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X
IX. mende bukaeran Donostiak bizi 

izan zuen giro euskaltzalearen behin-

-behineko ordezkari dugu Indalezio 

Bizkarrondo, Bilintx bertsolaria. Donos-

tiak inoiz eman duen bertsolaririk gorai-

patuena ez ezik, Koldo Mitxelenak zioen 

bezala, literaturaren arloan euskarak 

duen ahotsik erromantikoena.

Hainbat ezbeharren ondorioz, maitemi-

nez triste bizi izan zen gizona, baina, era 

berean, haren bertsorik gogoangarrienak 

buruz ikasita, egungo gure txolarte eta 

lagunarteko ospakizunetan pozez kantari 

eduki ohi gaituen olerkari kuttuna.

Bizitza 

IndalezIo 
BIzkarrondo
Ureña 
Bilintx  
(1831-1876)

donostIar koxkeroa

Gillermo Joakin Indalezio Bizkarrondo Do-

nostian jaio zen 1831ko apirilaren 30ean. 

Alde Zaharrean jaioa izango zen, San Bi-

zenteko parrokian bataiatu baitzuten biha-

ramunean. Beraz, eliza horretan bataiatua, 

koxkeroa genuen.  

Ezkontzaz, hala ere, joxemaritarra zen I. 

Biz karrondo, Santa Mariako parrokian es-

posatu baitzen, Zizurkilgo Pagamendi ba-

serrian hazitako Nikolasa Erkizia Makaza-

ga azpeitiarrarekin. 1869ko apirilaren 4an 

ezkondu ziren, Bilintxek, ia mutilzahar, 38 

urte, eta emazteak, oraindik neska gazte, 
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22 urte zituela. Hiru seme-alaba izan zi-

tuzten: Benito, Pio Frantzisko eta Maria 

Ana Hilaria.

Aitaren aldetik, jatorriz, tolosarra dugu Bi-

lintx. Aita, Jose Bizkarrondo, Tolosakoa zu-

en, eta aitona, berriz, Rafael, Berastegikoa. 

Ama, Joakina Ureña, zuen donostiarra, Alde 

Za harrean jaio eta San Bizenten bataiatua 

berau ere. Baina aitona, Dionisio Ureña, ja-

torriz, andaluziarra zen, Portugaleko mugan 

dagoen Ayamontekoa (Huelva).

Bost seme-alaba izan zituzten Bilintxen 

gurasoek: Jose Ramon, Teresa Martina, 

Jo  sefa Hilaria Petra, Josefa Frantziska eta 

gure Gillermo Joakin Indalezio, bost se-

nideetan gazteena. Kontu garbirik ez da-

kigu Bilintx izengoitiaz: nork jarritakoa 

zuen ez behintzat, baina inguruko guztiek 

ez bazen, gehienek Bilintx deitzen zioten, 

hots, Bilintxek berak bere bertso-paperak 

izenpetzen zituen bezalaxe.Antzoki Zaharra, biltoki edo teatro zeritzana
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arotza, antzokI 
zaharrean kontserje

Ramon Artolari (1831-1906) eta Pepe Ar-

tolari (1864-1929), jatorriz tolosarrak ziren 

aita-semeei, zor diegu Bilintxen bizimodua-

ren gaineko argibide asko. Bilintx arotza 

izan zen ogibidez, eta Jose Antonio Arsua-

ga zeritzan baten aroztegian egin zuen lan. 

Aroztegi txiki bat izango zen, baina edo-

zein moduz, hantxe izan zituen ondoan, 

berarekin batera, bere lagun eta adiskide 

bi: Domingo Kanpaña, eta ezizenez Moko 

deitzen zioten Erramun izeneko bat.

Donostiako Alde Zaharreko biltoki, teatro 

edo Antzoki Zaharra deritzan aretoaren 

inguruan eman zituen Bilintxek bere bizi-

tzako azken urteak. Han egiten ziren teatro- 

eta musika-emanaldiak direla eta, bazuen 

Antzoki Zaharrak areto hura behar bezala 

zaintzeaz arduratzen zen kontserje bat, tai-

ler moduko gela batean lan egiteaz gain, 

hantxe bertan, aretoaren goiko aldean pres-

tatutako etxebizitza txiki batean bizi zena.

Donostiako udalak deitutako oposizioeta ra 

aurkeztu eta beste hautagai batzuen ar tetik 

aukeratua izan ondoren, 1865ean ha si zen Bi-

lintx Antzoki Zaharreko kontser je lanetan eta, 

Kale Nagusia eta Santa Maria elizaAntzoki Zaharra, Donostiako Kale Nagusian
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bat jartzeko baimena ere eman zion uda-

lak. Egunkariak, edari freskagarriak, pattar 

pixka bat eta gozokiak saltzeko, hasiera 

batean, baina, handik laster, baita tabakoa 

eta posta-zigiluak saltzeko ere. Denaren be-

harra, noski, Indalezio eta Nikolasa senar- 

-emazteek!

