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SANTA AGEDAK ALTSASUN 

 
 
 
1- KONTESTUA: ALTSASUKO HARREMANAK, SATRUSTEGI ETA BIDEOA 
 
Andra Mari dantza taldeak, aspaldi, Altsasun egin zituen harremanen bidez (Amaia 
Oiarbide eta Patxi Goikoetxea) jakin zuen han Santa Ageda bezperan neskak 
ateratzen zirela kantatzera. Gerora, Jose Maria Satrustegiren lanetan eta euskal 
kantutegietan ere hau islatzen zela ikusita, berriz ere Altsasuko jendeari galdetu eta 
ohitura hori taldean jasotzea erabaki genuen. 
 
 
1.1- KONTESTUA SATRUSTEGIREN ESKUTIK 
 
Satrustegiren liburuan, Santa Agedako ohiturei buruz ari denean, beste kontu askoren 
artean, guk ezagutzen dugun Amaia Oiarbide ere aipatzen du: 
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1.2- BIDEOA 
 
 
2010eko uda partean Andra Mariko txokoan bazkaltzera gonbidatu genituen Altsasuko 
Amaia Oiarbide eta Patxi Goikoetxea senar-emazteak. 1950. hamarkada inguruan 
jaiotakoak dira biak. Amaiak ondo hitzegiten du euskaraz baina Patxik ez daki. 
Bazkarian ikusi-entzundakoak bideoz jasoak daude. 
 
Amaia, garai batean (1970. hamarkada inguruan), Satrustegi apaizarentzat 
elkarrizketak eta informazioa biltzen ibiltzen zen Altsasun. Bazkari horretan entzundako 
batzuk jasoko ditugu segidan Altsasuko Santa Ageda inguruko ohiturei buruz: 
 

• Santa Ageda bezperan, gure garaian oraindik [Amaiak esana, hortaz 70. 
hamarkadan-edo], neskak jostera joaten ziren toki horietara [josteko tailerrak edo 
“kostureroak”] eta mutilak galdetzera joaten zitzaizkien ea opila –torta- emango 
zieten. Patxi bera ere joandakoa da; baietz esanez gero, 19:00-20:00ak bueltan 
joaten ziren kostureroetara, neskak tailerretik ateratzen ziren, mutilek haiekin 
dantza apur bat egin eta opila jasotzen zuten. Beraz, opila hartzera joaten 
zirenean, mutilek neskekin dantza-eta egiten zuten, baina mutilek ez zuten Santa 
Ageda kantatzen Altsasun. Gero, Santa Ageda egunean, mutilek beren partetik –
neskarik gabe- jaia egiten zuten jasotako guztiarekin. 

• “Guk ez dugu ezagutu neskak edo emakumeak kantatzen” –dio Amaiak [beraz, 70. 
hamarkadan dagoeneko neskek ez zuten Altsasun Santa Ageda kantatzen]. Baina 
inoiz esan diete lehenago neskak joaten zirela kantatzera eta kuestazioak egitera. 

• Kosturero edo kostura-tailer horietan adin ezberdinetako neska gazteak biltzen 
ziren. Gero, kosturero horiek desagertutakoan, nesken “quinta” bakoitzak opil bat 
ematen zuen mutilentzat [Amaiak “quinta” dioenean, urte berean jaiotako neska 
bakoitza esan nahi du eta “quinto” dioenean, berriz, urte berean jaiotako mutil 
bakoitza]. Lehen 21 urtetik hasten ziren opila ematen, gaur, ordea, 18 urte betetzen 
dituen nesketako bakoitzak (“quinta” bakoitzak) ematen du opil bat “quintoentzat” 
[adin bereko mutilentzat].  

• Santa Ageda bezperan, kanpaiak jotzen zituztenean, mutilak soroz soro, labore 
lurretatik ibiltzen ziren suziekin [“con pellejos ardiendo” dio Patxik], soroak 
purifikatzeko zera esanez: “porque la hierba ha dejado de ser hierba y ha 
empezado a ser trigo”. Horrela esan zioten, gazteleraz eta hitzez hitz Amaiari 
Altsasukoek [Urdiainen San Juan bezperan euskaraz esaten dutenaren parekoa 
da: “orain arte belar, hemendi aurrera gari” edo “orain arte behar, hemendik aurrera 
gari”] Eta neskak kaleetatik edo etxerik etxe [hori ez dakite zehazten] ibiltzen ziren 
Santa Ageda kantatzen eta eskean. Neska gazteak izaten ziren, hortaz, Santa 
Ageda kantatzen zutenak baina ez derrigor jostunak; hori gerora geratu zen ohitura 
izan zen. 

