardinak dira. Horrengatik uste dügü egokia dela Aztarna eta Herri
Musikaren Txokoa-ren ekimena -Aurten Bai Fundazioa-k zaintürik- , edireiten zail, barreiatürik edo bederen
ahatzerik diren idazkien agerraldiaren jarraiki baten sortzea.

Ez gitake heben aitzinago joan, lehenik omentü gabe, 1972-an eginik izan zen bezala, bai Gabriel Aresti Segurola,
bai Petiri Caubet bera. Eskerrak ere helbürü hortara heltzeko ari izan direner. Aitzinsolaz honen irakurtean, agian
nahi dükezü, irakurle maitea, jakin nola txaranbela eta Petiri Caubet ezagütü dütügün. Hola nola.

Petiri Caubet Xübükoki lehentze arrolatzea

Gühaurtzaz hirugerren personan mintzatzeko libertatea hartüko dügü. Gaiteros de Pamplona-ko oraiko kidetarik
batek, 1972-an, Gernika taldeko gaitero bezala ützüli bat egiten züan Pariseko Eskual Etxean. Han saldoan ari
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zen txülülari bat baratü züan.

Txülülaria Beinat Grangé deitzen zen. Handi zen, gotor, txainküxka, bena müsikari hona, arrabikari, arte bat
bazüalarik txülüla txütxükatzen züan eta beste xiberotar, basanafartar eta lapurtar zonbait bezala Pariserat herbes-
tetürik zen: han taxi gidari zen.

Gaitaren entzütean ützüli zen eta Gaiteroari erran zeion:

—To, ene küinatak holako zerbait joiten dik1.

Gaiteroak ez beitzüan sinesten, Beinat Grangé-k erran zeion:

—Bai, hori deitzen dük txaranbela.

Ez züan ihoiz entzün Xiberoan gaita üdüriko tresna bat bazela. Harritürik ikerketa baten egitea erabaki züan.
Txülülariari galtatü zeion ea non bizi zen haren küinata eta lüzatü gabe, 1972-an, ekainan nonbait, lehen aldikoz
etxera Petiri Caubeteren ikustera joan zen. Gizon kaana zen, parazale eta galto güzien honarle. Mügaren igaraiteko
nekeek gero txaranbelariaren ikustera joaitea trabatü zeioen. Ezagün zonbaiti hertsatü zen ikerketaren aitzinatzeko,
bena ez züan ondoriorik üken.

Ikerketaren abioa

Azkenean, 1977-ean, mügako trabak arintü eta haren etxera berriz joan gira. Erran geneion nola urtez eta urtez
ez genezakean müga trauka. Ezagützen züan egoera. Aipatü geneion grabaketa baten egitea, diska bat edo holako
zerbait: hots horrek baizik ez zetzakean txaranbelaren sonüa eta berezgoak salba.

Caubetek ontsa ülertü züan idazkiaren bazterra, solfakaren bazterra hotsen begiratzeko. Bena, kaan izanagatik,
gibeltzen bezala zen grabatzeko. Hitzez hitz hau erran zeigün:

—Enetako, bertza eta txaranbela ürrentürik dira.

Berriz eta berriz aipatü geneion eta azkenean grabateka bat egin zaitekeala honartü züan2.

1 Egiaren erraiteko, Grangé eta Caubet ezkontzez ziren küinat, haien emazteak ahizpa beitziren, Salabert izenekoak.
2 Lüzegi da heben lan handi horren tipiltzea; alkarrizketak goxo izan dira. Mendietako ohizko gizarteen bizitzea baratx baratxa doa eta lanari

emanik da. Batzarri lüzeak egiten dira, bazkariak, eta guri dagokionez eztabada hanitx musikaz eta dantzaz, oro gizatarzün osoan.
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Aitzinago joan beno lehen Altzaiko artisteareki igaran dütügünez, haren kantatzeko eta txaranbelaren joiteko gisa
bereziaz mintzatü aitzin, doidoia galtzetik salbatürik, ütz nezazüe lehenik ahapetik bezala erraitera nolako eskualde
eta jakitate üngürümenean Petiri bizi zen.
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AGUR XIBEROA
Agur Xiberoa bazter güzietako xokorik ejerrena. Hola düe xiberotarrek beren lürraldea agurtzen, güne egiaz xora-
garria, hüilan ttipi bezain eder. Nonbait 1000 km² hedadüra badü eta egünko egünetan ez dü 12.000 bizizale
beno haboro.

Geografikoki patar bürüngügarri ibarrez osatürik dago. Ahüinamendiko Iparretik ordoki ttipi batetara lerratzen
dira. Ohi da Basabürüa erraitea Atarratzeko eskualdiari, eta Pettarra Maulekoari.
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Xiberotarren historiak erakasten deigü nola beren nortarzüna gisa hanitxetara azkarki etxeki düen. Matalas, Goihe-
netxeko Beinatek, Mitikileko erretorak Xiberotar güdalozte bat Luis XIV.-aren aitzi bildü züan. Matalasi bürüa
moztü zeioen Maule Gainean 1661-ean. Libertatearen üdüria date betikoz.

Lehen begikaldüan, Xiberoa agertzen da Kantore eta dantza lürralde bat. Hori frantses batek ikusi züan, Eüskal-
dünak Ahüinamendiko papatxetan dantzan ari diren herri bat zaudela aipatzen züanean. Eta orai orano ikusten
dütügü xiberotarrak dantzari ezinago honak bezala. Egiazki maite beitüe kantorea eta dantza, enjogidüra hori
hazi düe eta arraheinki begiratzen. Beren izate kültürala orozgain hortan jarten düe. Zernahi den, egiazko eüskal-
dünak daude3.

Ihautiriz, bena ez ordüan baizik, dira agertzen maskaradak. Xiberotarren artean arrakasta handia düen tresna,
txülüla, ttunttun eta atabalareki arizaleak dantzan agertzen dira; norknahik parte hartzen ahal düen kantaldiak
ere antolatzen dütüe, aitzinetik beno zabalagoak.

Noiztenka pastoralak ere emaiten dira. Antzerki zahar zaharra da, Bibliatik, historiatik, leiendatik elki gaiak
aipatzen dütüena. Bertsüz idatzirik, alkarrizketak kantatürik daude, dantzek lagüntürik. Jente hanitx biltzen düe,
eta prefosta xiberotarrak. Bena Xiberoko izatea koropilatsüago da. Laborari eta lankia ttipi gizarte batetik,
komertzio gizarte berri bati eta gero eta haboro zabaltzen ari den bati lotzen da. Zeren eta azken hogeita hamar
urte horietan, Xiberoak ikusi beitü laborantxak, hazküntzak eta ordü batez Erronkarriko eta Salazarreko langileak
baliatzen zütüan industriak ez düala aski irabazi ekarten. Beste mendietako herrietan bezala, Xiberoko jentea
gütitzen ari da eta xahartzen ere.

Eüskara, lüzaz xiberotarrek etxeki düena, gibel doa eta horrek ere ekarten dü ekonomiaren eta jentearen apür-
tzea.

3 Matalasen kantorearen arabera, xiberotarrek botzik honartzen düe xiberotarra eta eüskaldüna bat direla. Beste eüskaldûnak “manexak”
dira, bena manex horik dira orozgain basanafartarrak.
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PETIRI CAUBET - XÜBÜKO
Lakarri Xübükoala hanitxetan ebili gira. Gainti bat ohizko gizarte baten batzarri beroa üken dügü, beste bat argi-
bide bizitü eta baliosak bildü dütügü. Ez beikanakian batere zer zen txaranbela, behartü zaigü hortzaz mintzo
ziren libürüak ikertü. Alkarrizketa herroka bat ere egin dügü.

Bi ütürri horietan hoinarritzen da hatsarrean aipatü artikülüa eta orai esküetan düzüen lana, artikülüaz geroztik
bildü argitarzünek ez beitüe deüs berririk ekarri.

Ezagützen egiteko, hona heben bere esküidatzietarik puxka bat.

“ Né le 14 juillet à Alçay
Houna noula hasi nintsan tchambelakan; hamar ourtheren ungurunian nintsan. Guisoun chahar batek
eman seyon ene anaiari tchambela chahar bat; ordian hasi nintsan ikhasi nahis, dembora hortaik eta 65
ourthiala egon da gordeik ichil. Espeitsian mihiduaik. Eta ordian eskia gagna esari, hasi nis mihiduaren
eguin nahis. Eta erreusitu. Beris entranatsen hasi. Eta amigni bat aritsea heltu; hanti eta hortik isan enre-
gistraturik:espagnol uchkaldunek magnetophona eta disqua. Utsultsen nis guibel; khanta eta khantore, 14-
15 ourtetan hasik erabili naye han hor khantus. Primaketan ere; behin ukhen dut bigerrena estudalakos
arapetatu; 18 ourthetan isanis Charli Chaplinen khantus; Atharatsen 20 ourthe nahi isan naye Pariserat
eraman estudiatsera, Operan sartsera. Arafusatu nian oustes enian botsa aski eder; Hora ene bisiko plaseresko
pasage soumbait; Eta orai emanen düt tchambela khaldu soumbait; hortan finitzen dut. Orori osagari eta
plaser; Caubet J Pierre.”

Haurtzaroa eta gaztaroa: mitil eta kantari

J. Pierra Caubet, Petiri Caubet Xübüko Arhane, Altzain sortü zen 1913-ko üztailaren 14-an, laborari etxe ttipi
eta arrunt batetan. Gazte gaztedanik mitil egon zen. Arraheinki eskolan ebili zen zeren eta gehitü atünekoa eta
jakintsüa bilakatü zen. Eskolatik landa bere mitil lanak egiten zütüan, lür eta kabale lanak, bizi zen etxaltean.
Alojatürik eta hazirik zen, eta sakolako sos puxka bat ere emaiten zeioen4.

Hona argitarzün zonbait nola kantan ikasi züan. Har dezagün “Desertür baten khantoria”. Ttipi ttipitik bere
emaztearen amainiganik ikasi züan5. Ohizko kantoreen ikasteko parada franko bazüan: familia, eliza, bestak,

4 Haurrak mitil joaiten ziren beste etxe batetara lanean eta bizitzen ikasteko. Zoinahi etxetara joan litakean.
5 Petiri Caubetek haurtzarotik Xübükoan lan egin züan. Gero bere emaztea izanen zenaren amainiganik kantore zonbait ikasi züan. Amaini

hori ohidürer eta dantzer hanitx etxekirik zen. Badakigü, bere arralabak erranik, herriko gazteer dantza irakasten zeiela. Gisa berezi bat
bazüan. Kanpoan espartiñak bustarazten zütüan eta egiten zütüen herexetan dantzan ariarazten zütüan.
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kantaldiak, ihautiriak, ostatüa, etb...

Ezkontü aitzin, bere idazkiek aipatzen düen beno haboro, kantoreari emanik izan zen. Berak
erran deigü ezkontü beno lehen “bazterretan” kantatzen züala eta kantaldietan sos ontsaxko
irabaz zaitekeala. Aina Salabert Xübükoki, 1935-ean, ezkontü zen urtetik harat, jenteen
aitzinean orano kantatzen züan, parada zonbaitetan baizik ez balitz ere.

Txaranbelaren ikastea

Caubet jaunak aizesonüak ezagützen zütüan. Güneko dantzetan betidanik erabilten den
txülüla joiten züan. Ata tresna horri ez zeion axola handirik ekarten6.

Txaranbelareki beste lotürarik üken züan, bederen bizi zen jentarte artistikoan. Xiberoan,
txaranbelaren alorra, haren mamia, haren erabilka, etb., ohizko kantorea eta dantza beno
hanitxez gütiago antolatürik dago; beraz bere herriaz harro den gure gizona bezalako xibe-
rotar batentako, txaranbela ez da kantoreak eta dantzak bezain garrantzitsüago. Dena den,
Petiri Caubet hanitx maite züan txaranbelari etxekirik zen. Txaranbela galtzera beitzoan, bi
mihiren tresnaren beroaren eta kolorearengatik, edo ohizko tresna horren nekearengatik,
Caubetek txaranbelari esker hanitx zeion. Tresna hori lehentxeago ezagütü züan, Altzaiko
aüzo batek, - Caubetek zion bezala-, Aguer deitürik, bere anaiari txaranbela bat eskentü
zeionean. Bena harek ez züan horrentako ganorik. Berak, aldiz, “amiñi” bat joarazi züan,
ihork irakatsi gabe. Tresna hori bere aitaren etxen egon da.