BIlIntxen aUrpegIa

Bilintx ezagutu ez dugunok beti izan dugu 

haren gorpuzkera, eta batik bat haren 

aurpegia, ezagutzeko gogoa. Zer itxura 

ote zuen gure gizonak? Hari buruz esan 

eta idatzi diren liburuek hutsune horren 

damua agertzen dute; haren aurpegia eza-

gutu ez, eta ezin erakutsia. Aita Zavalaren 

Indalecio Bizcarrondo, 1831-1876, Bilintx 

liburutik hartuta, liburuxka honetan jaso 

ditugu Bilintx bizi izan zen garaitsuko 

edo hura hil ondorengo lau marrazki, bai-

na oraindik orain agertu da, guk dakigula-

rik, Bilintx zenaren argazki bakarra; hots, 

Aranzandi Zientzia Elkartearen Artxibo-

tik eskuratu eta liburuxka honen azalean 

ezarri dugun argazki horixe bera.

Donostiako udaletxeko pasilloetan ager-

tu da, lehenengo karlistadan (1833-1839) 

ondorioz, baita bertan bizitzen jarri ere bere 

emazte eta familiarekin batera. Kontserjea eta 

gainera arotza izanik, berea zuen antzokiko 

martxa osoaren ardura eta, orobat, bere kon-

tu, hango emankizun eta ikuskizunen gaineko 

prestaketa lan guztia; hala nola, aretoko gar-

biketa, kanpoko ateak ireki eta ixtea, itoginak 

zaintzea, gas-metxeroak piztu eta itzaltzea, 

butaka eta gainerako altzarien konponketa, 

agertokiko dekoratua prest edukitzea, eta 

abar.

Hori guztia, Bilintx arotzaren egitekoa, 

baina senar-emazte bien artean bizimodu-

ari aurre egin behar eta, antzoki ondoko 

kale-kantoi batean denda edo kiosko txiki 

Bilintx, B. Iraolaren marrazkia (Euskal-Erria,1885)
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Donostiako liberalek erabili zuten bande-

rarekin batera. Izan ere, gero zehatzago ai-

patuko dugunez, bigarren guda karlistan 

(1872-1876), donostiar gehienak bezala, 

liberalen aldekoa izan genuen Bilintx; eta 

are gehiago, karlisten kontra antolatu ziren 

batailoietako soldadu boluntario ere bai.

Baditu Bilintxek, barneko sentimenduak 

agertzeaz gain, bere buruaren berri ematen 

duten bertsoak. «Gaztetan jarriyak dama 

bati» izeneko bertso-paperean agertzen da 

honako hau:

Ez naiz mutill ederra

—au lana, au lana!—

ez naiz aberatsa’re,

maitetxo laztana!

Baña biyotz bat badet

oberik ez dana,

betia zuganako

amoriyoz dana.

Liburuxka honetako marrazkietan ikus dai-

tekeenez, aurpegiz itsusi samarra genuen 

Bilintx, eta badirudi bere aurpegiaren itsus-

tasun horrek eragin nabarmena izan zuela 

haren nortasunean, eta bereziki, Bilintxek 

emakumeekin izandako harremanetan. No-

labaiteko trauma psikologiko baten eragi-

nez beharbada, baina gizon apala, lotsatia 

eta aski konplexuz betea izan zela esan dai-

teke, eta, hain zuzen, besteak beste, mutiko-

tan itxuragabetutako bere aurpegiagatik. Ez 

zen, seguru asko, haurtzaroan hain zatarra 

izango: Bilintx hil eta handik urte askotara 

ateratako argazki batean Nikolasa Erkizia 

alarguna ikus daiteke seme batekin eta ho-

nen familiarekin. Gizon gazte dotore gisa 

agertzen zaigun seme horrek badu aita In-

dalezioren antzik.

zorItxarreko 
ezBeharrak

Ezbehar ugari izan zuen bere bizitzan, eta 

horietako bat, artean mutil koskorra zela, 

hirugarren pisuko eskailera-zulo batetik 

Bilintxen hilobiko harrizko irudia
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eta umoretsua, Donostia inguruko sagar-

dotegietan, eta bereziki Alde Zaharreko 

koxkero eta joxemaritarren arteko bilera 

adar-jotzaileetan, ondotxo baliatzen zue-

na. Haren satira-bertsoak irakurtzea aski. 

Hitzetik hortzerako kiski-kaska eta zirika-

da umoretsuetan, nor Bilintx baino adar-

-jotzaile iaioagorik? Halako arrainik! Ha-

ren bizitzako hiru gertaera edo pasadizo 

gogoangarri aipa ditzakegu.

«Agur Bilintx, agur balantx!»

Behin batez etxera zihoala kalean moxkor 

batekin topo egin eta, honek bat-batean:

 – «Agur, Bilintx!»

Baita besteak dotore asko erantzun:

 – «Agur, balantx!»

«Moko!»

Arestian aipatu ditugu Arsuagaren aroz-

tegian Bilintxekin batera lan egiten zuten 

haren bi lagun, Domingo Kanpaña eta 

Erramun Moko zeritzana. Xextra faltarik 

ez zen izango, noski, hiru lagunon artean, 

kontu eginik Domingo Kanpaña gizon 

lodikotea zela, eta Bilintx eta Erramun, 

berriz, dirudienez, biak ala biak aurpegi- 

edo moko-okerrak.

behera erori, eta aurpegia itsustuta utzi 

zion istripua izan zen. Handik urte batzue-

tara, zezen batek izterretik adarra sartu, 

eta zenbait astez ohean gaixo eduki zuen. 