• Lehen ia “superbizipenekoa” izaten zen Altsasuko bizimodua, gogorra. Trenbidea 
hara heldu zenetik eta Olazagutian porlan fabrika ireki zutenetik, berriz, hobetu 
egin zen bizimodua, baina ordura arte, seguruenik, Santa Agedatako festa egiteko 
bildu/eskatu beste biderik ez zuten izango gazteek. Eta hori neskek egiten zuten 
kantatuz, Santa Ageda bezperan. Gero, jaia Santa Ageda egunean izaten zen, 
neska-mutilak bilduko zituen jaia. Renfe heldu ostean eta zemento fabrika sortuta, 
irabaziak erregular egin zirenean, mutilak neskak batzen ziren tokien bila hasiko 
ziren, ziurrenik, jai hori egiteko eta non biltzen ziren neska gazteak? Kostura 
tailerretan, kostureroetan. Baina, orduan, jadanik, neskek ez zuten Santa Ageda 
kantatzen. 

• Orain neskek Santa Ageda bezperan kantatzeko ohitura berreskuratu egin dute 
Altsasun. “Quintak”, neskak ateratzen dira eta Santa Ageda egunean bertan neska-
mutilek elkarrekin bazkaldu-eta egiten dute. 
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• Isabel Larrea nació en 1893 y es de las que cantaban en Alsasua en vísperas de 
Santa Águeda, así que hasta 1910-1915 cantaron las chicas de Alsasua –dio 
Patxik. [Satrustegi apaizaren liburuan Isabel Larreari jaso zioten “Bedeinkatuba” 
kantua dago transkribaturik]. 

• Egun, neskek kantatzen dutenean, ez daramate makilik [lurra jotzeko], ezta arropa 
berezirik ere. Eta lehen egiten zutenean ez dakite, ez baitute ohitura hori zuzenean 
ezagutu. Amaiak, hala ere, ez du uste sasoi hartako emakumeek musika-
instrumenturik jotzen jakingo zutenik (akaso, norbaitek pianoa). Horregatik, berak 
ez du uste Santa Ageda bezperako nesken kantuek instrumentuen laguntzarik 
izango zutenik. “Mujeres que tocasen instrumentos, no” –dio Amaiak. 

• Amaiak zera dio hitzez hitz: “nuestra abuela decía que ellas hacían la cuestación y 
luego ”les invitábamos a los chicos””. Artoa, lukainka pare bat, arraultzaren bat, … 
jasotzen zuten neskek eta hurrengo egunean, Santa Ageda egunean, afaria egiten 
zuten eta … mutilak ere gonbidatzen zituzten. 
 
Bazkarian Amaia eta Patxi “Bedeinkatuba” eta “Santa Ageda” kantatzen saiatu 
ziren baina eurak ez dituzte sekula kantatu.  
 

• Amaiak uste du kuestazioaren koplak (“Santa Ageda”) askoz gehiago kantatuko 
zituztela “Bedeinkatuba” baino. Baina biak dira neska gazteek Altsasun kantatzen 
zituztenak Santa Ageda bezperan. 

• Amaiaren iritziz, neska guztiek batera kantatuko zuten (ez solistak lehenik eta 
beste guztiek, gero, batera), baina ez daki, ez duelako zuzenean sekula ikusi. Era 
berean, ez daki bigarren ahotsik kantatuko zuten, ezta gaur egun, bigarren ahotsik 
kantatzen duten ere. 

• Amaiak eta Patxik Altsasuko nesken Santa Ageda kantuaren 3 partitura (bi “Santa 
Ageda”ren aldaerak dira eta hirugarrena “Bedeinkatuba” Modestoren bertsioan) eta 
Santa Ageda eguneko bertako 4 argazki ere bidali zizkiguten. 