Bera gizon apala zen, kaana, eta haren jiteak eman dütügün erran motzez argitzen gütü.
Erraiten deigü ez düala ihoiz ikasgeirik üken, ihork ez deiola txaranbelan aritzen irakatsi.
Horrek ez dü erran nahi beste müsikarietarik ez düala deüs ikasi. Bere txaranbelaren lana
düdagabe lüze izan da eta egiaz hunkigarri. Petiri Caubet bezalako düntü potiko batek barnez
ezagützen züan nola txaranbelak joiten züan, haren sonüa, haren berezgoa, etb. Ororen
gainetik ez da behar ahatze Agerrek bere anaiari irakasten zeiola.

Gaztaroko idazkietan ontsa ageri da Xübükoko “mitila” txaranbelaren erabilteaz oso hartürik
zela. Azkenean, bere tresna arraheinki begiratü dü. Aitzinetik hüilan oro begiratzen bazen,
halere horrek zerbait erran nahi dü.

6 Eüskaraz txülüla deitzen züana frantsesez flûte deitzen züan. Üdüri zeigün harentako txülüla tresna arrunt bat zela eta ez ezagützen dügüna
bezain xüxena eta güne berezi batetan erabilia.
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Ezkontzea, gerla eta ützültzea

Lakarri Arhaneko Xübükoko Aina Salabert neskatilareki, 1935-ean, ezkontü zen. Ezkontü eta laborantxan erauntsi
züan. Ezkontü aitzin, mitil zen eta geroztik Xübükoan bizi izan da.

1939-ko gerlan parte hartü züan, preso izan zen Alemanian. Etxerat ützüli zenean, arrahartü zütüan lürreko eta
kabalen lanak. Erran deigün arabera, kantan jarraiki züan, bena noizean behin baizik. Kantatzeko galtoak ükenik
ere eta antolazaleek behartürik izanik ere, “kantatzeak, zion, ez deit deüs erraiten, nahiago düt leküa ützi ondotik
jiten direner”. Gazteagoer erran nahi züan edo beste zonbaiti hala nola Etxahon Iruriri, haren ber adinekoa zena
eta aitzina kantan ari zena. Gerlatik landa, Altzain, bere etxen, ediren züan delako txaranbela zaharra, hartü züan
eta mihi bat egin zeion, segür ere ez nekerik gabe.

Musika, saldo ttipi baten atzinean aritzez, Petiri Caubet-erentako atsegin bilakatü zen; kantan eta txaranbela joiten
ari zen beretako eta ezagün hüilan zonbaitentako. Gure müsikariarentako familia eta lana ziren konta.
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Petiri Caubeteki bigerren aldikoz

Bigerren aldian, 1977-an, Petiriren etxera joan ginenean, ez züan hirutanogei bat urte baizik. Ttipi eta mehe zen.
Lehen aldian bezala, 1972-an, batzarri goxo eta bero bat egin zeigün. Üdüri gure ikustea gogoko zeiola.

Aldi hontan goxoki jakinarazi zeigün ez züala gureki lanik egin nahi. Gük hori hartü günüan alegia bezala, berriz
eta berriz galta geneion.

Zerentako hori uste günüan?

Lehenik ez zen lehentze hola nabaritzen günüala, beste aldietan ere hola izan beitzen.

Gero eza emanen ondoan, Petirik hau aitortü zeigün:

“Züek ikusiz geroz, orai düala sei urte, kantoreen bila ari izan niz, lehen bi bersüak, bi laugerrenak, bi
bigerrenak badakitzat, etb. Bürü hauste bat dük. Hütz ezak, nion nihaurtan, bila ari nintzalarik.”

Nahi züan jakin zer ginion, ageri zen. Gure aldetik, jente gisa galtoz ari gintzeion arraheinki ikustera joanez.
Ordüan Petiri Caubetek kantatzen züan, txaranbela joiten züan, galtatzen beikeneion; bena, zonbait aldiz berak
erabakitzen züan alkarrizketaren argibide bezala. Müsika eztabada hoietan, Ainak ere parte hartzen züan.
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L.P. Caubet Xübüko Arhanen grabaketa. Txaranbelak bezala kantatzen dü

Gure helbürüa zen diskaren grabaketaren egitea. Behin beno haboroenetan behartü zaigü bildü eta mintzatü
kantariak honar lezan bere beharrezko egitekoa. Gogor zen , bena azkenean kausitü günüan biek honar lezaen.
Aina Xübükok ere müsikaren ganoa bazüan eta behar ere bien baimena üken günüan diskaren grabatzeko. Hori
zen egin behar zena Petiri Caubeten müsikaren salbatzeko7.

Geroko gure ürratsa zen LP-aren edukinaren biltzea. Petiri Xübükok beregain hartü zan lan hori. Eskentü geneion
40 menüta müsika egitea, eta berak kantorea haütatü züan eta diskaren herroka ere. Balintza bat bera eman zeigün,
bere etxen grabatzea, zeren eta aipatü beikeneion langela batetara joaitea eta berak erran beitzeigün ez zakikeala
bestetan joiten.

Ontsa entelegatü günüan eta, ordüan, Lapurdi Villafrankeko H.M. esker, ots talde bat ekarrarazi ahal günüan
grabatzeko. Diska grabatürik izan zen aldi bakoitx, moztü gabe. Petiri Xübüko ekürü egon zen eta gidari.

7 Gure adiskide Martinez Urionabarrenechea sendozalearen lagüngoari esker, senar emazteen baimena üken günüan. Xiberoan, igaran men-
teko ürrentzean norbait zen sendozale bat.
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Petiri Caubeten eta haren lehen L.P.-aren agerpena
Iruineako Gayarre Antzokian

Grabaketa eta irarpen lana egin eta, diska Caubet senar emazteer erakutsi geneien erranez diskaren lehen aldikoz
Iruinean agerraraztea.

Bestaldi batez orano behartü zeigün Petiriren eta Ainaren behaztopüa goitü. Petiri Caubet Xübükok uste züan ez
zaitekeala ahal elür erauntsi batengatik Lakarririk Iruineara joan eskentza egünean. Gük erran geneion Land Rover
bateki egin zaitekeala.

Azkenean eta Aina Xübükoren baimenareki, Petirik honartü züan Nafarroko hirinausiala joaitea. Ainak ez züan
nahi üken lagüntü.

Petiri Xübükok üsnatü züan bezala, behartü izan zeigun mendiko lepo zonbait Land Roverez traukatü, hala nola
Ibañeta. Aitortü zeigün ez züala ihoiz mikrofono baten aitzinean kantatü. Bide gaitz batetarik landa, antzokiala
heltü ginen eta mikrofonareki kantatzera eta txaranbelaren joitera abiatü zen. Iseü hori aski üken züan.

Jeialdia igaran zen Gayarre Antzokian, (....noiz?), Iruineako udaletxeari esker. Egitarau oso bat, Petiri Xübükoren
diskaren lehentze entzütea, Arruazuko bereko dantza bat (Larrain Dantza) Iruineako “Iruna-Taldea”-k emana.
Jeia Koldo Mtz. Urionabarrenetxeak aurkeztü züan.

Antzokia betatzen züan jentearen batzarria esinobea izan zen, eta orano behin, amiñi bat gibeltü eta, Petiri Xübüko
emanaldiaren nausi izan zen: üdüri bazaigü ere ezinsinetsia dela mikro baten aitzinean ihoiz kantatü ez düan
gizon batentako, emanaldiak iraün züan lüzean, 40 menütaz, txaranbela joz eta kantan, mikroa behin baizik ez
züan gaintiarazi. Ontsa jabe izan zen gelak aranatzen züan otsaz.

Emanaldia ürrentü eta Iruineako ostatü famatü batetara aiharitara joan ginen. Kafian, Petirik kantatü züan berak
eta gük ere algarreki. Gaüa Iruinean igaran züan eta biharamenean Xübükoala ützüli zen, ontsa ikusten züalarik
bere lanak haboro bat ekarten züala ohizko jakitateari.
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Adio, Caubet Xübüko Arhane

L.P.-en eskentzatik landa, Xübükoala bekan izan gira. Halere horrek ez züan trabarik ekarten gure adiskidantzari.
Hala nola, kümitatürik izan ginen familiako apairü batetara, Atarratzeko ostatü batetan.

Haien aüzo batek, 1988-ko agorrilaren 17-an, goizean goizik, Aina Xübükok exi, telefonatü zeigün, haren senarra
bezperan zentü zela. Ehortzetak Araneko elizan izan ziren eta saihetsean den ilerritan ehortzirik izan zen. Han
atüneko gizonari eta bere adiskidantza eman zeigün müsikari haütüari adioak erran geneitzon.
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TXARANBELA
Erran dügün bezala, harritürik izan ginen 1972-an jakin günüalarik bazela Xiberoan bi mihidün müsika tresna
bat txaranbela deitürik.

Erranen dügünetan, ahalak oro eginen dütügü tresna hortzaz xëhetarzünen orokorki emaitea.
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Petiri Xübükoren argibideak eta abürüpenak

Altzaiko artistearen arabera, tresnaren sorbürüa argi da. Petiri Xübüko heben motz agertzen da: Manexek –nafar-
tarrek eta beste eüskaldünek- ez düe txaranbela ihoiz ezagütü. Bestalde txaranbela Xiberoan sortü da orai düala
bostehün urte bederen. Baztertzen dütü ere txaranbela Biarnon edo Landesetan sortü dela dioen abürüpenak.
Haren arabera hori ez daiteke izan, zeren eta frantsesez txaranbelaren izenik ez beita8.

Bada beste alorrik argitzeko: tresna norartino hedatzen zen, zonbat arizale bazen, delako txaranbelarien izenak.
Lehenik erran bazeigün ez züala bakoitxik ezagützen gero aitortü zeigün bazela bat Altzain, bena ez arizale hona.
Entzün züan ere bazela bat Larrainen, bena berak ez dü ezagütü. Bere aüzo bat, zahar okitürik, orit zen entzünik
bere sorterrian bazela joile bat.

Ber gaüza ikusten züan zoin zer txaranbelaren saila. Xeheki ere erran züan:

“Txaranbelarentako müsikarik ez da. Ez da txaranbela baizik, txaranbela dena. Jo nahi dügüna haütatzen
ahal dügü, deüs besterik, beste edozoin müsika tresnareki egiten den bezala. Bestalde ez da solfakarik, ez da
irakaslerik.” Tresnaren erabilkari doakionez eta haren müsikaren helbürüari, haren ikusmoldea argi zen:
txaranbela ez da txostakan aritzeko baizik. Joiten zen lanealat joaitean, edo kabalen zaintzean, etb. Joiten
züenak beren atseginarentako ari ziren. Horiek güziek jakinarazten düe ez dela behazaleentako eginik.
Müsika ez lizate eginik entzüleentako, bena bai bakoitxaren gozoarentako baizik.”

Zonbat txaranbelari arte batez bazen Xiberoan, Petiri eta Aina ez ziren ber hitzeko. Bena uste dügü bazela sei eta
hamabiren artean9.

Beste argibide zonbait

Petiri Caubet Xübükok eman deizgün xehetarzünak hiztegi zonbaiten bidez argitü dütügü; hala nola Pierra
Lhanderen Eüskara- frantses hiztegia, Felipe Pedrellen Musika hiztegi teknikoa, Azkueren hiztegia ere. Denek
txaranbela aipatzen düe eta bakoitxean bi erranahi agertzen da beti: müsika tresna eta botz ozena.

8 Erran hori üdüri beno koropilatsüago da. Behin alkarrizketa batetan erran zeigün Tolosako norbait jin zeiola ikustera berea bezalako tresna
bateki. Tresnak algar üdüri balin baziren ere, ez ziren berak, txaranbelak bere berezgoa beitü, bere müsika. Erran nahi züan txaranbela
tresna bat beno haboro zela, müsika bat zen ere.

9 Badakigü non baden orai orano 4 txaranbela zahar: bat Petiri Xübükoarena, beste bat Pierra Errekaltena, hirugerren bat Junes Casenave-
Harigilirena, hau Pertiri Xübükok berak emanik; beste bat, Junes Casenave-Harigiliri esker dakigüna, Altzai Pierra Gette Bordahandirena.
Hau ere txaranbelari ezagüna izan beitzen.
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1972-aren eta 1977-aren artean, Xiberoko eta üngürüneko herrietan ikerketa bat egin günüan. Ihardespenak hiru
kentetan herroka genetzake: deüs ez zakienak, zerbait bazakienak eta azkenean zerbait bazakiena gordatzen züenak.
Hiru kente horik guretako ber denboran algarri lotürik dira eta algarren kontre.