Lapurreta bat ere egin zioten antzoki on-

doko bere kioskotik, eta zortzi mila erreal 

ziplatu. Eta azkenik, karlistek Arratzain 

mendi gainetik botatako granada batek bi 

hankak txikitu zizkion, Antzoki Zaharreko 

etxebizitzan zegoela, 1876ko San Sebastian 

egunean, azken karlistadaren hondarrean. 

Handik sei hilabete ra, uztailaren 22an, ez-

behar larri honen ondorioz hil zen gizajoa.

hItzetIk hortzera

Ez zen, ordea, dena zorigaitz eta negarra 

Bilintxen bizitzan. Bertsolari guztiek be-

zala bazuen Bilintxek ere bere alderdi alai 

Bilintx, López-Alenen marrazkia, 1898
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Elkarri mokoka eta zipoka ari ziren ba-

tean, Domingo Kanpañak kantatua izan-

go zion Bilintxi honako bertso hau:

Indalezio, Indalezio,

Indalezio Moko,

uste al dek, uste al dek

ez autela joko?

Eta Bilintxek erantzun:

Berriz esaten banak

Indalezio Moko

ezurrak autsi arte

eztiat lagako!

Moko hitzari lotutako beste pasarte bat Her-

naniko sagardotegi batean gertatu zen, Bilin-

txen eta erdipurdiko beste bertsolari baten 

artean. Ekin diote bi bertsolariek elkarri kan-

tuan, eta berehalaxe, bertso askoren beharrik 

gabe, erdipurdiko bertsolariaren lagun begi- 

-oker batek hala dio Bilintxen aurkari horri:

 – Moko-okerrak autsi au! Autsi au 

moko-okerrak!

Entzun bazuen entzun, bai azkar asko 

erantzun ere Bilintxek hori esan zuen be-

gi-okerrari:

 – Ni moko-okerra? Iri bai iruditu, 

oker ikusten dekelako!

«Mando baten gaiñean, bestea alajaña!»

Bilintxen pasarte edo gertaerarik gogoanga-

rriena, ordea, behin batez Domingo Kan-

paña adiskideari bota zion bertsoa izan dai-

teke. Igande arratsalde bateko pasadizoa 

izango zen, Donostiako bertako edo ingu-

ruko sagardotegiren batean gertatua. Aiete-

ko Munton, beharbada, baten batek aipatu 

izan duenez.

Sagardotegira bildutako koadrilarentzat 

arrantxua prestatzen ari zela edo, hor non 

ematen dioten abisu Bilintxi, azkenean 

ere, agertu dela, badatorrela Domingo 

Kanpaña bere mandotzarraren gainean. 

Bilintx, El día egunkarian, 1931-IV-30
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Hura ikusi edo iristearekin ba te-

ra, bere bertsorik antologi koena 

izan daitekeen hauxe kan tatu 

zion Bilintxek mando gaineko be-

re lagunari:

Mando baten gaiñean

Domingo Kanpaña?

Ez dijoa utsikan

mandoaren gaña!

Azpiyan dijoana

mandoa da baña,

gaiñekoa ere bada

azpikoa aña,

mando baten gaiñean

bestea, alajaña!

Bilintxen eskuizkribuetako bi, prosaz
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hIrIa eta hIrItarrak

Gaur den baino euskaldunagoa zen Gipuz-

koako hiriburua XIX. mendearen bukaeran. 

Hamabosten bat mila lagun izango ziren 

donostiar-donostiarrak, eta beste hamarren 

bat mila gipuzkoar ere bai, karlistengandik 

ihesi, Donostiara babes bila etorri eta ber-

tan bizi zirenak. Erdal giroa zen nagusi Do-

nostian, bertako agintari liberalen eraginez, 

baina, euskara ere barra-barra entzuten zen 

Gipuzkoako hiriburuko kaleetan; eta ho-

nenbestez, euskaltzaletasuna eta euskal kon-

tzientzia bizi-bizirik zegoen donostiarren 

artean. Beraz, izen ofizialez San Sebastian 

edo Easo zeritzan Donostia hura, lehenik 

eta behin Donostiya zen hainbat donostiar 

eta euskaldunentzat.

Musika-jaialdi eta antzerki-emanalditarako 

biltoki edo teatro zeritzana, Antzoki Zaha-

rra bera genuke garai hartako euskaltzale-

tasunaren ikurretako bat, baina hori baino 

areago, 1880an Jose Manterolak, hain zu-

zen Bilintxen bertso ia gehienen salbatzaile 

izan zenak, sortutako Euskal-Erria aldizka-

ria zen euskaltzaletasunaren arrago eta ha-

rrobi bizia.

Aldizkari honen aitzindaritza eta eragin-

pean, «Donostiako eskola» deitu izan zaio, 

literaturaren arloan, zenbait donostiar os-

pe tsuk landu eta sustatutako kulturgin-

tzari. Hortxe ziren Manterolarekin batera, 

idazleen artean, Serafin Baroja, Martze-

lino Soroa, Francisco López-Alen, Anto-

nio Arzak, Ramon eta Pepe Artola aita-

Bilintx  bertsolaria  XIX. 
mende  bukaerako  Donostian

Donostiako Santa Maria eliza,  
I. Laurent-en argazki batetik hartua
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herrietako hainbat txoko eta plazatan kan-

tari, bertsolariak, hain zuzen, garai hartako 

hizkuntza kudeatzailerik eraginkorreneta-

koak euskaltzaletasunaren garapenean.

