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Liburu  hau,  euskal  kanta  tradizionalen  konpilazio  ezagunenetakoa  da,  baina  ez  da  garai
haietako bakarra.

XIXm.an euskal kulturak historialari eta ikertzaileen interesa piztu zuen. Mende hasieran, hasia
zen Alexander Humbolt  pertsonaia ezaguna, kanta herrikoiak jasotzen, baina mende honen
erdialdera  jarri  ziren  modan  kanta  Piriniarrak,  Alfred  Rolland  kantariaren  eskutik.  Honek
Europan ezezik Erdi-ekialdera zabaldu zituen kanta hauek, Errusiar Gorteraino ere iritxi zelarik.
Beranduxeago  hartu  zuten  ospea  euskal  kantek.  1869an   kaleratu  zen  Carnet  de  Chants
Pyrénéens   liburuak jaso zituen lehenengoz 12 euskal kanta bere doinu eta letrekin, hauekin
batera 36 kanta Biarnotar eta Pascal Lamazou kantugile Pauetarraren obra agertzen direlarik.

Chants  Populaires  du  Pays  Basque,  osoki  euskal
kantaz eginiko lehen konpilazioa  izan zen, honek
Xiberua eta Behe Nafarroako kantak jasotzen ditu,
hauetako  zenbait  lehenagotik  jasoak  zeuden,
baina  beste  asko  Sallaberry  berak  jaso  zituen.
Kantuetako baten ondoan “entzun dudan bezala
jaso  dut  kanta  hau”  idatzi  zuelarik.  Nahiko
berritzaile  izan  zen  ere  doinuekin  batera  letrak
argitaratzean, hau ez bait zen ohizko garai hartan.

Sallaberryren  lanak,  mendeetan  zehar  bizirik
iraundako  ahozko  kulturari,  biziraupena  ziurtatu
zion,  baliteke,  lan  hau  egin  izan  ez  balu,
honezkero hainbat kanta galdu izana.

Garrantzia  berezia  du  “Berreterrecheren
Kantoriaren” kasuak, jaso zuenenan ez bait zekien
noizkoak  ziren  kantak  aipatzen  dituen
gertakariak.  Egun,  ordea,  badakigu  hauek
Xvm.aren erdialdera gertatu zirela. Konpilazio hau
jende burges eta ikasiari zuzendutako lan bat izan
zen,  kanta  bakoitza  doinu  eta  letraz  gain,
Frantseserako  itzulpenarekin  bait  dator  eta
hainbat  kasutan  pianorako  laguntzailea  ere
badakarrelarik.
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Dokümentü  hau  irakurten  badüzüe,
harremana ezar otoi.
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Zergatik jaso zituen kanta hauek?

XIXm.ko Europar eliteek kultura herrikoienganako interes berezia zeukaten, uste zuten, kantu
eta  olerkien  bidez,  herrien historia  eta  identitatea  hobe  ezagutu  zitezkeela,  “kanta  herrien
olerki naturala da“ zioten 1.

Garaiko  musikari  ospetsuenek,  Brahms,  Lizst  edo  Dvorakek  beren  konposizioetan  musika
herrikoien erritmo eta doinuak barneratu zituzten. Honela, Euskal musika herrikoiak hainbat
opera eta zarzuela inspiratu zituen XIXm. amaiera eta XXm. hasiera bitartean.

Nostalgi  kutsu bat  atzeman daiteke herri  eta  nekazal  arloko kulturarekiko interes honetan,
aintzinako ukitugabeko aztarnatzat hartzen dituzte herri olerki eta kantak.  Euskal kulturaren
berpiztearen alde egin zuten gehienak, kontserbadore sutsuak ziren.

Sallaberry  bera  errepublikarra  zen,  eta  Paueko  liburutegian  gordetzen  den  iskribu  batek
erakusten duen bezala, euskara zuzen eta herrikoia erabili zuen Xiberotar biztanleek hautetsi
errepublikarraren  alde  bozka  eman  zezaten.  Honek  erakusten  digu,  gizarte  xume  eta
herrikoiaren mentalitateen ezagutza sakona.

Sallaberry  lanbidez  abokatu  eta  notario  izateaz  gain,  Mauleko  Kontseiluko  eta   Mauleko  “
Société  de  secours  mutuels”eko  presidente  izan  zen,  guzti   honek  Xibero  osoan  zehar
harremanak izatea erraztu zion, eta harreman hauek egin zuten posible kanta horiek jaso izana,
gehienak oso ezagun direlarik gaur egun ere,

Lan honetaz gain,a ipagarri da Sallaberryk 1899gn  urtean Xiberotar maskaradei buruz egindako
lan sakona.

Robert Elissondo.  Itzulpena, Saioa Bandres

1 H. Fortoul  l'Encyclopédie nouvelle-an, 1841-an : « chanson » artikulua
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