Beinat Grangé-k, Petiriren küinatak, erran zeigün artzainak bere gaztaroan bortüan txaranbelaren joiten ezagün
zirela.

Barkoxeko erretorak, zahar izanik ere, ez zakian txaranbela bazenez ere.

Txülülari batek ez zeigün nahi üken argibiderik eman, gure galtoaz ez harritürik izanagatik ere.

Güneko etxe batetan, Etxeberribordan, aburreil ützi güntüen.

Pierra Salhankaren etxen bazakien txaranbela zurezko tülüla bat bezala zela, eta izena biarnesetik horra zela.
Txarramela hitza ere ezagützen züen. Barkoxe Sarrail etxeko Laberrondoren ikustera igorri güntüen; pastoral idaz-
lea zen eta bazakikean hortzaz zerbait.

Laberrondok lautanogeita hamahiru urteak bazütüan, osagarri honean eta bürü xüxenean zen. Erran zeigün
bazüala hirutanogei urte ez züala txaranbelaren hitza aipatzen entzün eta txaranbelari bila baginen, behar günüala
mendialdealat jokatü, Altzai, Aloze, Lakarri aldealat. “Badakizüe norbaitek ontsa kantatzen badü, erraiten da: zer
txaranbela!”

J. A. Schlecht, Pierra Bordazarreki, Etxahon-Iruri bezala hobeki ezagütürik dena, egin alkarrizketak aitzineko
xehetarzün horik indartü zeizgün. Harek zeigün erran non bizi zen Petiri Xübüko.

Tresna zer nolakoa den

Txaranbela bi mihidün airehots bat da, zurean egina, hanitxetan ezpelean, llabür, nonbait 260 mm lüze, eta erdiz
erdi hersian 16 mm eta zabalean 36 mm, heben dagon itxüran agertzen den bezala.

Sonüaren pizteko badü bi mihi, algaz -arundo donax- eginik; “tudel” deitü odi batez txaranbelari lotürik dira.
Petiri Xübükorenganik berri harrigarri bat üken dügü, aitzinago, mihiak behi adarretan den lodiünetik elki ostottoz
egiten zirela. Adarxaflari esker mihi mehe meheak erreskiago egiten ziren. Petiri Xübükok, azken mihiak iaurt
ontzizko plastikaz egin dütü.
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Aurretiko eta albotiko bista. Bi muturren ebakidura.

Mihiduraren aurretiko eta albotiko bista.
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Haren müsika

Petiri Xübükoren errana txaranbelak ez düala müsika berezirik, bena kantorearena baliatzen düala xüxen üdüri
dü eta hein batetan tresnaren erabilkak berak hori nahi dü.

Besterik zen ahaideen entzütea txaranbelan jorik edo kantatürik. Zer nahi den baiezten zeigün ber kantorea zela;
ez bagünüan ere deüs entelegatzen, bürü keinüz baiesten günüan.

Oro har, gük ez hala hartürik ere, Petiri Xübükok, müsikak ezbardinak zirela ageri izanik ere, bat zirela zion.

Hobeki ikusten dügü algar ondozka idazten dütügülarik txanbelaren ahaide bat eta ber izeneko kantore bat. Hona
ikusbide bat:
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Kantoreak oro hola ezarri dütügü eta ikusi dügü bai txaranbelanak eta kantoreanak berak zirela eta egitüra bardina
düela. Algarrüdüri horiek eman deigüe argitzea nola ber ahaideak gisa bereziz jorik ziren.

Llabürpena

Xübükoko nausi etxekandereek, beste hanitxek bezala, beren üngürümena ikusten düe nahi ala ez galtzera joaiten
dela.

Bestalde, Petiri eta Ainaren erranek argibide balio handia badüe; larramendi apologetika aide arrunt bat badüe.
Hain xüxen senar emazte horien algar entzüteak, beren egünorozko bizitzeak gütüe beren erranetzaz argitzen.

Zer da guretako txaranbela, zoin da haren üngürümena, haren sorterroa, haren saila, haren alorra, etb...

Erran behar da oso ber hitzekoak girela Petiri Xübükok erraiten düalarik txaranbela tresna egiaz berezia dela eta
xiberoko ohizko jakitatean sartürik. Bena ber artean oritarazi behar dügü badirela tresna üdürikoak, zonbait
galdürik, Ahüinamendi erditan. Petirik ez züan nahi honartü Biarnon bazela txaranbela. Orano behin hori haren
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ikuste arrunta da; Okzitanian ziren ber tresnak ez dütügü txaranbelatik baztertzen ahal10.

Artzaingoari lotürik izatea ere ez dezakegü honar. Jente arrunter, eta horietan artzainer zor badeiegü ohizko jaki-
tatearen ekei hanitxen begiratzea eta txaranbelari azkenak artzainak izanagatik, halere horrek ez dü erran nahi
txaranbela artzaingoatik horra zaigüla11.

Azkenean, tresnaren izenari doakionez Petiri Xübükoki ez gitake ere ber hitzeko izan. Algar ondoan ezarten dütü-
gülarik beste hitz elibat: charamela, charambela, tsaranbela, chalemie, schalmey, claramela, caramillo, etb., Eüskal
Herriko txaranbelareki egite badüe. Hitz horik oro aitzineko kantore eta bi mihidün tresnentako erabilirik ziren:
horik edo galdürik dira edo ohizko jeialdietan orano baliatzen dira. Hiztegien arabera izena calamus, -erran nahi
beita alga- latinetik jiten da. Eta ekitzalgiako Europa güzian hedatürik dago.

Gure ikerketan,1970-ean bildü xehetarzünek erakusten deigüe txaranbela Araneko etxe batetan baizik ez zela era-
bilirik. XIX. mente hatsarrean sortü jente zonbaiten oritzapenean baizik ez zen orano bizi.

Üdüriz, txanbelaren hedadüra handi handirik ez da ihoiz izan eta haren erabilka lürreko lanean ari zirenen gizarte
apalari mügatürik izan da.

Dantza gainti orotan beitzen, txülüla xiberoko ohizko müsikan erabilirik beitzen, horrengatik txanbelak ez dü
egiazko lekü handirik üken; bestalde gogoan hartü behar da bi mihidün tresner lotürik den nekea.

Petiri Xübüko hartzen badügü, txanbelaren müsika oso osoa kantorearen araberakoa dela ikusten dügü.

Bena Petiri Xübüko müsikari hona zen, gizon bihoztoi bat eta artiste süharra ikus dezakegün bezala grabaketan.
Elkibide hona hartü züan txanbelaren sailaren aipatzeko, bere ikusmoldeari lotürik.

10 Ikus Marcel Gaztellu-Etchegorriren artikülüa: “Le clari des Pyrénées centrales” in “Les Hautbois Populaires”, ed. Modal.
11 Ontsala tresnen egitüra eta sorkuntza kültürala politika eta ekonomiako üngürümenenari lotürik dira eta hori hiri handitan, laborari eta

artzain herrietan beno segürago.
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KANTOREA

Kantore zaharra eta berria

Jada erran dügü hatsarrean txanbela günüala bürüan. Alkarrizketa lüzeetan, Petirik taigabe gure gogoa kantoreari
bürüz eramaiten züan, zeren eta harentako düdagabe kantorea tresna beno garrantzitsüago zen.

Ordüan, xiberotar müsika hanitx behatü günüan eta orokorki Ahüinamendiko müsika ezbardinak. Halere müsika
ezbardinak behatürik ere, Petiri Xübükok kantatzen züan gisaz hunkirik izan gira.

Zale baztertü dügü Petiri Xübüko müsikaz deüs ez zakian bat izan zaitekeala. Honartü günüan ezagützen ez
günüan arauak asmatü zütüala. Baganakian Araneko kantazalearen mezüaren ontsa entelegatzeko giltz zonbaiten
beharra bagünüala.

Oraiartino eman herrokaldiek eramaiten gütüe ikustera Pierra Lafittek kantaldietzaz zer zion, etb12.

Txaranbelaz lan hau has eta 1972-tik harat Piarres Lafitte berritan ikusi günüan. Apez horrek, Üztaritzen, Landa-
goihenen, apezgeitegiko gelatto batetan batzarri goxoa egin zeigün.

Lehen aldian Gerla Handiaz mintzatü ginen, erran nahi beita 1914-ko gerlaz. Gerlak, Lapurdin eta Basanafarroan,
kültüran moztüra handia egin züan; orozgain aitzineko müsika galdü düe. Xiberoan, eüskalzainaren arabera,
ondorioak ez dira hain gaitz izan. Hain xüxen, hortakoz dütüe, lürralde hortan, eta ahalaz ohidüra berezien ez
galtzeko, kantaldiak antolatü. Ezagütüena, 1940-eko urteetan, Ligi Basabürüko herrian igaraiten zen.

Lafitte Jaunak beste ohar zonbait eman züan:

Ez da –1972– aitzineko gisan kantatzen dakienik hamabiko erdi bat beno haboro. Kantazaleek nola herenak
eta laurdenak erabil bazakien. Aitzineko antzoan jenteek librokiago kantatzen züen. Oro har, libertate amiñi
bat behar da, ez?

Irakurleari xehetarzün horik etxek ditzan galtatzen deiogü, irets ditzan eta gero bere gogozken emaiteko xügün-
tarzüna üken dezan.

12 Lafitte Ithurralde, Piarres : Luhosoa (Lapurdi) 1901-Baiona 1985. Idazle eta eüskal kültüraren bultzazale. Idazki hanitxen egile da. Lan
egitea ez dü ihoiz ützi. Hil beno lehen Iparraldeko Atlas Linguistikoaren hontzen ari zen. Euskalzain urgazle izan zen 1947-an eta euskalzain
oso 1952an.

39



Pierra Lafitteren abürüpena

Bigerren aldian, Piarres Lafitteri eskentü geneieon txaranbe-
laren eta kantorearen Xübükoan egin grabaketa, eta gero
arrunki ohar bat egin zeigün txanbelan eman kantore bat
türüt baten ahaidea zela. Txaranbelaren beste ahaideetan
kantore bat ezagützen züan. Xoratürik ginauden.

Lafitte Jauna otoiztü günüan orano erran dizagün zer zion
grabaketaz eta erran zeigün txaranbela, eresgeiak eta joiteko
gisa zaharrekoak zirela. Haatik kantore zaharraren eta orai-
koaren biderditan ikusten zütüan. Erakutsi zeigün ez zirela
ez kantore berriak, ez ere gisa berri batez emanik, bena ez ere
atzineko gisala oso kantatürik. Harentako nahasketa bat
bazen, kantore zaharraren eta berriaren arteko bat.

Beste argibide zonbait

Gure ikerketan eta Xübükoeki üken harremanetan gaüza baliagarri zonbait ediren dügü.

Aina Xübüko eta Petiri müsikaz ontsa jakinean ziren eta beren ikusmolde argiak bazütüen.

Tino Rossiz, guretako ezezagüna, bena hanitx ezagüna bestalde, eta 1940-eko urteetan egiazki aipatürik. Orokorki,
jakintsü bezala Edith Piaf, Maurice Chevalier –ez, eta beste müsika arin edo ohizko hanitxez mintzatzen ziren13.

Beren üngürümenetik hürrün ziren müsiken ezagütze abürüzkoa balin bazüen, biek müsika baliagarri bezala ikus-
ten züen. Kantorearen gisa zaharrekoer esker handi züen.

Arren, ütz gitzazüe ikusbide zonbaiten emaitera.

Behin batez, Xübükoan, kantore zaharraren eta berriaren arteko eztabadaz hasi beikinen, berriz kantorea “porro-
katzen” züen “oraiko kantazaleez mintzatü ginen”. Prefosta argi zen müsika modalaz eta tonalaz ari ginela.