Antonio Zavalaren arabera, bertsolari on 

asko zen garai hartan, eta batez ere Donostia 

inguruan. XVIII. eta XIX. mendeen arteko 

aitzindarien atzetik (Fernando Amezketarra, 

Zabala, Txabalategi, Izuela eta abar), ber-

tsolari-belaunaldi bikaina sor tu zitzaigun 

Beterri-Donostia-Oiartzun aldean. Horien 

artean, Xenpelar (1835-1869), Udarregi 

(1829-1895), Patxi Bakallo (1832-1896), 

Pello Errota (1840-1919), Zakarra (1832-

1898), Pedro Santa Kruz (1839-1905), Epe-

rra (1825-1906), Larraburu (1829-1876) 

eta Ardotx (1826-1878). Eta horiekin guz-

tiekin batera, nahiz beste era bateko ber-

tsolaria izan, ezin ahaztu Iparragirre urre-

txuarra (1820-1881).

xenpelar eta BIlIntx

Zer harreman izan ote zuen Bilintxek bere 

garaiko bertsolari hauekin? Konta ahalak 

dira jaso diren testigantzak. Udarregire-

kin egin omen zuen behin saio luze bat, 

-semeak eta Toribio Altzaga; eta hortxe, 

musikarien artean, Modesto Letamendia, 

Jose Juan eta Jose Antonio Santesteban 

aita-semeak eta Raimundo Sarriegi. Eta 

izen handi horien guztien erdian, hortxe, 

Antzoki Zaharreko kontserjea, Indalezio 

Bizkarrondo, nahiz eta Bilintxek, lehen-

txeago zendu zelako, karlista eta liberalen 

arteko azken gerratearen (1872-1876) os-

teko euskal letren susperraldi hura ezagu-

tzeko eta bizitzeko aukerarik ez izan.

BIlIntx eta haren 
garaIko BertsolarIak

Indar handia izan zuen bertsolaritzak XIX. 

mende osoan zehar eta, hori dela-eta, gure 

Donostiako portuaren ikuspegia, 1843.  
G. Etxanizen marrazkian oinarritutako irudia



11

aditzera denez. Patxi Bakallorekin ere 

bai, agi danean, eta, azkenik, lehen esan 

dugunez, Hernaniko sagardotegian erdi-

purdiko bertsolari harekin. Bestalde, bere 

eskuidatzietako batean agertu denez, izan 

behar zuen Hondarribian Joxepa izene-

ko emakume bertsolari bat. «Aspaldiyan, 

Joxepa...» izeneko bertso-paperean ema-

ten du Bilintxek, bera tarteko, donostiar 

gazte talde batek Hondarribira joanda, 

dama horri egindako desafioaren berri. 

Nahiz eta asko ez izan, ez zen bakarra, 

noski. Erdi Aroko andre bertsogileen tes-

tigantzaz gain, badira XIX.aren hasieran 

bertsoak jarritako emakumeen albisteak. 

Bilintxen biloba Antoniok esana da, bai-

ta ere, behin batez Iparragirrek eta Bilin-

txek, biek egin zutela elkarrekin topo 

Goierriko herriren batean. Hamaika urte-

ko aldea zuten biek eta, beraz, harritzekoa 

ere ez da, baina argibide zehatzagorik ez 

da jakin ahal izan.

Azken kontu jakingarria Manuel Lekuonak 

aipatzen du. Oiartzuar jakintsuak esatera, 

Bilintxen eta Iparragirreren arteko hika- 

-mika ezagunean, hau da, «Iparragirre abi-

lla dela» esanez hasten den polemika haren 

atzean edo ezkutuan, Bilintx izan zen bene-

tako protagonista. Gipuzkoa osoan Xenpe-

larren izena zebilen bal-bal denen ahotan, 

«Bertso berriyak, Xenpelarrek jarriyak» 

besterik ez baitzen entzuten. Hori horre-

la, Bilintxen lagun donostiarrez osatutako 

enbajada bat joan omen zen Errenteriara 

Xenpelarri desafio egitera. Bistan denez, ez 

Bilintx ahotan hartuta, baizik Iparragirre. 

Alegia, Iparragirreren aitzakian, urretxua-

rraren izena aurrera bota, baina benetako 

desafio egilea Bilintx zen, Manuel Lekuo-

nak aipatzen duenez.

Donostia, 185?. Egilea: Blanche Hennebutte Feillet
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bertso lanarekiko zorroztasuna eta exijen-

tzia hori ez zuela batere lagungarri bere 

bat-bateko bertsogintzarako.

Esanak esan, bertsolari izanagatik, eta bes-

te edozein bezain bertsolari, nekez izan 

zitekeen Bilintx plazako eta hitzetik hor-

tzerako norgehiagorako bertsolaria. Bazuen 

bat-bateko bertsolari dohaina, baina Ma-

nuel Lekuonak Iparragirreri buruz dioen 

bezala, Bilintx ere beharbada ez zen bat- 

-batekotasunaren ofizioan trebatu.

donostIar-kaletarra eta 
maIte-BertsolarIa

Haren beste bi ezaugarrik egiten dute, or-

dea, Bilintx bestelako bertsolari, eta bere 

B
ilintxen bat-batekotasuna plan tea-

tzen digu esandakoak. Bat-bateko 

bertsolaria ote genuen Bilintx? Do-

mingo Kanpañari kantatutako bertsoari 

bu ruz iritsi zaigun bertsioak baietz 

adieraziko liguke, baina bertso hori bat- 

-batean kantatua izanagatik, aurrez ondotxo 

buruan pasatakoa izan zezakeen Bilintxek, 

juxtu-juxtu, noiz, non eta zein girotan kan-

tatuko zuen kontuan hartu eta gero. Nork 

jakin horrela izan zen ala ez?