• Bidalitako argazkiak 1930 baino lehenagokoak dira (1920 ingurukoak), zuri-
baltzekoak, eta agertzen diren neskek garai horretako arropak dauzkate, arropa 
ilunak gehienean, burua estaltzen duen zapirik gabe baina lepo gainean bai. 
Gizonezkoak zuriz jantzita daude soka dantzakoa dirudien argazkian; emakumeak 
berriz soineko ilunez, garaiko berokiz eta zapata edo botinekin. 
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2- ARROPAK: ARGAZKIAK 
 
Beranduago (2010eko urtarrilaren 28an), Galdakaon Altsasuko nesken ohitura 
lehenengoz eman baino lehenago, telefonoz deitu genien Amaia eta Patxiri zalantza bi 
geneuzkalako eta horrela erantzun zuen Amaiak: 

- Santa Ageda bezperan Altsasun kantatzen zuten neskek ez zeramaten makilik. 
- Arropak kantatzen zen garaikoak izango ziren (XIX. mende amaierakoak-XX. 

mende hasierakoak) eta ez eguneroko lanean erabiltzen zituztenak, baizik eta 
egun seinalatuetarako zeuzkatenak. Sasoi horretan Altsasun ez zuten buruko 
zapirik erabiltzen eta ez ziren egun berezietan “baserritarrez” jantzita ibiltzen, 
argazkiek erakusten duten bezala. 

 

 
 

Santa Ageda egunez, Altsasun (1918) 
 

 

 
 

Santa Ageda egunez, Altsasun (1924) 
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Santa Ageda egunez, Altsasun (1925) 
 
 
 

 
 

Santa Ageda egunez, Altsasun (1926)  
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3- MUSIKA ETA LETRA: KANTUTEGIAK 
 
 
 
3.1- Jatorrizko iturriak 
 
Altsasun neskek kantatzen zituzten Santa Ageda bezperako bi kantu erabili ditugu 
Andra Mari dantza taldean Altsasuko ohitura hori nolakoa izango zen imajinatzeko; 
gainera, kantu bakoitzeko aldaera bi dauzkagu: 
 
 
A) Santa Ageda  
 
Eskeko koplak dira. Bi aldaera ditugu: 

A.1) Azkuerena 
A.2) Modestorena 

 
Estribillo antzekoren bat egon zitekeela ematen du: 

- Azkuek lehenengo kopla (“Santa Ageda, Santa Ageda...”) osatzeko lerroren bat 
falta dela dio. 

- Beste alde batetik, hitz horiek Modestoren bertsioan ere azaltzen dira lehenengo 
koplarekin batera nahasian. 

- Bi aldaeretan, hurrengo koplak doinu horietan sartzeko unean zerbait sobera 
dagoela ematen du. 

- Eta ohikoa da koplen bukaera errepikatzea edo estribilloren bat izatea (adibidez, 
“Pedro Bixente, Bixente Pedro/zaztarra harrapatzen da edan ezkero, edan 
ezkero”). 

 
Bi aldaeretako doinuak oso antzekoak dira eta koplak ere bai baina: 

- Azkueren aldaeran doinuak kopla nagusi arruntaren neurria du (10-8A/10-8A), 
baina testuak oinen bat gehiago izan dezaketela adierazten du. 

- Modestoren aldaeran, berriz, doinuak eta testuak neurri berezia dutela ematen du: 
8A-8A/10-8A. 

 
• Koplen neurriari kasu eginez, Modestoren doinua aukeratu dugu, bi bertsioetako 

koplak elkarrekin osotu ditugu silabak eta doinua hobeto josteko (alderantziz egin 
daiteke, Azkueren doinua aukeratu eta koplak doinu horretarako moldatu, baina oin 
bat “desaprobetxatzen” dugula ematen du). 

