
Kopla zaharrak



●● Eder zeruan

●● Santa Ageda

●● Saratsak edder lilia

●● Askan eder da garia

●● Hor goian-goian belea

●● ...

Eder zeruan izarra
hari begira lizarra,
etxe hontako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.

Inoiz entzun duzu poematxo hau edo honen antzekorik? Non? Zertarako, zein
helburuz kantatzen zuen abesten zuenak?

Edo, agian, beste hau:
Santa Ageda, Ageda,
gure martiri maitea,
herri honeri emon eiozu
zoriona eta bakea.
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•• Entzun al dituzu horrelako poemak? Non? Noiz? Zertarako, zein helburuz kantatzen zuen abeslariak?

Komenta ezazu zeure ikaskideekin eta irakaslearekin horretaz dakizuna.

•• Molde honetako bertsoek kopla izena dute. Izen hori gehienbat neurriari, tamainari dagokio. Baina zein da
zehazki kopla hauen neurria? Eta zein da errima?

Lerroak, silabak eta errimadun hitzak (oinak) aztertuz,
irudika ezazu kopla horien eskema metrikoa:

Goiko eskema hori bi kopla hauekin konprobatu behar duzu, baina lehenengo abestu eta ondoren neurtu:

•• Beraz, lau lerro dituen bertsoari kopla deitzen zaio; bestela esanda, bertsolari batek bat-batean egin eta kan-
tatzen duen ohiko bertso baten erdia.

Hala ere, hemen jarri ditugun koplak ez dira bat-batean sortuak, bertsolari batek inprobisatuak. Aitzitik, an -
tzinakoak dira eta aspaldiko molde bati atxikitzen zaizkio: kopla zaharrak dira.

I Eder zeruan izarra

hari begira lizarra,

etxe hontako nagusi jaunak

urre gorrizko bizarra

II Santa Ageda, Ageda,

gure martiri maitea,

herri honeri emon eiozu

zoriona ta bakea.

lerroak silabak errima

1 8 a

I

lerroak silabak errima lerroak silabak errima

lerroak silabak errima

1 8 a

II

Eder soruan goldea

soinean kapa morea 

etxe hontako nagusi jauna

ondo gizontxo noblea

Askan eder da garia

haren gainean txoria

eraztun batek hartu lezake 

neskatxa zure gerria
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•• Ekar dezagun lehenengoa berriz ere:

Hurrengo baieztapenetatik bat faltsua da. Bila ezazu.

1. Lizarra zuhaitz mota bat da, handia eta liraina.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ ❍
2. Urre gorria “urre” hitzaren sinonimo da, urre zuria “zilarra”rena den bezalaxe. ❍ ❍
3. Kanta modernoa da, tonu surrealekoa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ ❍
4. Eske-kanta da, Santa Agedako koplak bezala, eskean aritu bitartean kantatzekoa. ❍ ❍
5. Koplan aipatzen den “nagusi jauna”ri eskakizun bat egitea du helburu.  . . . . . . ❍ ❍
6. “Urre gorrizko bizarra” nagusi jaunari egiten zaion losintxa da, honen 

aberastasuna edo nobletasuna aldarrikatzeko.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ ❍

Oker dagoen baieztapena aurkitu eta saihestutakoan, berrirakur itzazu gainerakoak. Mezua ulertu baduzu,
erreparatu orain mezu horren egituraketari, alegia, edukien ordenamenduari.
Kopla begien aurrean duzula, saia zaitez galdera hauei erantzuten:

A Ba al da kopla honetan izadiaren, naturaren aipamenik?  

..........................................................................................................................................

B Aipamen horrek kopla osoa hartzen du? Noraino heltzen da?

..........................................................................................................................................

C Naturari buruzko aipamena amaitzen denean, loturarik ikusten da ondorengoarekin? Etenik 
somatzen da?  

..........................................................................................................................................

D Non dago koplaren mezua, esanahia?

..........................................................................................................................................

E Ikusten da hartu-emanik, logikazko loturarik zati bien artean?

..........................................................................................................................................

EE FF

Eder zeruan izarra,
hari begira lizarra,

etxe hontako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.

❁

❁ ❁

❁
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•• Hona beste kopla bat. 

Egituraketa landuko dugu horrekin.

A Naturatik harturiko irudia:

................................................................

................................................................

B Mezua edo esanahia:

................................................................

................................................................

C Etena:

Nola gauzatzen da etena? Non dago zehazki haustura hori? 
Egizu marra horizontal bat etena an tzematen den lekuan, kopla erdibituz.

Etenak bi zati bereizten ditu. Baina haustura hori erabatekoa al da? Ba ote dago inolako lotura ezkutu-
rik bi atalen artean? Irudiak ondoren adieraziko den mezua prestatzeko betekizuna du?