Bestetik, bere idatzizko bertsoetan, oso 

txorrotxa genuen Bilintx; zuzenketa-zu-

zenketaren gainean, aurrez idatzitako ber-

tsoak behin eta berriz jirabiraka erabili eta 

zuzentzen zituena, eta pentsa daiteke bere 

Bilintx 
bertsolaria
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garaikoen artean, bertsolari berezi. Beti 

du Bilintxek poeta-olerkari fama eta, eta 

ondo merezia, esango genuke, halaxe izan 

zelako. Honetan arrazoi dute Lekuona 

biek, Manuel eta Joan Mari osaba-ilobek.

XIX. mende bukaerako donostiar-kaletar 

kultura zuen bere-berea Bilintxek, Antzo-

ki Zaharraren arragoan bizi zuena. Ape-

nas zen Bilintx eskola handikoa edo kul-

tura gizona, baina gizon ikasi samarra zen, 

eta irakurri eta idatzi oso ondo egiteko gai 

zena, haren eskuidatzietako letrak sala-

tzen duenez. Are gehiago, orduko tertulia 

giroko bilkuretan esku hartu ohi zutenen-

gana biltzen zelarik, jakin badakigu, erdal 

olerkia eta olerkariak oso gogoko zituela 

eta, irakurri ere, zaletasun biziz irakurtzen 

zituela gaztelaniaz, besteak beste, Cam-

poamor, Aguilera eta Becquer-en poesia 

eta idazlanak. 

Azkenik, Bilintxen heriotzaren berri emate-

rakoan, beste argibide jakingarri bat plaza-

ratu zuten orduko erdal kazeta eta egunka-

riek, hau da, guda-berriemaile edo kronista 

zela Bilintx bertsolaria. Madrileko La Co-

rrespondencia de España egunkariak eman 

zuen horren berri, egunkari honen Donos-

tiako berriemaileak, Bilintxek izandako is-

tripu larriaren albistea idatzi zuenean.

Kulturaz donostiar-kaletarra eta, beraz, no-

labait esateko, bertsolari urbanoa izateaz 

gain, bere bertsoetan erabili zuen maite- 

-gaietan dago Bilintxen bertsolari nortasu-

na. Euskal literatura klasiko guztian ere inor 

gutxik (Etxeparek, Lazarragak, Oihenartek 

eta besteren batek), baina bertsolaritzan, Iz-

tuetak («Kontzezi´ri») edo Iturrinok («Mar-

kesaren alaba») izan ezik, ia inork ere ez du 

erabili eta kantatu maitasun-gaia Bilintxek 

egin duen bezala. Bilintxek erabili du mai-

tasun-gaia, eta ia erabat erabili ere, luze eta 

zabal, bere bertsoetan.

Ez foruak, ez herri-mina, ez euskara eta eus-

kararen gaineko kezka, ez euskalduntasuna 

eta, ez eta anaia arteko gerra zitala ere; ho-

riek ez dira Bilintxen bertso- eta kanta-gaia; 

maitasun-gaia baizik, maitasun-gaia bakar- 

-bakarrik. Haatik gaur denok, bertsolari- 

-olerkari edota poeta erromantikotzat dauka-

gu Bilintx, hain zuzen, maite-oinazea delako 

haren poesiaren ardatza, eta Espainiako 

poeta erromantikoen bideari jarraiki, maite-

-oinazean hezurmamitu zuelako bere poesia 

eta bertsogintza.
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epIgramak eta satIra

Maitasunezko sentipen bertsoekin batera, 

ordea, eta umorezko beste zenbait bertsoz 

gain, baditu Bilintxek bere bertso-papere-

tan maisuki landu dituen beste bi gai edo 

genero: epigrama eta satira.

Bere bizitzako ezbehar guztien gainetik 

gizon umoretsua ere bazela erakutsiz, epi-

gramaren egitura narratiboa baliatu zuen 

Bilintxek hainbat bertso barregarri edo 

irri-eragile plazaratzeko; izan ere, garai har-

tan, J. J. Santestebanen eta beste musikari 

batzuen eskutik bere musika eta guzti, oso 

gustukoa zuten herritarrek ipuin antzeko 

bertso graziadunen genero hau, hots, epi-

grama. Domingo Kanpañari kantatutako 

bertsoa da adibide on bat, baina «Bein 

batian Loiolan» izenekoa dugu Bilintxen 

epigramarik bikainenetakoa, bikotearen 

ezkontza zapuzten duen bukaerako ja-jai!! 

bizi-bizi eta graziadun horrekin. Hona, le-

henengo eta azkeneko bertsoa:

Bein batian Loiolan

erromeriya zan,

antxen ikusi nuben

nexkatxa bat plazan;

txoriya bañan ere

ariñago dantzan,

uraxe bai pollita,

an pollitik bazan!

«Dama polita zera,

polita guztiz, ai!

Bañan alare zaude

oraindik ezkongai.

Ezkon gaitezen biyok!

Esan zadazu bai!»

«Ni zurekiñ ezkondu?