• Kopla bakoitzaren bukaerako puntua (10-8A) errepikatzea erabaki dugu eta “Santa 
Ageda, Santa Ageda/Santa Ageda, Ageda” koplen sarrera gisa erabiltzea. “Santa 
Ageda, Santa Ageda/Santa Ageda, Ageda” koplen sarrera gisa ez ezik, kopla 
bakoitzaren ostean ere erabil liteke edo “Santa Ageda, Santa Ageda” eta koplaren 
azken lerroa errepikatu. Baina, naturalago ematen du erabaki duguna egiteak. 
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B) Bedeinkatua 
 
Santa Agedaren inguruko bertsoak dira. Bi aldaera ditugu: 

B.1) Satrustegirena 
B.2) Modestorena 

 
Aldaera biek bertso ia berdinak dituzte eta zortziko nagusiaren neurria baino (10-
8A/10-8A/10-8A/10-8A), neurri berezia dutela gehiago dirudi (10-8A/10-8A/8A-8A/10-
8A). Bigarren kasu honetan, azken lau lerroetan, eskeko koplen (“Santa Ageda, Santa 
Ageda/Santa Ageda, Ageda”, 8A-8A/10-8A) neurria errepikatzen da. 
 
Modestoren doinuarekin neurri berezi hori (10-8A/10-8A/8A-8A/10-8A) silabaz silaba 
errespetatzen da, Satrustegiren doinuarekin, berriz, doinuak silaba batzuk “jan” dituela 
ematen du (“tranpa” gehiago egin behar da testua sartzeko). 
 
Modestoren doinua ederra da, tristea ere bai. Eta modalitate aldetik apur bat 
“anbiguoa” dela iruditzen zait, maiorra zein menorra izan daiteke (bajo maiorra sartzen 
den toki berean bajo menorra sar daiteke eta biak geratzen dira ondo; maiorra alaiago, 
baina ondo). Satrustegiren doinua ez da hain tristea. Doinu honek bals itxura du, 
eleizako kantuena ere bai, akaso; horregatik eta testuaren neurria ez hain ondo 
errespetatzeagatik, berriagoa dela uste dut edo moldatuago dagoela. 
 

• Bertsoak bi aldaeren artean osatu ditugu eta Satrustegiren doinua aukeratu dugu 
kontraste gehiago egiten duelako eskeko koplen doinuarekin (Santa Ageda, Santa 
Ageda…), hau da, arrazoi “estetiko” hutsagatik. Arrazoi beragatik eta arrazago 
kantatu ahal izateko, instrumentuak sartu ditugu kantuari laguntzeko. 

 
Azkenean lau bertso osotu ditugu eta denak jarraian egitea nekosoa izango zela eta 
tartean musika apur bat sartzea erabaki dugu. Argi geneukan Nafarroako zerbait izan 
behar zuela; zer sartuko eta “Método de gaita navarra” eskutan hartu eta bi gai 
aukeratu ditugu. Bata, Satrustegiren bertsioko “Bedeinkatuba”ren hasiera berdina 
duelako aukeratu dugu –horrela ia kontrasterik barik sar zitekeelakoan- eta, bestea, 
modo menorra duelako eta jarraian berriz kantatzen hastea eskergarri eginarazten 
duelako.  
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A.1) SANTA AGEDA: Cancionero Popular Vasco. R.M. de  Azkue. 
XI Canciones de ronda (1131, 69). Altsasuko aldaera : María Ángela Artza 
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A.2) SANTA AGEDA: Cancionero Popular Vasco, nº 979,  v 2ª. 631-versión 6ª-pág163 

Altsasun 1920an, Lekunberriko aita Modestok jasoa 
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B.1) BEDEINKATUBA IZAN DEDILLA: Etnografía navarra 9. Solsticio de invierno. J.M. 
Satrustegui. 1974. ISBN 84-85112-15-6 tomo I. 

217. orr.: Enrique Celayak 80 urteko Isabel Larrear i Altsasun jasoa, 1973an   
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B2) BEDEINKATUBA IZAN DEDILLA: Cancionero Popular V asco, nº 924. pág 166. 632-
versión 7ª. Altsasun 1920an Lekunberriko aita Modes tok jasoa 
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3.2- Andra Mari dantza taldean moldatutako bertsioa k 
 
Altsasun neska gazteek abesten zituzten kantuen iturri ezberdin horiek oinarri hartuta, 
azkenean, Andra Mari dantza taldean izango zirenen moldaketak edo “errekreazioak” 
egin ditugu, honelakoak-edo izango zirelakoan.  
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3.2.1- SANTA AGEDA 
 

Altsasuko “Santa Ageda” koplak, Andra Mari dantza taldean moldatu bezala 
Moldaketa: Ainara Artetxek 

Iturri garrantzizkoena: Cancionero Popular Vasco, nº 979, v 2ª. 631-versión 6ª-pág163 
Altsasun 1920an, Lekunberriko aita Modestok jasoa 

 

Errepikapena 

 

 
 

 

Koplak 
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SANTA AGEDA 
(Neurria: 8A – 8A – 10 – 8A) 
 
Santa Yageda, Santa Yageda, 
Santa Yageda, Yageda! 
 