•• Hona beste bat:

A Egizu marra bat etena irudikatzeko.

B Multzo bakoitzeko bat aukeratu ondoren, jar 
itzazu parez pare eta aztertu bata bestearekiko egokitasuna eta egon litekeen ezkutuko lotura.

❍ ................................................................. ❍ .................................................................

Saratsak edder lilia
erleak hara lehia,

etxe hortako ttipitto hori
amaren uda lilia.

Zer iradokitzen dizu irudi horrek? 

❍ Hegaz egiteko nahia

❍ Edertasuna eta honek duen erakarpena

❍ Erleen munduarekiko lilura

❍ Erleen erasotzeko joera

Hurrengoetatik zein da zehatzena? 

❍ Neskato bati eginiko lausengua

❍ Neskatoaren edertasuna eta gaztetasuna 
azpimarratzea

❍ Neskatoa amarena dela aitortzen da 
pena handiz

❍ Eske kopla denez, oraingoan etxeko 
umetxoari ari zaio losintxaz

Zer adierazten du naturako irudiak? 

❍ Indarra

❍ Fintasuna

❍ Ausardia

❍ Ugaritasuna

Zer adierazten du mezuak? 

❍ Neskaren ezkontzeko nahia

❍ Ezkontzarako proposamen bat da

❍ Neskaren liraintasuna

❍ Neskaren sendotasuna

❁

❁

Askan eder da garia,
haren gainean txoria; 

eraztun batek hartu lezake,
neskatxa, zure gerria.

❁

❁ ❁

❁

❁

❁

➧

➧



Kopla zaharretan oso garrantzitsua den teknika hau herri litera-
turako beste alor batzuetan ere aurki daiteke: 

Trikiti koplak. Hauek maiz erabiltzen dute natura giroko
irudi bat mezuari bide emateko.

Erromantzeak. Balada zahar horietan noizbehinka agertzen
zaigu bikoiztasun hori.

Bertsolaritzan. Iparraldeko bertsolariek usu erabili izan dute
teknika hori bertsoei hasiera emateko.

Kopla zaharrak. Ikus aurreko puntua, Egituraketa, alegia.

Kopla zaharren eitea ulertzeko ele-
mentu oso garrantzitsua da.

Adierazpena oso hitz gutxitan
egin beharrak dakar estilizazioa:
irudikapena elementu gutxitan
laburbildu behar da, lotura magi-
koak sortuz eta interpretaziorako
bideak za balik utziaz.

Estilizazioa

Irudia + mezua bikotean datza. 

Lehen atalak imajina bukolikoak
iradokitzen ditu, naturaren aipa-
menak; bigarren atalak mezu erre-
ala adierazten du. 

Bi atalen arteko lotura irudimena-
ren  eta zentzu poetikoaren bidez
lor tzen da.

Bikoiztasunaren teknika

➧Mertxikaren lorearen ederra
barnean du hexurra gogorra, 
maitatu dut izanen ez dudana

horrek baiteraut bihotzean pena.

❁

❁ ❁

❁

Haltzak ez du bihotzik
ez gaztanberak hezurrik,

ez nian uste erraiten ziela
aitunen semek gezurrik.

❁

❁ ❁

❁

Kopla zaharrak eskean aritzearekin batera abesten dira, taldean, etxerik etxe errondan ibiliz. Santa
Ageda bezperan, Urte Berri egunean, Gabonetan eta beste jaikizun batzuetan parada izaten da horrela-
ko eske ibilaldietarako. Hala ere, horrelakoetan kantatzen diren guztiak ez dira kopla “zaharrak” izaten,
berriak ere —bat-batekoak edo egokituak— kantatzen baitira. Hauek “zaharren” moldeari eta egiteko
sozialari eusten diete, baina azal berriarekin, hots, berrituta. 

Kopla zaharren mezua ere ez da beti berdin-berdina izaten, molde edo eredu asko behin eta berriz
agertzen badira ere.

Hurrengo orrialdean bi kopla sorta dituzu. Ba al dakizu horiek kantatzen?

AHOZKO POESIA

43



AHOZKO POESIA

44

Siziliako birjina eta martiriaren izenean kantatzen
diren kopla batzuk dituzu hurrengoak. Ezkerrekoa Bizkai
aldean kantatzen da eta, ikus daitekeenez,  ez da bikoiz-
ketarik. Eskuinekoek, ordea, tradiziozko eitea dute.

Kopla atalak mezuaren arabera sailka daitezke.
Lotu ezazu bakoitza zerrenda honetako gaiekin.