Ni zurekin? Ja- jai!»

Bilintxen eskuizkribua, prosaz
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Bestalde, gizarte-satiran ere badu sorkuntza 

bikainik Bilintxek. Kale garbitzen ibilitako 

«zaldi zuriyaren» bizitza kontatuz jarritako 

sei bertsoak eta «Potajiarena» izeneko ber-

tso-papera dira gai honetan haren alerik eza-

gunenak. Hona hemen, J. J. Santestebanen 

musika lagun duela, «Zaldi baten bizitza»ko 

zortzi bertsoetatik bigarrena eta laugarrena:

Goizero biar diyo 

eraso lanari,

zikiñak bildu arte 

erri danari;

berriz ere obeto 

bizi ez danari

nabarbenduko zaizka

ezurrak ugari;

ez naiz txantxaz ari,

eta, Joxe Mari,

zaldi gaxuari

nai aña janari

eman zaiozu, jartzen

ote dan lori.

Lana sobra du baña

janariya falta,

urrikagarriya da

dakarren planta;

gaxuak ez lezake

luzaro aguanta,

flakiyarekiñ eziñ

mugitu du anka;

pentsu gutxi jan ta

kalian jiraka,

gaizki bizi da ta

indarrik ez daka,

eziñ karriatu du

karro bat kaka.

BertsorIk onenak

Eragin handia izan du Bilintxek haren on-

dorengo bertsolariengan ez ezik, atzoko eta 

gaurko bertsozaleen artean. Bilintx biho-

tzean daramagu, eta bihotzetik ahora, asko 

dira buruz ikasi eta gure herri-memorian 

gordetako haren bertsoak, maite-oinazeak 

eragindako sentipen bertsoak bereziki. 

Orain arte liburuxka honetan jarri ditu-

gunez gain, Bilintxen bertso-antologia ba-

tek jaso ditzakeen honako ale gogoangarri 

hauek bildu ditugu.
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eta hauexek lehenbizikoa, seigarrena eta zaz-

pigarrena:

Kantatutzera indar andiko

deseo batek narama,

Kontzezi zuri nai dizut eman

merezia dezun fama; 

gure probintzia Gipuzkoakuan,

igualik gabeko dama,

bedeinkatuba izan dedilla

zu egin zinduben ama.

Ille beltz eder dizdizariya

oparo dezu buruban, 

konparatzeko baliyo duben

sedarik ez da munduban;

trentzak egiñik zenekan dana

eregin baten moduban, 

diamantezko koro eder bat

falta zitzaizun orduban.

Ointxo politak, gerriya mia

graziya milla petxuban,

lepo biribill diruriyena

egin berriya tornuban;

pare gabeko begi argiyak,

ille ederra buruban,

zu baño aingeru politagorik

ez da izango zeruban.

«Kontzezirentzat» 

Bertsook Gipuzkoan parerik ez duen dama-

ri eskainiak dira. Zortzi bertso dira guztira 
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«Neskatxa bati mutill batek jarriak»

Hamasei bertsotatik laugarrena eta hamar-

garrena:

Au nere zoramena

zutzat gustatuta,

beldur naiz gera nadin

burutik galduta;

ainbesteraiño nago

enamoratuta,

nai badezu, oñetan

belaunikatuta,

adoratuko zaitut,

agindu zazu-ta.

Lengo egun batian,

–ai, San Antoniyo!–

doi-doi egiñ zeniran

kalian ariyo;

badakit, sobra dakit

zer dala meriyo

errezibitzen nazun

orlako seriyo:

zuk asko merezi ta

nik gutxi baliyo!
Jose Manterola (1849-1884), Bilintxen bertsorik 

gehienen «salbatzailea»
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«Izazu nitzaz kupira»

Hainbat doinutan kantatuak, Bilintxen ber -

tsorik hunkigarrienetakoak ditugu, guztiz 

ezagunak gure artean, eta «Bein batean 

Loiolan» izenekoekin batera oraindik ere 

gehientsuen entzuten direnak. Bilintxen bi-

hotz-samurtasunaren erakusgarri, hona he-

men hamabi aleko bertso-sortako lau aha-

paldi: lehenbizikoa, bigarrena, seigarre na eta 

zazpigarrena.

Loriak udan intza bezela

maite det dama gazte bat,

ari hainbeste nai diyotanik

ez da munduban beste bat;

iñoiz edo bein pasatzen badet

ikusi gabe aste bat,

biyotz guztira banatutzen zait

alako gauza triste bat.

Neskatxa gazte paregabia,

apirilleko arrosa,

izarra bezin dizdizariya,

txoriya bezin airosa;

oraintxen baño gusto geiago

nik ezin nezake goza:

zori onian ikusten zaitut,

nere biyotzak au poza!

Nire betiko pentsamentuba,

nere konsolagarriya,

zu gabetanik ezin bizi naiz,

esaten dizut egiya;

zu baziñake arbola eta

ni baldin banitz txoriya,

nik zuk ziñaken arbol artantxen

egingo nuke kabiya.

Amoriyuak nere biyotza

zureganuntza darama,

erri guztiyan zeren dakazun

nexkatx bikañaren fama:

beste fortunik mundu onetan

ez det desiatzen, dama:

aur batek berak izan gaitzala

ni aita eta zu ama.