Etxe hontako andria, 
giltza haundian jabia; 
giltza haundia hartu ezkero, 
iguzu limosenia. 
 
Ona da limosenia, 
borondatia hobia. 
Jaun zerukubak paga dezala 
berorren borondatia. 
 
Idia edo idisko, 
urdai puzkiya lodisko! 
Urdai puzkerik ez baldin bada, 
hiru lukainka lo mismo.  
 
Ezkilak errepikatzen, 
jendia zer dan galdetzen. 
Etxe hontako etxeko andria 
kotxien da elizaratzen. 
 
Kotxien da elizaratzen, 
urre sillan da jarritzen, 
txokolatia hartu artian 
ezta handikan jaikitzen.  
 
Hor goian dago iturri, 
urak isure ekarri. 
Etxe hontako nagusi jaunak 
hamalau milla txintxarri. 
 
Hor dago urrutietan, 
goien goiengo leihoetan; 
zazpi zezenek joka dezala 
Angelesen eztaietan. 
 
Santa Yageda, Santa Yageda, 
Santa Yageda, Yageda! 
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3.2.2- BEDEINKATUBA IZEN DEDILLA 
 

Altsasuko “Bedeinkatuba” bertsoak, Andra Mari dantza taldean moldatu bezala 
Moldaketa: Ainara Artetxek 

Iturri garrantzizkoena: Etnografía navarra 9. Solsticio de invierno. J.M. Satrustegui. 1974. 
80 urteko Isabel Larreari Altsasun jasoa, 1973an 
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“BEDEINKATUBA” kantuan tarteren bat egiteko 
 

Iturria: Lakunza anaien “Metodo de gaita Navarra” (1968). 112. eta 78. orrialdeak 
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3.2.3.a- BEDEINKATUBA IZEN DEDILLA 
 

Altsasuko “Bedeinkatuba” bertsoak, Andra Mari dantza taldean moldatu bezala. 
Moldaketa: Ainara Artetxek (bajo tristeak) 

Iturri garrantzizkoena: Cancionero Popular Vasco, nº 924. pág 166 
632-versión 7ª- 

Altsasun 1920an Lekunberriko aita Modestok jasoa 
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3.2.3.b-BEDEINKATUBA IZEN DEDILLA 
 

Altsasuko “Bedeinkatuba” bertsoak, Andra Mari dantza taldean moldatu bezala. 
Moldaketa: Ainara Artetxek (bajo ez hain tristeak) 

Iturri garrantzizkoena: Cancionero Popular Vasco, nº 924. pág 166 
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BEDEINKATUBA 
(Neurria: 10 – 8A – 10 – 8A – 8A – 8A – 10 – 8A) 
 
Bedeinkatuba izen dedilla 
etxe hontako jendiya, 
pobre ta umil dabillenentzat 
badute borondatia. 
Santa Martiri maitia 
dago irrukiz betia, 
berak alkantzatu dezagula 
osasuna ta bakiya. 
 
Nork esango zer pasatu dauan 
Munduban Santa YAgedak, 
lehendabiziko azotatu ta 
kendu zioten bularra. 
Gorrotuyaren indarra, 
jentilen bihyotz gogorra. 
Instante batian estaldu zion 
gorputz guzia odolak. 
 
Haren odola gorputzekua, 
zenbat odol, ai, ote zan! 
Santa YAgeda Martiriuaz 
hitz bi nehi nituzke esan: 
Batere beldurtzen etzan 
jentilen atzaparretan, 
badan, hortikan kontsideratu 
Santa honen bihyotza zer zan. 
 
Santa ona preso hartuta zanian 
zan milagro bat haundiya, 
zerubetatik jaitxi zitzaion 
Jangoikubaren argia. 
Milagro ikaragarriya, 
Santa honen alegria! 
San Pedrok berak kuratu zion 
Santa honi gorputz guziya. 
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