❍ Laudorioak etxeko andreari

❍ ❍ Okasioa: jaia aipatzeko koplak

❍ Laudorioak etxeko alabari

❍ Agurra eta dirua eskatzea

❍ Esker oneko —edo txarreko— koplak

❍ Laudorioak etxeko jaunari

❍ Koplen amaiera

❍ Eskea: zerbaiten eskari zuzena

❍ Etxekoei zoriona opatzea

Santa Ageda, Ageda
bihar da Santa Ageda,

bihar da Santa Ageda eta gaur
haren bezpera gaba.

Hor goian-goian belea
errekaldean goldea,

etxe hontako nagusi jauna
nekazaritxo noblea.

Trebola baratzekoa
larrosa maiatzekoa,

zuri begira hementxe gaude
damatxo bihotzekoa.

Zure ortuan madari
adarrak ditu hamabi,

etxe hontako alabatxoak
baba lorea dirudi.

Etxean eder aitzurra
nagusi bilo izurra,

kolputto bat eman iezaguzu
busti dezagun zintzurra.

Bedeinkatua izan dedila
etxe hontako jendia,

pobre ta umil dabiltzanentzat
badute borondatia.

Aintzaldu daigun Agate Deuna
bihar da, ba, Deun Agate;
etxe honetan zorion hutsa

betiko euko ahal dabe!

Deun Agatena batzeko gatoz
aurten be iazko berberak,

bihotzez hartu gaizuez eta
zabaldu zuen sakela.

Orain bagoaz alde egitera,
agur dautsugu gogotik,

Agate Deuna bitarte dala
ez egizue izan dongerik!

Aintza eta aintza
Agate Deunari,

Ieup!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1. Mendi garaiak elurrez

txantxangorriak dardarrez

.............................................................

.............................................................

2. Haize zakarra zelaian

txakur uluak atean

.............................................................

.............................................................

3. Otalorak garrasika

udaberriari deika

.............................................................

.............................................................

4. Babes xamur ta goxoa

gure su bazter xokoa

.............................................................

.............................................................

5. Eder basoan makala

luzea du hark itzala

.............................................................

.............................................................

6. .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

7. .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

8. .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

9. .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

10. .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Ez da horren zaila koplak egitea. Doinua sostengu eta lagungarri hartuz,  errimadun hiru hitz, hiru oin bila-
tu behar dituzu eta, noski, koplari nahi duzun zentzua eman. Kopla zaharren estiloko batzuk osatuko dituzu ondo-
ren. Jarraian dituzun puntuak erabil ditzakezu irudi gisa eta mezua zeuk osatu; osterantzean, zuk zeuk asma
di tzakezu osorik.
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Markatu erantzun zuzenak. Puntu bakoitzean aukera bat baino gehiago izan daitezke zuzenak.

1. Zer da kopla?

A ❍   Bertso arrunt bat, baina antzinakoa C ❍   Bertso arrunt baten erdia, lau lerrokoa

B ❍   Asmatzen den bertso bat D ❍  Hiru lerroko bertsoa

2. Kopla zaharrak:

A ❍   Izan, antzinakoak dira C ❍   Lau oin edo errima dituzte

B ❍   Lau lerrokoak dira D ❍  Errima librekoak dira

3. Kopla zaharren neurria:

A ❍   Molde klasikoan 8 / 8 / 10 / 8 da C ❍   Molde klasikoan 10 / 10 / 8 / 10 da

B ❍   Lerro guztiak berdinak dituzte D ❍  7 / 6 / 7 / 6 da

4. Kopla zaharren egiteko soziala:

A ❍   Herriko gertakizunen berri ematea

B ❍   Zenbait jaiegunetan tradiziozko eske ibilialdiak egitea

C ❍   Saltzeko dauden gauzen aldarrikapena edo iragarpena egitea

D ❍   Diru apostuak egitea koplarien artean

5. Kopla zaharren egituraketa:

A ❍   Bi zati dituzte C ❍   Naturako irudiaz eta mezuaz osaturik daude

B ❍   Erdian etena dute D ❍   Unitate homogenoa osatzen du

6. Mezuaren arabera, kopla zaharrak mota hauetakoak izan daitezke:

A ❍   Laudoriozkoak D ❍  Okasiokoak

B ❍   Nostalgikoak E ❍  Esker onekoak edo txarrekoak

C ❍   Eske koplak

7. Kopla zaharren bikoiztasunaren teknika:

A ❍   Bi zati, irudia eta esanahia, izatean datza C ❍   Esanahi aniztasunean oinarritzen da

B ❍   Kopla osoa errepikatzean datza D ❍   Estilizazio nabarmenez gauzatzen da

8. Kopla zaharren bikoiztasunaren teknika:

A ❍   Kopla zaharrena da soilik C ❍   Bertsolari guztiek erabiltzen dute

B ❍   Erromantzeetan ere ager daiteke D ❍   Trikitirako kopletan ere entzuten da 