Arte batez, elizako müsika aipatü günüan. Ainak erran zeigün: “Egün ja meza eder bat kantatü dizüe.” Eta Petirik
hau ere zion: “Mezan bai, meza beita, eta elizan, bena besteetan ez da ber gaüza.” Orano behin, Petiri Xübükok
13 Haatik, ez züan ber heinean ikusten ordüan arrakasta handia züan xiberotar bat. Hau Eüskal Herrian eta Eüskaldünen artean hanitx ai-

patürik zen. Olerkari bezala goresten züan, bena ez kantari bezala. Botz txarra züan, eta Petiriri gaitzitzen zeiona zen oso oraiko gisala
kantatzen beitzüan.
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gisa zaharraren eta oraikoaren jabe zela erakutsi zeigün. Erran bezala, Iruineako Gayarre Antzokiako diskaren
lehen emanalditik landa, ostatü batetara joan ginen aiharitara. Kafearen hartzean, Petiri Xübükok bere ohizko
gisa zaharrean kantatü züan, eta güziak hasi zirenean kantan, Petirik zen bezala bigerren botzaz, gisa zaharrean
emanik, lagüntü zütüan.

Aiherü zonbait

Orai ürrentzealat ari beikira, Petiri Xübükoz, haren jiteaz eta haren müsikaz aiherü zonbait eman nahi günüke.
Halere irakurlea bera gure ikusmoldeari ez günüke nahi hertsatü. Ber artean, hain eztabadatürik den gei batetan
ez gintake nahi sobera barna sartü. 

Doidoia ikusbide zonbait emanen dügü. Hona zoin diren:•
Petiri Xübükok eskentü botz eta tresna müsika modal batekoa da.•
Hortan orokorki müsika kantatüa eta joia ber alorrean sartzen dütü.•
Petiri Xübükok kantorea erdiüne batetan ezagützen eta emaiten dü•
Bestalde, kantatzeko eta joiteko gisa zaharrak bizi ditean nahi dü. Hortakoz, gük galteginik, argibide hau•

üzten deigü.

Arhan 17-3-80
J.Pierre Caubet Chibéro

Lacarry Arhan

Je certifie que Meur. José Luis qui
joue avec un instrument de Musique

que c’est la vraie Tchambéla...
.............................

Je vous prie de bien vouloir
M’accepter mon témoignage

Caubet

Agian, xehetarzün üsütarzünezkoak, algarreki xüxen emaitea, ezbardinki hartzen dira gisa modalean eta gisa•
goxoan.

Bestalde, segür ere haren ikusmoldea eta haren müsika, sonüaren, hotsaren nolakotarzünaz, gidatürik dira.•
Izan daiteke ere Petiri Xübükorentako sonüa xüxen emaitereki bat dela eta ere xüxen emaitea beno garran-•

tzitsüago14.

14 Arlette Zenatti züzendari den eta P.U.F.-ek argitaratü “Psychologie de la Musique” algarrekilanko lanetik herrokan jarten dügün elki
puskak itxüra zonbait argi dezake. Arnold Schoenberg-ek, bere “Azaliako lansailean” (1911), hau idazten dü: “Ez nezake ehünetarik ehün
honar hotsaren eta sonüaren goratarzünaren ezbardintarzüna.”
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BÜRÜRAPENA
Lan honentako eta orokorki ikerketa osoarentako behar ere üken dügü Petiri eta Aina Xübükokoen lagüngoa.
Haier esker dügü begiratü kantoreaz eta ohizko tresnaz egin dügün parte handi bat, egin zaitekean gisa hoberenaz,
grabatekaz15.

Zernahi den, grabaketa horrek geroan emanen deigü xehetarzünen honestea eta behar den ikerketa müsikologi-
koaren ahala.

Uken dügü Petiri Xübükoren ezagützearen egitearen zorihona;
bürü argi zen, bihoztoi, behar bezalakoa eta müsikari hona.

Kaan zen, batzarri egile; bere etxen kümitatü gütü eta bere jakitatean sarrarazi gütü

Gogo argi zen bezala, beharrezkoa ikusi züan grabaketa baten egitea.

64 urtetan indar üken züan aro zahar horren arrahartzea, itxüra emaitea vinyl batetan eta gero behar bezala xüxenka
agerraraztea.

Ürrentzeko, haren müsika bereziak egiten dü haren jakilegoa hunkigile dela, müsika eta ohizko kültürak maite
dütüen güzientako.

Badü hogeita hamar urte igaranik lehen grabaketa egin günüala eta botzik eskentzen deizüegün C.D. honen arra-
gerraraztea parada eman deigün gure erabakiaz harro gira.

Iruñeko Gaiteroak

Iruñea, 2008

15 B.A.S. argitaletxeko “Traité élémentaire de Biniou”–tik hau bilzen dügü: “Gramatikaren eta ahozkatzearen artean jauzi handia baden be-
zala, hala hala mügagabea da bostlerrokoaren eta ontsa joitearen jauzia. Horrengatik oranokoan ez dügü ikusten beharrezkoa dela Petiri
Xübükok eman kantoreen berridaztea. Berridazterik hoberena grabaketa da eta hori zorihonez ezküetan düzüe.
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NIRE BIZIPENAK PIERRE CAUBETEKIN
[Juan Mari Beltran Argiñena]

Iruñeko Gaiteroek 1977-78an argitaratutako idatzizko testuen eta grabatutako diskoaren bitartez ezagutu nuen
Pierre Caubet Chubuko Arhan. Orduzkeroztik askotan hitz egin genuen Iruñeko lagunekin zuberotar artista
handi eta berezi honi buruz.

1984an “Euskal Herriko Soinu Tresnak” ikus-entzunezko proiektua aurkeztu nuen eta horretan nenbilen lanean
buru-belarri. Proiektu honetan, soinu-tresna bakoitzaren protagonista aukeratzerakoan, txanbelaren atalerako
protagonista egokiena Pierre Caubet izan zitekeela eta bere parte hartzea beharrezkoa edo oso garrantzizkoa zela
pentsatu nuen.

Proiektu horretan, nafar-gaitaren ataleko protagonistak Iruñeko Gaiteroak izan ziren. Haiek Pierre ondo ezagutzen
zuten eta haien bitartez saiatu ginen txanbelaria gure proiektuan sartzera animatzen. Bide horretatik ez genuen
ezer lortu eta ondoren Junes Casenaverengana jo genuen laguntza bila. Bagenekien herriko apaiza zen Junesek
harreman ona eta estua zuela Pierre eta Anne senar-emazteekin. Berak laguntzen zuen senar-emazte bikote hau
hainbat eginbeharretan. Adibidez, batzuetan Casenavek berak eramaten zituen medikuengana. Azkenean, apaiz
honek lortu zuen Pierre gure proiektuan parte hartzeko konbentzitzea eta hark guri baiezkoa ematea.

Eta horrela, 1985ean ezagutu nuen aurrez aurre Pierre Caubet txanbelari zuberotarra, “Euskal Herriko Soinu
Tresnak” proiekturako Lakarriko bere etxean bisitatu genuenean.

Junes Casenaverekin batera 1985eko martxoaren 3rako antolatu genuen Pierre Caubetekin aurreneko bisita,
Chubuko etxean grabazioak egiteko. Egun hartan ospatzekoa zen Altzaien Maskarada eta egun berean xirularen
atalerako Jean Mixel Bedaxagar eta Pierre Ager Garat giro horretan filmatzeko aprobetxatu nahi genuen. Horre-
tarako kontratatutako filmazio ekipoarekin hitz eginez, dena antolatu eta prestatu genuen. Baina bi egun aurretik
Junesek telefonatu zidan Chubukokoek berarekin ondorengoa hitz egin zutela esanez: asko pentsatu ondoren era-
baki zutela grabazio saio hura ez zutela egingo eta mesedez niri telefonoz deitzeko ez joateko esateko eta eragindako
arazo horrengatik barkamena eskatzeko. Oso gogorra izan zen hura entzutea. Ezingo genuen Pierre Caubet jotzen
eta kantatzen filmatu, eta ziur aski handik aurrera inork ez zuen edukiko hori egiteko paradarik.

Pentsatzen nuen guzti honi buruz hitz egin nuen Junes Casenaverekin. Lortu nuen bera nirekin ados egotea, bai
eta momentu hura txanbelaren dokumentu bilketaren arloan zein transzendentala zen ikustea ere. Zerbait egin
behar genuen! Gutxienez saiatu!

Eta bion artean hori lortzeko plan estrategiko bat prestatu genuen. Honako hau izan zen adostutako plan hura:
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Berak ez zuela nirekin harremanetan jartzea lortu eta horregatik, guk ezezkoaren berririk ez genuenez, herrira iri-
tsiko ginen eta mezaren ondoren berarekin elkartuko ginen. Segidan Chubukora joango ginen eta gu han ikusirik,
bertaraino ekipo guztiarekin bidaia eginak, agian egoera horren aurrean onartuko zuten saioa egitea.

Adostu genuen bezala, igande goiz hartan elizara iritsi ginen meza garaian eta meza bukatu bezain pronto bera-
rekin elkartu ginen. Segidan Chubukora joan ginen eta denok atari aurrean ginela Junesek atea jo zuen. Atea ireki
zen eta han agertu ziren Anne eta ondoan Pierre. Orduan, Junesek adostutakoa esan zien: kontuan hartzeko guk
egindako esfortzua, ea horrela esku hutsik bidaliko gintuen, guk oso azkar, ordu erdi batean, dena egingo genuela
esan geniola... Eta haiek guri begira zirela, momentu isil luze batzuen ondoren Annek esan zuen: aurrera.

Etxean sartuz gero dena azkar egin beharko genuela jakinik, guk filmatzeko eta hots grabaziorako tresneria dena
prestatua genuen.

Hasteko, atari aurrean Junes, Pierre, Anne eta lauok elkarrekin geundela aurkezpen bat egin nuen. Ondoren
Junesek Caubet, Chubuko eta ingurua aurkeztu zituen. Segidan Pierre elkarrizketatu zuen txanbelari buruzko
galderak eginez: jotzen nola ikasi zuen, bere gaztaroan txanbelaren egoerari buruz, mihidurari buruz eta txanbelari
buruzko bestelako gaien inguruko galderak eginez. Pierrek azkar eta garbi erantzun zion Junesek egindako galde-
keta osoari.
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Hori egin ondoren etxean sartu ginen eta Annek esan zuen tokian, jangelan edo egongelan, instalatu genuen
“estudioa” eta berehala hasi ginen lanean. Barruan egindako dena batera egin genuen: filmazioa eta diskorako
hots grabazioa. Pierrek ondo prestatua zeukan dena; bai zer kantatu eta jo behar zuen eta jotzeko behar zuen
txanbelaren mihidura. Ia frogarik egin gabe, zuzenean, den-dena pasada batean, segidan, geldialdi, mozketa eta
etenik gabe egin zen.

Bukatu genuenean dena desmuntatu eta bildu ondoren teknikari taldea etxetik atera zen. Junesek eta biok
beraiekin hizketan jarraitu genuen. Benetan giro atsegina eta lasaia sortu zen etxe hartan. Ni ezagutzeko egin
zizkidaten galderekin hasi zen solasaldia eta gero hainbat gairi buruz hitz egin genuen, baina bereziki euskara,
euskal musika eta kantutegia, dantza... Orduan ez zegoen bukatzeko batere presarik.

Agurtu aurretik beste gai bati heldu behar nion. Bagenuen proiektu horretan parte hartu zuten musikariei
ordaintzeko diru pixka bat eta agurtu baino lehen, bere parte-hartzeari zegokion dirua eskaini nionean ez zuen
hartu nahi izan. Behin eta berriro saiatu nintzen dirua hartuarazten baina ez nuen lortu eta diru horrekin bueltatu
nintzen etxera. Horregatik, beste modu batean ordaintzea pentsatu nuen. Opari egoki bat egin behar geniola era-
baki nuen eta noski hura ezingo zuela errefusatu eta hartu beharko zuela.

Chubukotik atera baino lehenago Pierrek oparitxo bat egin zidan. 1978an argitaratutako diskoaren azal zati bat
hartu eta oroigarri gisa honako hau idatzi zuen bertan:

J P Caubet Chibero Tchambelari 71 ourthe Bere Etchean
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Azkenean egun hartako den-dena oso ondo bukatu zen. Despedidako momentua oso hunkigarria izan zen eta
oparia ekartzeko asmoa genuenez, berriz bueltatzekotan eta elkartzekotan geratu ginen. Poz-pozik itzuli nintzen
Chubukotik etxera.