Bilintx kalea, Donostian
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«Biyotz erituba»

Manuel Zendoiaren doinuarekin argita-

ratuak, hamasei bertso dira guztira eta, 

dirudienez, bere emazte Nikolasari eskai-

nitakoak. Izan ere, bertso-paper osoaren 

argazkia koadro batean sartuta, alargun 

gelditu eta hil zen egunera arte bere ge-

lan zintzilik eduki zuen Bilintxen emaz-

teak. Hona hemen bigarren, bederatziga-

rren, hamahirugarren eta hamabosgarren 

bertsoak:

Triste bizi naiz eta

ilko banitz obe,

badauzkat biyotzian

zenbait atsekabe;

dama bat maitatzen det

bañan...aren jabe

sekulan izateko

esperantza gabe.

Nere maitatuba da

guztiz dama fiña,

biyotz onekua ta

ondo itzegiña;

bentaja guztiyakiñ

zerubak egiña,

munduba pasatzeko

lagun atsegiña.

Begiyaren aurrian

beti nai zinduzket,

ikusten ez bazaitut

naibagia maiz det;

gogoratu bageko

minuturik ez det,

amoriyoz maitatzen

ez daki nik bestek.

Ezin bizi zu gabe,

au amoriyua!

Logratzen ez bazaitut,

zer martiriyua!

Ez badezu desio

nere eriyua,

zuregan arkitzen da

erremeriyua.

Nikolasa Erkizia, Bilintxen emaztea
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«Juana Bixenta Olabe»

Bilintxen garaiko bertso-papera dugu, he-

rriaren oso gogokoa eta garai hartan guztiz 

ezaguna izan behar zuen «Hurra Papito» 

doinu bizi-saltarian egina bere oin-eten do-

toreekin, nahiz eta beste doinu batzuekin 

kantatu izan den. Egitura narratibo lirikoan 

burutako 21 bertso dira guztira. Honatx, 
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Bilintxen semea, emaztea, erraina eta bilobak

lehenengoa, hamaikagarrena, hamabigarrena, 

hemezortzigarrena eta azkenekoa:

J. Bixenta: Nagusi jauna: auxen da lana,

 amak bigaltzen nau berorrengana.

N. Jauna: Ai, bigalduko bazinduke maiz!

 zu ikusita konsolatzen naiz!

 Xinixta zazu:

 oso zoraturikan nakazu!

 Orren polita nola zera zu?

N. Jauna: Gañera berriz, Juana Bixenta

 utziko dizuet etxeko errenta:

 kito zor dirazuen guziya,

 kunplitzen banazu kutiziya.

J. Bixenta: Lotsa gogorra!

 Sufritzen dago gaur nere onra,

 penaz malkuak darizkit orra!

N. Jauna:  Nik ditut kulpak, ez egin negar,

 orlakorik ez nizun esan biar

 animan sentitzen det miña

 zuri ofensa ori egiña.

 Maldiziyua!

 Ez dakit non nekan juiziyua, 

 eskatzen dizut barkaziyua!

 Eldu zanian hurrengo goiza

 nagusiyak zuben kunplitu itza:

 juan zitzaion amari etxera,

 andretzat alaba eskatzera;

 amak txit firme

 artu ta gero milla informe,

 gelditu ziran biyak konforme.

 Dama gaztiak, ez egon lotan,

 begira zaitezte ispillu ontan:

 gustatuta bertute ederra,

 andretzat artu bere maizterra

 du nagusiyak;

 orla irabaztera graziyak

 saia zaitezte beste guztiyak.
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Bilintx  
prosalaria

prosazko Idazlanak

Bere bertsoek egiten dute Bilintx bertsolari, 

eta horrez gain, arestian esan bezala, bere 

bertsoei darien maitasunak bihurtu digute 

Indalezio Bizkarrondo bertsolari-olerkari 

eta poeta erromantiko. Baina bertsolari ez 

ezik, idazle ere izan zen gure bertsolaria. 

Ez idazle oparoa, jakina, baina idazten ere 

zertxobait saiatu zela esan behar.

Prosazko lau idazlan utzi zituen guztira, 

bere eskuz idatziak denak, eta hauek ere 

Jose Manterolak aurkitu zituen Bilintxen 

eskuidatzietan. Oso orrialde gutxi dira, 

eta literatura aldetik ez dute aparteko ba-

liorik. Hirugarren idazlana, itzulpen lan 

bat da, eta beste hirurak, bertsoen isuri 

berekoak izanik, betiko Bilintx maitemin-

duaren emari baino ez dira. Hona hemen, 

eskuizkribu horietan bigarrena:

Maitiago zaitut...Txit maite zaitut, eziñ esan 

aña maite zaitut! Jesus!!! Au maite zaitut!!! 

Badakizu zergatik egiten detan, zu zerala me-

riyo, ainbeste negar? Zergatik ni zuretzako ar-

gizaia naizen, eta zu neretzako eguzkiya zeran, 

eta eguzkiyak argizaia nola ez du urtuko?

Arduaren edo beste zerbaiten espirituba ikusi 

al dezu beñere su eman ta garretan?

Ura gar polita egiten du!

Begira zazu, bara: biyotz nerian dago amori-

yuaren zumua; amoriyuaren espirituba biyotz 

nerian dago, eta nola zu zeran nire eguzkiya, 

zure begiratubak neretzako eguzkiyaren erra-

ñubak dira, eta errañuba oiek piztutzen dute 

nire biyotzeko amoriyuaren espirituba ori, eta 
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zure onran garretan dago gau ta egun, eta le-

nago illko naiz, ni au itzaliko dan baño.