Bueltako bidaian hamaika oroitzapen nekartzan buruan, eta horien artean bat, Aita Junes Casenavek eskaini zigun
laguntza apartarena. Bere laguntza ezinbestekoa izan zen Pierre Caubet txanbelariarekin izan genuen aurreneko
bisita hori egin ahal izateko. Junesek barkatuko zidan Caubet eta Anne konbentzitzeko gezurtxo hura esatera
behartu nuelako. Hala izatea espero dut! Nire aldetik eskerrak ematea besterik ez zait geratzen.

Opari egoki baten bilaketan hainbat aukera ikusi ondoren, Arizkungo eskultore batek gaztainondoz egindako
paretan jartzeko eskultura, “Zazpiak bat”, goialdean San Migela zuela, erosi nuen. Chubukokoei deitu eta bisi-
tatzeko data adostu ondoren, oparia hartu eta hara joan ginen Argia astekariko nire lagun Pello Zubiria eta biok.
Pierre eta Anne senar-emazteek atsegin handiz hartu gintuzten beraien etxean. Oparia ematerakoan emozioz
beterik hartu zuten eramandakoa, asko gustatu zitzaien eta benetan negar franko egin zuten pozez beteta. Elka-
rrekin afaltzera gonbidatu gintuzten eta afalondoren luze eta plazer handiz solasean aritu ginen laurok elkarri
hamaika kontu kontatuz.

Diskoa argitaratu zenean hura eramatera joan ginen berriro eta aurreko bisitetan bezala, egun hartan ere Chubuko
etxean senide moduan hartu gintuzten. Pierre hiztun atsegina zen eta beti zeukan historia bat edo beste konta-
tzeko.

Pierre Caubet 1988ko abuztuaren 16an hil zen. 1988ko agorrilaren 17an egin ziren bere oroimenezko elizkizunak.
Orduan egin nuen Lakarriko Chubuko etxera azken bisita. Ondo gordeta daukat abuztuko egun luze hartan bizi-
tutakoa eta ez dut uste sekulan ahaztuko dudanik. Saiatuko naiz gertatu zitzaidan guztia azaltzen:

Garai hartan nire seme Aitorri bronkitis asmatikoa diagnostikatua zioten eta sendagileak agindurik urtean hiru
hilabete inguru lehorrean pasatzera eraman behar genuen. Horregatik musika eskolako hiru hilabeteko oporraldia
aprobetxatuz, nire seme-alabekin Nafarroako Muez herrian kanpaturik egoten ginen ia uda osoan.

Horrela geunden hau gertatu zen egun hartan. Egunero egiten nuen antzera, egin beharreko goizeko garbiketa
eta bazkari prestaketa lanak bukatu eta eguerdian eseri eta lasai “Egin” egunkaria irakurtzen hasi nintzen. Egunkaria
hartu, gainbegiratu bat egin eta ondoren niretzat interesgarria izan zitekeena irakurri egiten nuen.

Aurreneko gainbegiratuan, Iparraldeko kronikan, gazteleraz honako titulua zuen berri kurioso bat agertu zen: Ha
muerto el último jugador de txanbela. Gainbegiratu osoa bukatu nuenean lehen ikusitako berri horri erreparatu
nion. Zein herrikoa izango zen jakiteko kuriositatea neukan nik futbol edo bestelako kirol talde bat izango zela
suposatzen nuen hori. Oso berezia egiten zitzaidan halako izena halako talde bati jartzea. Berri hori aurkitu nuen
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eta tituluaren ondoren honela hasten zen berria: Ha muerto Pierre Caubet el último jugador de txanbela. Los funerales
se celebrarán hoy en Lakarri a las cinco de la tarde... Berehala konturatu nintzen frantsesetik hartutako berria zela
eta gaztelerako itzulpena egiterakoan literalki “joueur” = “jugador” hartu zutela eta ez gazteleraz behar zuen “intér-
prete” edo “músico”, jolea alegia.

Hori jakin bezain pronto ez nuen zalantzarik izan. Nik berehala Lakarrira joan behar nuen. Baina ez nuen gure
autorik nirekin. Lanera joan eta etorri ibiltzen zen nire emazteak edukitzen zuen gure autoa astelehenetik ostiralera.
Asteazkena zenez, nik ez nuen momentu horretan Lakarrira joateko autorik. Gure inguruan kanpaturik ziren eta
artean nire alaba Iratiren laguna zen Naroaren gurasoak ikusi nituen. Besterik pentsatu gabe zuzenean gerturatu
nintzaien eta gertatzen zitzaidana azaldu nien. Naroaren aitak segidan beren autoa eskaini zidan eta lasai joateko
esan zidan, haiek zainduko zituztela nire seme-alabak ni Lakarritik itzuli arte (gerorako, garrantzitsua da jakitea
nik momentu horretan ez nekiela bere izen abizena Felix Arabiotorre zela).

Autoko giltzak hartu nituen, prestatuta neukan bazkaria pasa nien (merienda eta afaria beraiek emango zieten)
eta lotarako arropa prestaturik utzi nien. Denbora gehiago galdu gabe autoa hartu eta Etxauri portutik barna Iru-
ñera, handik Luzaide eta segidan Arnegiko muga kontrolera iritsi nintzen.

Han jendarmeek alto eman eta autoaren dokumentazioa eskatu zidaten. Hura larritasuna nirea! Ez nekien autoaren
dokumentazioa non zegoen! Ez nekien autoaren jabearen izen abizenik! ... Pentsatu gabe eskuin aurrealdeko
atetxoa ireki eta bertan agertu zen karpeta handi bakarra, osorik eta zegoen bezala eman nion. Berak ezer esan
gabe hartu zuen eta bulegora joan zen.

Larritasun horretan nengoela, aurrez aurre agertu ziren Javier Lakunza eta Jose Luis Fraile Iruñeko Gaiteroak
haien autoan, eta parean gelditu ziren. Zer gertatzen zitzaidan galdetu zidaten. Jendarmearekin nuen problema
kontatu nien, bai eta Caubetena jakin berri nuela eta hara nindoala. Orduan beraiek esan zidaten Lakarritik zeto-
zela eta han Pierre Caubeten alde antolatutako dena bukatua zela eta hobe nuela buelta ematea. Berandu bazen
ere nik alarguna agurtzera joan behar nuela esan nien eta ez nuela buelta emango (guzti hori dokumentazioarena
eta jendarmearena ondo atereaz gero noski). Haiek alde egin zuten Iruñerantz eta ni han geratu nintzen jendar-
mearen zain.

Momentu larri haietan burutazio txarrak pasa zitzaizkidan burutik; jendarmeak nirea ez zen autoari buruz edo
jabeari buruz zerbait galdetzen badit? Nik ez neukan erantzunik, ez nekien ezta autoaren jabearen izenik. Kezka-
turik eta beldurturik nengoen benetan, erraz pentsa zezakeen autoa lapurtu nuela. Halako batean jendarmea etorri
zen eta karpeta bueltatu zidan eraman zuen bezala, jarraitzeko esanez. Hura lasaitasuna hartu nuena!

Azkar-azkar Donibane Garazi, Oskis portua eta Maule pasa ondoren Lakarriko Arhane auzoko Chubuko etxera
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iritsi nintzen. Ez zegoen inguruan gertatutakoaren arrastorik, dena bakean zegoen. Chubukoko atea jo eta Anne
Salabert alargun emakume handia agertu zen nire aurrean. Elkarri besarkada luze eta indartsua emanez barrura
sartu ginen. Agurtu ondoren, biok bakarrik, autoa hartu eta kanposantura joan ginen Pierren hilobiraino. Hura
irekia zegoen eta hilkutxa bistan genuela elkarrekin aitagure hunkigarri bat errezatu genuen.

Kanposantutik etxera itzuli eta Annek, alabak eta hirurok elkarrekin afaldu genuen. Afaltzen ari ginela han ikusi
nuen paretan, etxeko gela nagusia zen jangelako toki egokian jarrita, lehenago oparitutako Zazpiak bat. Pierren
oroimenak burura etorri zitzaizkidan uholde bat bezala.

Agurtzerakoan Annek atarian poltsa bat eman zidan eskura. “Urrutira zoaz eta hartu hau biderako!” esan zidan.
Poltsan bi ogitarteko handi eta ardo botila bat jarri zizkidan. Hura bihotz oneko jendea! Hura herri kulturako
ohitura! Hura bizitzeko modua! Gauez egin nuen buelta, presarik gabe, buruan egun horretan gertatutako eta
bizitutako guztiarekin bueltaka, gozatzen, ikasten... Ez nuen poltsa ireki bidean. Gaueko ordu txikitan Muezera
iritsi eta lotara sartu nintzen, baina lo hartu eta buruan nekartzan oroipenekin jarraitu nuen.

Biharamunean hartu nituen ogitartekoak eta ardoa. Nire gogoan bizi-bizirik jarraitzen zuen Lakarriko historia
gozo hark.

Gaur egun ere atsegin handiz gogoratzen dut etxe hartara egindako bisita bakoitzean Pierre eta Anne senar-emaz-
teek erakutsitako apaltasuna, adiskidetasuna eta maitasuna. Ahaztu ezin diren oroitzapenak!
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PIERRE CAUBET CHUBUKO ARHAN:
DISKO HONEN ERREPERTORIOA

Hotsez, irudiz eta idatziz osatutako Disko-DVD-Liburu formatua duen argitalpen honetako edukia eta erreper-
torioa Pierre Caubetekin hiru momentu edo data ezberdinetan egindako informazio bilketa eta grabazio saioetatik
hartua izan da:

1977-1978 urteetan Iruñeko Gaiteroek txanbela eta bere musikari buruz egindako azterketa, ikerketa•
eta grabaketak.

1985ean Juan Mari Beltranek Pierre Caubetekin egindako elkarrizketa, hots grabaketa eta filmazioa.•
1986an Marcel Bedaxagarrek Pierre Caubetekin egindako elkarrizketa eta kantuen grabaketa.•

Pierre Caubetek Txanbela joaz eta abestuz sortutako hainbat hots-grabazioz osatutako errepertorio honetan garbi
entzun daiteke, musikari honek interpretatzeko zuen modu libre eta sortzailearen eraginez, interpretazio batetik
bestera doinu berean agertzen diren aldaerak. Pierre Caubetek gaitasun handiz garbi uzten digu musikarekin
jolastu egiten duela, bere musika bizia dela eta interpretatzen duen momentu bakoitzean forma berria hartzen
duela.
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1977-1978  CAUBET CHUBUKO ARHAN:
                    TXANBELA ETA KHANTORIAK1

“Iruñeko Gaiteroak” izeneko taldeak egin zuen ezagutzen dugun txanbela eta bere musikari buruzko aurreneko
informazio bilketa eta ikerketa. Pierre Caubet ezagutu ondoren, 1977an eta 1978an talde ezagun honek txanbela
eta txanbelari buruzko lan aparta egin zuen Pierren parte-hartze zuzenarekin.

Alde batetik, bi zatitan argitaratutako testu, argazki, marrazki eta partituren bitartez, txanbelari buruzko infor-
mazioa eta azterlan zabala eskaini zuten. Argitalpen honetan soinu-tresna eta musika honen hainbat alderdi jorratu
zituzten.

Bestalde, 1978an talde berak CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN
tituludun diskoa argitaratu zuen LP formatuan2. Disko horretan entzun daitezke Pierre Caubetek abestutako eta
txanbelarekin jotako pieza musikalak.

1 IRUÑEKO GAITEROAK (1977): Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak(I). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra,
27 zk. 483-507 or. Pamplona.

(1978): Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 28 zk. 117-182 or.
Pamplona.

2 CAUBET CHUBUCO ARHAN / TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN. Lekuko. HM 02. 1978.
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Hona hemen LP diskoaren azalean irakur daitekeen
informazioa.

Aurrealdean:

Lekuko

CAUBET CHUBUCO ARHAN

TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN

Atzealdean:

Caubeten eskuizkribu bat agertzen da abestien hitzekin eta behealdean honako informazioa:

Diska hau jo eta kantatzeko era baten Lekuko izan nahi duen agiri bat da.

Grabaketa J. P. Caubeten etxean zuzenki egina izan da eta bertan, artistaren ideia oro errespetatu da.

Bera da denborak, gaiak eta hauen bilakaera banatu dituena.

Besteok, bere ideiak eta bere praktika musikala diska honetan materialdu besterik ez dugu egin.

Diska honetako edozein abesti bere ondorengoaren artean dauden isiluneak Caubetek, berak egokitzat jo zi-
tuenak dira.