Zu zera nere aingeru guardakoa. O! Zer ona 

zeran neretzat!

Ni penatzen naizenian, zu, nik merezi gabe, 

nitaz kupitu egiten zera!

Berinkatubak izan ditezela beiñ eta milla bi-

der zuri dizutan naitasuna dala meriyo pasa 

dituran penak, zuri dizutan amoriyuagatik 

ixuri ditutan malkuak, zergatik guztiyak me-

rezi dituzun; eta gehiago ere bai, eta milla 

bider gehiago, eta oraindikan ere geiago. 

Eta orla ta guzti’re, etzaude niganako ezere 

zorretan, zergatik zuk itz batekiñ, begiratu 

batekiñ, tontorka ta gañezka pagatzen nazu.

Noiz iritxiko ote da eguna neria izango zai-

tutana!

A zer kuidaduakin gobernatuko zaitutan! A zer 

bizi modutxua eman bear dizutan! A zer alegi-

ñak egingo ditutan zu kontentu irukitzeko!

Mayian beti zu izango zera lenbizi serbituba. 

Zuretzako izango da gauzik onen guziya.

Esnia degunian, zuretzako tela; mamiya de-

gunian, zuretzako gaña; eta sagarrak, uda-

riak, muxikak edo zerbait orlako degunian, 

zuretzako fiñenak, zuretzako aundiyenak, 

zuretzako ederrena. Eta, intxaurrak ditugu-

nian, nik puskatuko ditut, eta azalak atera 

eta mamiyak jarriko dizkizut aldamenian; 

eta, gaztañak ditugunian, nik txurituko ditut 

zuk jan bihar dituzunak.

Bertsoz nahiz hitz lauz, Bilintx beti Bilintx. 

Eta Bilintx, maitasunean, beti bilintx-balantx!

herIotza

Bilintxen bizitza bi gerra karlisten artean 

piztu eta itzaltzen da. 1875eko udan, itsas 

ertzeko herriak izan ezik, Gipuzkoa osoa 

bere mende zeukaten karlistek. Begi bistan, 

eta ia esku-eskura zuten Donostia ere, eta 

hurrengo ekitaldian huraxe hartu eta bere-

ganatzea, euren helburua.

Egoerari aurre egin behar eta, Donostiako 

agintari liberalak, soldaduei laguntzeko eta 

hiria defendatzeko prest zeuden herrita-

rrei dei eginez, boluntarioen batailoiak an-

tolatzen hasi ziren. Boluntario horietako 

bat, izena ematen lehenengotakoa gainera, 

Bilintx izan zen. Kasaka eta Remington 

fusila soinean, hiriko boluntarioen lauga-

rren konpainiako soldadu izan zen. Beraz, 

bertsoa eta fusila, biak dantzatzeko moduan 

izan zen Bilintx, liberalen bandokoa izanik, 

soldadu karlisten aurka.
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arratzaIngo granada

Bonba eta granadaz, irailaren 28tik au-

rrera areagotu ziren Donostiaren aurkako 

erasoak Arratzain mendi gainetik, hurren-

go urteko San Sebastian eguna iritsi zen 

arte. Gaur egun autopista pasatzen den 

mendatetxo horretatik zuzen eta mendean 

harrapatzen zuten karlisten artilleriak Do-

nostiako hirigune zaharra. Egun horretan, 

urtarrilaren 20an, bonba eta ohiko danbor 

hotsak, denak nahas-mahas, donostiarren 

buru gainean. Poza eta negarra.

Urtarrilaren 20ko Diario de San Sebastian 

egunkariak Bilintxen bertso bakar bat ze-

karren, neskatxa polit bati zuzendutako 

bertsoa, eta Jose Manterolak hura jaso-

tzerakoan adierazi bezala, Bilintxen azken 

bertsoa izan daitekeena: 

Nik au pentsatu nuben

beiñ zu ikusita:

Ori bai dala guztiz

neskatxa polita!

Nai balu nere izan,

gaude ezkongai-ta

maiteko nuke nola

ama eta aita,

nere biziya baño

gehiago’re baita.

Ez zekien asko, ordea, gizajoak, neskatxa 

polit hura ez baino, granada bat, egun har-

tantxe Arrratzaindik botatako 18 granada 

haietako bat, izango zela, handik laster, 

bere bizia baino ere gehiago. San Sebastian 

eguna izaki, traje berria estreinatu behar 

zuela eta bere gelan galtzak janzten ari zela, 

Antzoki Zaharreko leihotik zeharka sartu 

zen granada batek harrapatu zuen, eta bi 

hankak txikitu. Larri baino larriago zauri-

tu zutela ikusita, arratsalde hartan bertan 

moztu zioten sendagileek eskuineko hanka; 

ezkerrekoa, geroxeago, bigarren ebakuntza 

batekin salbatuko zioten ustean. Usteak us-

tel, ordea. Zauritutako bigarren hanka gan-

grenak hartu, eta etengabeko oinaze artean, 

handik sei hilabetera hil zen Bilintx, Euskal 

Herriko foruak galdu ziren biharamunean, 

hots, 1876ko uztailaren 22an.

Diario de San Sebastián  
egunkariak argitaratutako  

eskela, 1876ko  
uztailaren 22an
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