Foto: José Mª Pastor

Disco: Pathé Marconi

Grabación: Estudio H. M. Millafranga (Laburdi)

Koordinatzaileak: Iruineako Gaitariak
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Diskoaren erdialdeko “galletan” kantu eta doinuen zerrenda zenbakituaz gain honako informazio orokorra agertzen
da:

H.M. 02
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CAUBET CHUBUCO ARHAN: TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN(1978)

Hasteko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(aurkezpena)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:391.

Leheneko koblakarien Ahidia  . . . . .(txanbela)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:562.

Haur abandonatuarena  . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:013.

Gison ordisalearena . . . . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:504.

Charmegarri bat badut  . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:045.

Goisetan jeikitzen da . . . . . . . . . . . .(txanbela)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:086.

Ardou hounaren gosua  . . . . . . . . . .(txanbela)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:017.

Bortian ahuski  . . . . . . . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:118.

Su sirasu Ekhiarèn paré  . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:379.

Séluko isaretan  . . . . . . . . . . . . . . .(kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:1810.

Andere eder bat . . . . . . . . . . . . . . .(kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:1811.

Desertur baten khantoria  . . . . . . .(kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6:3812.

Brodasaliaren khantoria  . . . . . . . .(kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:2013.

Aratsalde bat  . . . . . . . . . . . . . . . . .(agurra eta txanbela 4 joaldi) . . . . . . . . . . . . . . . .4:2614.
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1985  EUSKAL HERRIKO SOINU TRESNAK
2010  SOINU-TRESNAK EUSKAL HERRI MUSIKAN

1984ean Juan Mari Beltranek euskal herri soinu-tresnen musika
bilduma biltzen zuen proiektua aurkeztu zuen. Horren ondorioz, eta
urtebeteko bilketa eta grabazio lanaren ondoren, 1985ean argitaratu
zen “Euskal Herriko Soinu-Tresnak” tituludun diskoa, proiektu
honen aurkezpen orokor gisa.

Helburu zabala, eta era berean zehatza, genuen proiektu hau aurkeztu
genuenean. Euskal Herriko berezko musikan, gure garaietara arte era-
bilitako soinu-tresnen aurkezpen orokorra egin nahi genuen, baita
soinu-tresna bakoitzaren ezaugarri, funtzio eta aldaeren azalpenak
eman ere.

IZ diskoetxearen eskutik proiektua toki eta erakunde ezberdinetan
aurkeztu genuen. Hainbat ate jo ondoren, Martin Ugaldek zuzentzen
zuen Eusko Jaurlaritzako Euskara Arazoetarako Zuzendaritzak eskaini
zigun diru laguntzarekin proiektu hau abiatzea erabaki genuen.

1984 eta 85ean, urtebete luzez euskal lurralde ezberdinak bisitatzen,
musikari apartak ezagutzen ibili ginen. Ezezagunak ziren berezko
musika bizi haiek: zaharrak eta era berean berriak, freskoak, erakar-
garriak, aberasgarriak… Haiek guztiak grabatzen eta filmatzen aritu
ginen.

Azkenean 1985ean aurkeztu genuen “Euskal Herriko Soinu-Tresnak”
titulua zuen proiektua. Hasieran audioak LP eta Kasete formatuan3.
Ondoren irudiak VHS formatuan. 1985eko prentsaurrekoan aurkez-
tutako bideo bertsioa ez zen argitaratu 1996 arte4.

Hots eta irudi lan dokumental hau egiteko soinu-tresna bakoitza
ondo ezagutzen zuten joleengana hurbildu ginen eta zorionez, urte

3 Euskal Herriko Soinu-Tresnak. IZ-217. 1985.
4 Euskal Herriko Soinu-Tresnak. Ikuskin. IK-102. 1996.
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haietan oraindik bizirik eta jotzen ari ziren XX. mendearen hastapenetan ikasi eta jotzen hasi ziren musikari
batzuk, hauek aurreko belaunaldien iturritik edan zutelarik. Horietako bat zen Lakarriko Pierre Caubet.

DISKOAN TXANBELAREN ATALA

Orain erranen deitziet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:331.

Nigarrez sortu nintzen . . . . . . . . . . .(txanbela-kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:372.

Bortian ahuzki kanthoriaren aidiria .(kantua)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:463.
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FILMAZIOAK (VHS-DVD)

Txanbela. Lakarri, 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:16

Aurrera egiteko behar zuen laguntzarik lortu ez zelako proiektu honek ez zuen jarraipenik izan eta ez zen
proiektuaren aurkezpeneko ale hau besterik argitaratu.

2010ean Herri Musikaren Txokoaren eskutik proiektu honen bideoa berrargitaratu zen DVD formatuan, HMZ
SS-928-2010 erreferentziarekin eta “Soinu-tresnak Euskal Herri Musikan 1985-2010” tituluarekin. Edizio honek
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hainbat gehigarri ekarri zituen: 

Azpitituluak: Jatorrizko bertsioak, euskara batuan, gazteleraz, frantsesez, ingelesez, katalanez eta galegoz•
azpitituluak ditu.

“Orain dela 25 urteko hots abentura” tituludun filmazio berriaren gehigarria, hogeita bost urte lehenago•
egindako lanaren informazio orokorra eskainiz.

2016ean proiektu honen diskoa berrargitaratu zen CD formatuan, Soinuenearen eskutik, HMB-2016-707 erre-
ferentziarekin. CD formatuaren kapazitatea handiagoa zela kontuan harturik, jatorrizko bertsioko diskoak zituen
grabazioez gain, beste hainbat grabazio sartu ziren CDaren errepertorioan.

2017an Elkar-Soinuenearen eskutik proiektu osoaren berrargitalpen bat egin zen “Soinu-tresnak Euskal Herri
Musikan 1985-2010” tituluarekin eta Liburu+CD+DVD formatuetan (Elkar KD DVD-E 968).
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1978  CAUBET CHUBUCO ARHAN
          TXANBELA BEZALA ARI DA KHANTATZEN 

Informazio osagarri gisa, joaldi eta abesti bakoitzarekin batera doinuen partitura eta kantuaren transkripzioak
sartu ditugu. Disko honen errepertorioko partiturak eta abestien hitzak Iruñeko Gaiteroek prestatutako eta argi-
taratutako Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak idazlanetik hartuak izan dira5.

Caubetek jotako eta abestutako doinu hauen eskala eta erritmo bereziak kontuan hartuta, ez zen batere erraza
izan guzti hori partituretan islatzea. Honela adierazten zuten lanaren egileek:

[...] «aplicaremos los signos utilizados en la música temperada sin pretenderles una validez idéntica a la que
tienen en su aplicación sobre dicha música.

Por ejemplo, si en la armadura de determinada partitura aparecen dos sostenidos no entenderemos que esa
melodía existe en Re mayor o en su relativo menor. Lo más que entenderemos es que hay una alteración
constante de dos notas, tal y como lo indican los sostenidos.

Por ejemplo, las notas que utilicemos, tendrán una validez puramente indicativa dentro de cada frase, pero
no general ni precisa y menos para toda la partitura. Es decir, que el valor de las notas será aproximado y
únicamente dentro de una frase determinada.»

Dena dela, doinu eta kantu hauen inguruko informazio gehiago nahi duenak, aipatutako Caubet Chubuko Arhan:
txanbela eta khantoriak idazlana kontsultatu behar du. Bertan informazio zabala aurkituko du.

5 IRUÑEKO GAITEROAK (1977): Caubet Chubuko Arhan: txanbela eta khantoriak(I). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra,
27 zk. 483-507 or. Pamplona.

(1978): Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta khantoriak (II). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 28 zk. 117-182 or.
Pamplona.
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Hasteko (aurkezpena).........................................................................................................0:371.

Modu honetan hasi zuen Pierre Caubetek Lakarriko Chubuko etxean antolatutako grabazio saioa
(Transkripzioa Pierre Caubetek idatzi zuen moduan agertzen da):

Hasteko Eranen deisiét nour nisan
deitsen nis Caubet Chubuko Arhan; Chibero
chokouan bisi, laborari. Jaun batsu jin dira
jakinik Tchambéla deïtsèn dèn Musika bat
aritsen nintsela. Estut eraïtèn ahal
sombat Ehun ourthe, Chibéro batek éguin
sian eta Eman isén hori Uduri beïtu
Khantari bots Eyjérbat. Oray Emanèn
deisiet aïre soumbait ahal bésala.
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Leheneko koblakarien ahidia .........................................................................................0:502.

Hasierako doinu honetan, Pierre Caubetek txanbelarekin jotako bertsioa bakarrik eskaini zuen.

Jean Mixel Bedaxagar zuberotar musikariak kantatzen duen “Muthil gazte bilho hollia” abestian entzun dugu
doinu honekin bat datorren beste aldaera bat. Agosti Chahoren Kantutegia6-n bost bertso dituen bertsio bat
agertzen da “Muthil gazte bilho hollia (Zuberoakoa)” titulupean.

6 CHAHO, Agosti. Chants Basques. ROMANCES - MELODIES. Chants de Guerre - Chansons de Table Récitatifs, Danses, Mélopées, &, &.
BAYONNE, chez LESPES, Lithographe Editeur des Chants Basques. Rue Pont-Mayou, N.9 7 (1845ean prestatua). SUSA, 2006an
argitaratua. 84-95511-78-9
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Bi doinu hauen antzekotasuna erakusteko, Pierre Caubetek txanbelarekin jotako doinuaren partituran, txanbelak
ematen dituen noten azpian eta parean, J. M. Bedaxagarrek bi bertso kantatzerakoan ematen dituen notak jartzen
saiatu gara.
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Haur abandonatuaren khantoria....................................................................................1:543.

62

Txanbelarekin jotako bertsioa.



Nigares sorthu nintsan nigares hiltseko
Ez ordian mundian lusas bisitseko
Jentek isanen dute eraiteko franko 
Aita ama maitiak sien bientako.

Pierre Caubetek kantuaren lehen bertsoa besterik ez zuen abestu. “Kantu, Kanta, Khantore”7 kantutegian agertzen
da zortzi bertsoz osatutako beste bertsio bat.

7 Kantu, Kanta, Khantore. Edit. Ezkila. Kordelieren Irarkolan. 1967.
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Abestutako bertsioa.



Gison ordisalearen khantoria .........................................................................................1:494.

64

Txanbelarekin jotako bertsioa.



Igaran asken merkhatin joku houn bat egin nin
Etxekouek nahi gabérik merkatia hartu benin

Bai eta érétiatu hirour geren egunin.

Marcel Bedaxagarrek 1986an Caubeti grabatu zizkion kantuen artean bada abestutako “Gison ordisalearen
khantoria”ren bederatzi bertsoko bertsio bat, “Gizon asekari batena” izenburuarekin eta disko honen bukaera
aldean entzun daitekeena.
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Abestutako bertsioa.



Charmegarri bat badut ...................................................................................................2:035.

66

Txanbelarekin jotako bertsioa.



Charmegarri bat badut maite bihotzetik
amodiotan gira biak algareki.

Haren aïré charmanta agrada nis béthi
parerik badiala espeitsait uduri.

Sallaberryren Chants Populaires du Pays Basque kantutegian agertzen da, erritmo metrikoagoa eta beste aldaera
melodikoa dituen, zortzi bertsoz osatutako bertsio bat8.

8 SALLABERRY, Jean Dominique Julien: Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.
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Abestutako bertsioa.



Goisetan jeikitzen da ......................................................................................................0:556.

Caubetek ez zuen egun hartan prestatutako saioan kantu honen abestutako bertsiorik eskaini. Sallaberryren Chants
Populaires du Pays Basque kantutegian agertzen da, beste doinu batekin, bederatzi bertsoz osatutako bertsio bat
(partitura eta hitzak)9.

9 SALLABERRY, Jean Dominique Julien: Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.
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Txanbelarekin jotako bertsioa.



Ardou hounaren gosua....................................................................................................0:527.

Caubetek ez zuen egun hartan prestatutako saioan kantu honen abestutako bertsiorik eskaini. “Kantu, Kanta,
Khantore”10 kantutegian agertzen da kantu honen bi bertsoetako bertsioa (hitzak bakarrik).

10 Kantu, Kanta, Khantore. Edit. Ezkila. Kordelieren Irarkolan. 1967. 219. orri.
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Txanbelarekin jotako bertsioa.



Bortian ahuski ................................................................................................................2:048.

70

Txanbelarekin jotako bertsioa.



Bortian ahuski, hour hounak osoki;
Neskatila eyjerrak han dira agueri;

Hirour badiradé, oy bena charmantik,
Basanabar orotan és duté parérik.

Sallaberryren “Chants Populaires du Pays Basque”11 kantutegian sei bertsotako bertsioa agertzen da. Doinua oso
antzekoa da baina hiruko erritmo metrikoan idatzia dago.

11 SALLABERRY, Jean Dominique Julien: Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.
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Abestutako bertsioa.



Su sirasu Ekhiarèn paré ..................................................................................................2:219.

72

Txanbelarekin jotako bertsioa.



Su sirasu ékhiaren paré
souré ésclatak argitsen du gayas éré

Ené bichtala su jin isan siradé
Profeiturik és ba nu phéna banuké

Bena béldur nis dudarik gabé
Etsiatekila baisik phena émailé.

Marcel Bedaxagarrek 1986an Caubeti grabatu zizkion kantuen artean bada “Zü zira zü ekiaren pare” izenburua-
rekin abestutako bi bertsotako bertsio bat, disko honen bukaera aldean entzun daitekeena.

Aita Donostiaren CVPD kantutegian agertzen da beste doinu aldaera bat duen hiru bertsoko bertsio bat (CVPD,
1079)12.
12 DONOSTIA, P. (1994): Cancionero Vasco P. Donostia. (I, II, III, IV.). Donostia. Eusko Ikaskuntza.
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Abestutako bertsioa.



Séluko isaretan ..............................................................................................................2:0510.

Pierre Caubetek kantu honen abestutako bertsioa bakarrik eskaini zuen.

1
Séluko isaretan éderéna Ekhia

Luréko Andérétan oy éné Maitia
Koloré gori éta laru chouria

Oy éné bihotseko lili haïtatia

2
Bortian artsan éta es jeichten ardirik
Ountsa jan édan éta eguin lo sabalik
Badeya arèn ordian bi bésan irousik

Esdisut desiratsèn bisitsé hoberik.

Agosti Chahoren Kantutegian13 kantu honen bost bertsotako bertsio bat (hitzak bakarrik) agertzen da. Bertsio
honetan ez da Caubeten bertsioko bigarren bertsoa agertzen.
13 CHAHO, Agosti. Chants Basques. ROMANCES - MELODIES. Chants de Guerre - Chansons de Table Récitatifs, Danses, Mélopées, &, &.

BAYONNE, chez LESPES, Lithographe Editeur des Chants Basques. Rue Pont-Mayou, N.9 7 (1845 prestatua). SUSA, 2006an
argitaratua. 84-95511-78-9.
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Andére éder bat .............................................................................................................3:0011.

Pierre Caubetek kantu honen abestutako bertsioa bakarrik eskaini zuen. Kantu honetako doinua ez da txanbela-
rekin jotzen diren beste doinuen eskala eta modu berekoa.

Andérébat ikhousi nouen igandé goisno bates
ichtan bérian nais agradatu harén bégui édérés

Esdut ousté badiala parérik estitasunes
Ené bihotsa trichtérik dago haréki isan béharés.

Badusia dudarik su maïthatus gérostik
Nahi éré banukiala sutsas bésté maiterik

Esdut ousté balisatiala mundu hountan gisounik
Irous countent bisí leitanik su maithatus gerostik.

Sallaberryren “Chants Populaires du Pays Basque” kantutegian agertzen da “Andereño bat ikhusi nuen” izenbu-
ruarekin kantu honen lau bertsoko bertsio bat14. Caubetek bertsio honetako lehen eta hirugarren bertsoak kantatu
zituen. Doinua, 6/8 konpasean idatzitako Caubetenaren antzekoa den aldaera bat da.

14 SALLABERRY, Jean Dominique Julien: Chants Populaires du Pays Basque. 1870. Bayonne Veuve Lamaignère.
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Desértur baten khantoria .............................................................................................6:2412.

Pierre Caubetek kantu honen abestutako bertsioa bakarrik eskaini zuen. Sei bertsoko bertsioa kantatu zuen eta
ez dugu beste inongo kantutegian kantu honen beste bertsiorik aurkitu.

Jean Mixel Bedaxagarren ustez kantu honetan agertzen diren “granadier” horiek Napoleonen soldaduak dira eta
bertsoetan kontatzen den historia garai horretakoa da.

Oskorri musika taldeak argitaratu zuen 1982an kantu honen bertsio osoa “Adio Kattalina” tituluarekin izenburu
bereko diskoan (Elkar-50). Oskorri taldeak, Iruñeko Gaiteroek argitaratutako lanetik hartu zuen kantu hau osa-
tzeko behar izan zuen informazio guztia.
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1
Astéléhén goïsian, Santa Clairan nintsan

Baï éta gaïherditan, phéna handitan
Chori bat jin séreitadan, abértitsera

Gaï houra isanen séla oï éné malurra.

2
Choria othoitsén haït, ago ichilik

Es othoi éni éman, bihotsian minik
Hik sér hobé aski duk, ni changrinaturik

Es éta guéhiago, nigar éguinaturik.

3
Jaun comesaria, jin da hérila

Ni désértur nintsala, déclaratsera
Séluko Jinko Jaunak, Eman disola
Harék Eni besala, Misericordia.

4
Hamabi granadier, jin seistan tchérkara

Bai eta fité eraman, gastéliala
Eraitèn siélarik, oï ser malura

Soldado gasté hounen, galérastia.

5
Adios Cattalina, Ene Maïtia
Ené bihotséko, lili haitatia

Ni éri nintsaneko, sendo salia
Phénétan nintsanéko contsola salia.

6
Adios Eraitén diot, Nik oray Aitari

Eta particulaski Ama Maitiari
Nik oray hil béhar dizut duda gabétarik

Ené aurhidiak, ikhousi nahirik.
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Brodasaliaren khantoria ...............................................................................................3:1113.

Pierre Caubetek kantu honen abestutako bertsioa bakarrik eskaini zuen.

1
Béhin ari nintsalarik Brodatsén salan jaririk

Airé Bat entsun nian Itchasoko aldetik
Itchasoko aldetik éta Ountsian khantaturik.

2
Brodatsia utsirik jouran nintsan Ama gana
Eya nahi nundianés utsi Itchasola jouitera
Itchasola jouitéra éta Jaún harén ikhoustera

3
Bai abil haura abil Eta éran ison Jaún hari
Jin dadin Afaïtséra goureki deskantsatséra
Goureki deskantsatséra Salarén ikhoustéra.

Marcel Bedaxagarrek 1986an Caubeti grabatu zizkion kantuen artean bada “Brodazaliaren kantoria” izenburua-
rekin abestutako hau bezalako hiru bertsoko beste bertsio bat, disko honen bukaera aldean entzun daitekeena. Bi
bertsioak entzunez garbi ikusten da Caubeten abesteko modu libre eta sortzailea.

Baionako “Gure Herria” aldizkariko “Suplemento Musical” atalean, 35 zenbakian kantu honen hamalau bertsoko
bertsioa agertzen da (1921).
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Aratsalde bat .................................................................................................................3:5214.

Pierre Caubeten despedidarako agurra.

Aratsalde bat houna pasatu dugu, gochua! chibérotarek espagnol eskualdunekilan; ahal bésán eusas dénak
Elgaréki.

« Biba eskualdunak ».

Hona hemen grabazio saioa bukatzeko Pierre Caubetek txanbelarekin jotako lau doinuak:

Ikus daitekeenez, hasieran txanbelarekin jotako “Leheneko koblakarien Ahidia” doinuaren beste joaldi bat da.

Pieza hau, lehenago txanbelarekin jotako “Ardou hounaren gosua” doinuaren beste joaldi bat da.
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Ez dugu doinu hau P. Caubetek grabazio saioaren aurretik jotako eta abestutako piezen artean identifikatu.

80

14-3



Ikus daitekeenez, lehenago txanbelarekin jotako “Charmegarri bat badut” doinuaren beste joaldi bat da.
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EUSKAL HERRIKO SOINU-TRESNAK (1985) STEHM 2010

Orain erranen deitziet (Caubeten aurkezpena) ..................................................................0:3515.

Orain erranen deitziet nur nizan
deitzen niz Caubet Xübüko Arhan
Xibero xokuan bizi laborari
jaun eli bat jin dira eni ikhustera
jakinik musika batetan ai nintzala
txanbela deitzen dena
eta deja uste dit entzünen düzien
emain beitüt txanbelaekilan ahaide txipi bat
ahal bezala.

1985eko martxoaren 3an egindako grabazio saio honetan Pierre Caubetek txanbelarekin jotakoa eta abestutakoa,
dena, gutxi gora behera 1978ko saioan baino tonu erdi bat altuago jo eta kantatu zuen. Oraingo hiru piezak, bi
txanbelarekin jotakoak eta bat abestutakoa, Bb tonuan jo eta kantatzen ditu eta pieza hauek 1978an A tonuan
eman zituen. Dena dela, 1978ko pieza hauen bertsioekin modu errazagoan alderatzeko, hiru partitura hauek A
tonuan transkribatu dira.

Hau horrela izateko arrazoietako bat txanbelaren mihiduraren ezaugarrien eragina izan daiteke. Egun hartarako
Pierrek mihidura berri bat prestatu zuen eta ematen duenez mihidura berri hark tonu altuagoa ematen zuen.

1985eko eta 1986ko grabazioetako partituren transkripzioak Sergio de la Ossak eginak dira15. Transkripzioak egi-
teko, abesti bakoitzeko bertso erakusgarriena edo egonkorra dela kontsideratu duguna aukeratu dugu. Pierre Cau-
betek nahiko libre kantatzen du eta bertso batetik bestera, nagusiki, silaben kopurua eta doinuaren egitura aldatzen
ditu. Partiturak, beraz, kantu horren doinu egituretako posibilitate bat bakarrik islatzen du. Partituretan agertzen
diren ikur bereziak kontsultatzeko ikusi: http://apoi.museodopobo.gal/documentos/guias/guia_signos.pdf .

1985eko grabazio saio honetako partituretan azaldutako transkripzioen ondoren Melodine programa informati-
koarekin hartutako doinuen espektrogramak azaltzen dira. Hauen bitartez grabazioen beste mota bateko “trans-
kripzio” zehatza ikus daiteke. Espektrograma hauetan ikus daitekeenez nota motz batzuk ez dira agertzen.

15 Sergio de la Ossa, Hungarian ikasitako etnomusikologo galiziarra. Academia Liszt-eko Kodaly Institutuko irakaslea izan da (2011-2015).
Museo do Pobo Galego-ko Musika Artxiboko arduraduna (http://apoi.museodopobo.gal) (2007-2018). Gaur egun Santiago de Com-
postelako Central Folk eskolan musika tradizionalari aplikatutako teoriako eta azterketako klaseak ematen ditu. Gustav Henningsen:
Gravacións musicais en Galiza 1964-1968; Repente Galego (bat-bateko bertsogintzaren musikari buruz) eta Así fan os bailadores... (dantza
tradizionalari buruz) bezalako argitalpenetan parte hartu du.

82



Nigarrez sortu nintzen khantoriaren ahidia (txanbela-kantua)........................................1:3816.

Orai entseatuko niz txanbelaekin emaitera, Nigarrez sorthü nintzan khantoriaren ahidia emaitea. 

Txanbelarekin jotako bertsio honek 1978an grabatutako bertsioak baino “bertso-lerro” bat gutxiago du. Bi saio-
etan kantatutako bertsioek bezala, 1978an jotakoak lau “bertso-lerro” ditu eta honek hiru. Bertsio honetan ez da
errepikatzen lehen “bertso-lerroa”.
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Nigarrez sorthü nintzan nigarrez hiltzeko
ez ordian mündian lüzaz bizitzeko
jentek erranen dute erraiteko franko

aita-ama maiteak bien bientako.

1978an Iruñeko Gaiteroek egindako grabazioan agertzen den kantu beraren hitzekin alderatuta, aldaketa txiki
bat aurkitzen da. 1978ko bertsioan bertsoaren azken lerroa honela dio:

Aita ama maitiak sien bientako.
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Bortian Ahüzki khantoriaren ahidia ............................................................................0:4717.
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Txanbelarekin jotako bertsioa.



1986an MARCEL BEDAXAGARREK PIERRE CAUBETI 
EGINDAKO GRABAKETA SAIOA

“Xiberoko botza” irratian ari zelarik, Marcel Bedaxagarrek 1986an Pierre Caubeti kantu saio bat grabatu zion.

Lau kantu grabatu zizkion:

Lehena guretzat berria da eta beste hirurak 1978ko diskoan agertzen dira.•
Bigarrena: “Brodasaliaren khantoria”, bertsio hau hiru bertsokoa da (1978an bat bakarra kantatu zuen). •
Hirugarrena: “Gison ordisalearen khantoria”, 1978ko diskoan bertso bakarra, lehena, kantatu zuen•

Pierre Caubetek. Oraingoan bederatzi bertsoko bertsioa eskaintzen du.
Laugarrena: “Su sirasu Ekhiarèn paré”, 1978an bertso bakarra, lehen bertsoa, kantatu zuen Caubetek.•

Oraingoan bi bertsoko bertsioa kantatzen du.

(Grabazioetako hitzen transkripzioak Pierre Caubeten iloba-biloba den Titika Rekaltek eginak dira)
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Egün hun dereiziet kunpaña oro ..................................................................................3:5118.

Kantu hau ez da agertzen 1978an eta 1985ean Pierre Caubetekin egindako grabazio saioetan.

Orai, Caubet Arhane iseatüko düzü berset zunbaiten emaitera. Bena berak erraiten dina, zahartü onduan
eta pratikarik gabe , ez da aisa ! Nula eta gure gaztetarzüna juiten denian, gure hunak oro eramaiten dititzü
berarekin, eta süstut botza, hura ez beita bortxatzen egiten ahal dena.

Emanen dit ene gisa eta ene botz zaharraz ez zirateke agradable, bena mentüraz emaiten düdan berset Eder
zunbaitez pürü bai. Parka ene ezina eta adinak eta oro…

Leheneko gure zaharren aspaldiko denborako koblakarien ahaide zahar bat ikasi nizün haurrian eta, ez dit
geroztik entzüten. Eta ordian, bizpalau berset ñi baditit zernahi bestari emanik, emaiteko lütüketzü. Eta
ordian, horik nahi nitiketzü eman.
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Egün hun dereiziet kunpaña oro
Bazünükieia brontate mement bat behatzeko

Bi berset banütüke zier emaiteko
Egünko besta ederrari uhure emaiteko

Ororen nahiaz eta errespetüreki
Permetü itzadaziet bi hitza erran hebentik

Egündano ez düt üken halako plazerik eneki
Nula eta egün beitüt izatea zirekin

Hau da egün ederra plazerez betia
Familia bat ederra huna bildürik gira

Besta hau dezagün erremestia
Zeren hari eskerrak egün heben beigira

Parkatüko düzie izan baniz ausartegi
Erran badüt sobera egünko egünari
Suhetatzen deiziet dener osagarri

Eta ahal bezain lüzaz oro algarreki
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Brodazaliaren khantoria ...............................................................................................2:4019.

Beharnikezü lehena beno hobeki eman, bena ene marranta ororekilan bena ez beitüket, ordian iseatüko nüzü
emaitera, eta ama alaba brodazale eli baten hiru berset dütützü…

Behin ari nintzalarik brodatzen salan jarririk
Aire bat entzün nian itxaso aldetik

Itxasoko aldetik eta untzian kantatürik.

Brodatzea ützirik juan nintzan amaren gana
Eia nahi nündianez ützi itxasola juaitera

Itxasola juaitera eta jaunaren ikustera.

Bai abil haurra abil eta erran izon jaunari
Jin dadin apaidatzera, gurekin deskantsatzera

Gurekin deskantsatzera salaren ikustera.

Iruñeko Gaiteroek 1978an Pierre Caubeti egindako grabazio saioko kantuen artean bada kantu honen beste
bertsio bat, disko honen hasiera aldean entzun daitekeena. Biak entzunez garbi ikusten da lehenago aipatutako
Caubeten abesteko modu libre eta sortzailea. Baionako “Gure Herria” aldizkariko “Suplemento Musical” atalean,
35 zenbakian kantu honen hamalau bertsotako bertsioa agertzen da (1921).
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Gizon asekari batena.....................................................................................................6:1020.

1978ko diskoan bertso bakarra, lehena, kantatu zuen Pierre Caubetek. Oraingo grabazioan bederatzi bertsoko
bertsioa eskaintzen du.

Eta dügün kontinüa amiñi bat, ahal bezala. Denbora iraganen dizügü. Ez dakit entzütia badüzienez, bai
nonabeita, ez nüzü nihaur jakintsia kantoretan. Batek erraiten dizie “Gizon urdezaliaren kantorea” , bestek
erraiten dizie “Gizon asekari batena”. Eta ordian, emanen dit bat edo betse hortarik.”
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Igaran asken merkhatin joku houn bat egin nin
Etxekouek nahi gabérik merkatia hartu benin

Bai eta érétiatu hirour geren egunin.

Etxera heltü nintzanin, bertan “bonjour” erran nin
Etxekuek, ez kasürik, ez arrapostürik
Eta ni estonatürik zer günin okerrik.

Ama horek alabari, zerra ezan borta hori
Eta lot hakio bertan aita gurmant eijer hori

Behar diñagü egotxi eta bilhuak idoki.

Estonatürik ni jarten, gora tzüntzürra aidatzen
Makilak ditüt altxatzen eta goihena jüratzen

Lehena hüllantzen denari südürra dodala hausten.

Ama horek alabari, beha hakio gurmant hori
Are eta abantxü dikün lekü ederrera igorri

Bena nik ja nahi ditiñat ene ezürrak kuntserbi.

Emazte izigarria, entelegürik gabia
Bi gai beilatü ondoko, oi zer salda gatülia
Biloetarik badakidan alabaren manatzia.

Ago Maria ixilik, bardin ez dün hoberik
Lagünak ostatian ützirik, inkiet niz izigarri

Atorra kanbia eta, nahi ni harat ützüli.

Ama horek alabari, begoezte, joan bedi
Are eta gük egün ja eginen diñagü bai fezti
Bi murruñ hitzartütiñat bi pitxer ardureki.

Ago Maria ixilik bardin ez dün hoberik
Ni ostatian nizanian arduz untsa berotürik
Ez zitadak ohartzen badüdanez emazterik.
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Zü zira zü ekiaren pare .................................................................................................1:4621.

1978ko grabazio saioan bertso bakarra, lehena, kantatu zuen Caubetek eta 1986ko grabazio honetan bi bertsoko
bertsioa kantatzen du.
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Zü zira zü ekiaren pare
Zure esklatak argitzen dü gaiaz ere

Ene bixtara zü jin izan zirade
Profeitürik ez banü pena banüke

Bena beldür, ni düdarik gabe
Ez ziratekila baizik pena emaile.

Ama nur zünin arrenküra nüke
Eder izan behar zin düdarik Gabe

Zü hala zira, mündian parerik Gabe
Koloreak gorri ezpañak mehe
Kalitate ziren hori da señale

Zurekin bizi banintz irus nintzate.
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Amaiera .........................................................................................................................1:0322.

M. Bedaxagar: Non ikasi dütützü ahaide zahar horik?

P. Caubet: Eta, hanitx, erran düdana düzü, hala dena ez beita bi gisatara erraiten ahal. Horik, haut ttipittun
hasirik… Ez dit sekülan librietan ikasi, ez kaierretan ere. Ez, hola, entzütze eta entzütez, eta geroago eta
haboro, eta gaztin, zaharrer beha egoitez ostatietan. Puxka bat eta puxka bat, eta hurak ordian, ene lanetanari
nintzan bezala. Deusere orai azkenik bezala bildürik ditit. Eta geroa ez dizü aspaldi arra hasi nizala bildü
nahiz, entzütez hau eta hura, eta banakila nik ere zerbait kantore eta hau eta hura, eta heltü nüzü azkenekoz
eta…Eta, o, irauntsi dit bai egünaz bezala gaüaz ere, dakizien bezala pentsamentükan….
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SOINU-TRESNAK EUSKAL HERRI MUSIKAN

PIERRE CAUBETEKIN FILMAZIOAK

1984. urtean, “Euskal Herriko Soinu Tresnak” proiektuko txanbelaren atalerako Pierre Caubeten parte hartzea
behar genuen eta urte batzuk lehenago berarekin ibili ziren gure lagun Iruñeko Gaiteroen laguntzarekin hasi ginen
txanbelari honekin elkartzeko ahaleginetan.

Ez zen erraza izan Pierre Caubet kantuan eta txanbela jotzen egin nahi genuen saioan parte hartzera animatzea.
Ez zigun baiezkorik ematen. Jakinik herriko apaiza zen Junes Casenavek harreman ona eta estua zuela Pierre eta
Ana senar-emazteekin, azkenean, berak lortu zuen Pierre gure proiektuan parte hartzeko konbentzitzea eta hark
guri baiezkoa ematea.

Horrela, beti Junes Casenaveren laguntzarekin, 1985eko martxoaren hirurako lortu genuen grabazioa egiteko
hitzordua. Egun hartan sartu ginen Pierre Caubeten Chubuko etxean eta bertan, bere interpretazioaren hotsa
grabatzeaz gain, aurreneko aldiz lortu zen estilo zaharreko txanbelari bat kantatzen eta txanbela jotzen filmatzea.

Oso garrantzitsua izan zen egun hartan egindako filmazioa. Hau da, guk dakigunez, ezagutzen den txanbelari
zahar batekin egindako filmazio bakarra. Honen bitartez, Zuberoako kantatzeko eta txanbela jotzeko era berezi
hori entzuteaz gain, ikus dezakegu Pierren kantatzeko gorputz jarrera eta ahotsa emititzeko modua, bai eta txanbela
jotzeko erabiltzen zuen berezko digitazio sistema. Gai honetan kontuan hartzekoa da, adibidez, Caubeten txanbela
guztiak digitaziorako zortzi zulo dituztela eta berak bere joaldietan sei nota besterik ez dituela erabiltzen.
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DVD honetan agertzen dena hiru ataletan banaturik dago:

Txanbela. Lakarri, 1985 .................................................................................................4:161.

Azpitituluekin: euskara batua, gaztelera, frantsesera, ingelera, katalanera eta galiziera.

1984. urtean, “Euskal Herriko Soinu Tresnak” proiekturako Lakarriko Arhan auzoko Chubuko etxean
Pierre Caubetek eskaini zuen saioan filmatutakoa. Hasteko, Chubuko etxeko atariaren aurrean Juan Mari
Beltranek Pierre eta Ane senar-emazteak eta Junes Casenave aurkeztu zituen. Segidan Junes Casenavek Pierre
Caubet elkarrizketatu zuen txanbelari eta bere musikari buruz informazio orokorra bilduz, bai eta Pierrek
noiz eta nola ikasi zuen galdetuz. Ondoren, etxe barruan Pierre Caubetek, urrenez urren, “Nigarrez sortu
nintzen kanthoriaren ahaidia” kantuaren bi bertsio eman zituen txanbela joaz eta kantatuz. Bukatzeko,
txanbelarekin “Bortian Ahüzki kanthoriaren ahaidia” jo zuen.

Lehenago esana badago ere, berriro gogoratuko dugu eta azpimarratuko dugu filmazio honen garrantzia.
Hau da Pierre Caubetekin, eta, guk dakigunez, garai hartako txanbelari batekin egin den filmazio bakarra.
Filmazio honen bitartez ezagutu dezakegu nolakoa zen Pierren digitazioa eta mihiduraren ahokadura
txanbela jotzerakoan eta nolakoa zen gorputzaren jarrera kantatzerakoan. Hau ikusiz, errazago uler dezakegu
Caubeten kantu eta joaldi saioetako grabazioetan entzuten dena.

Orain dela 25 urte, 2010 ................................................................................................0:552.

Azpitituluekin: euskara batua, gaztelera, frantsesera, ingelera, katalanera eta galiziera.
2010. urtean “Euskal Herriko Soinu-tresnak” bideoa berrargitaratzerakoan, jatorrizko bertsioari beste zati
bat erantsi genion, osagai gisa, 25 urte lehenago egindakoari buruz hitz egiten eta bestelako informazioa
ematen. Hau da Txanbela atalean aurkeztu genuena.

Argazki bildumaren proiekzioa ......................................................................................3:463.

Atal honetan, urte hauetan zehar sortutako eta bildutako argazki eta bestelako material grafikoa aurkezten
da. Pierre Caubet, txanbelak, mihidurak, eskuidatziak, partiturak, planoak... dena Caubeten musikaz lagun-
duta.
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