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1 - AGURRA 

 

 

Aurresku izan dugu beti                                           

Euskotarren dantza,                                                   

Gure asaben izateraen                                                

Erakusgarri. 

 

Dantza garbi, zail, 

Osasun erakusgarri. 

Bai aupa hi, ta aupa ni, 

Jendearen erakusgarri. (bir) 

 

 

Jantzi zuri, gerriz gorri, 

Osto berdearen azpian, 

Geure besoak zabaldurik 

Gurutze zuria eginaz. 

Agur hiri neure aitziko lagun horri, 

Agur zuri, 

Agur hari 

Agur ikusle guztioi. (bir) 
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2 – ESKU DANTZA DE IMOTZ (TIRAUKI) 

 
 

Arrankin trankin trankun 

mailuaren hotsa (bir) 
 
Orroko mutil horren 
ezkontzeko poza. 
La la ra la,  la la ra la la la la 
La la ra la,  la la ra la ra la. 
 
 
  
Tirauki triki trauki 
mailuaren hotsa (bir) 
 
Urkiolako puntan 
fraile buru motza. 
La la ra la,  la la ra la la la la 
La la ra la,  la la ra la ra la. 
 
 
 
Dondingilin dangoa  
hi ez haiz zoroa (bir) 
 
sardina buru baino 
hobe duk oiloa. 
La la ra la,  la la ra la la la la 
La la ra la,  la la ra la ra la. 
 
 
 
Urra txuntxulun berde 
mesmeru mokordo (bir) 
 
hortxe goian atso bat 
kaka egiten dago. 
La la ra la,  la la ra la la la la 
La la ra la,  la la ra la ra la. 
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3 - MAHAI GAINEKO 
 
 
 

 

Horra hor goiko ariztitxu baten 
kukuak umiak egin dozak aurten. 
Kukuak egin, amilotxak jan: 
Axe bere kukuaren desportunea zan! 
 
La la la ra la ... 
 
 
 
Amilotx ari kukuak dirautso 
'eztauat itxi hik gaur azur bat oso'. 
Ume-jaleak erantzunetzat 
dino:'hire ardurarik etxaukat'. 
 
Lalaralala, lala... 
 
 
 
Aupa mutilak gogor jantza egin! 
Mai onen gañian izterrai eragin. 
Biotzalaia beti geuria, 
zirkin eta zirkin jardun atseden-baga. 
 
Lalaralala, lala... 
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4 - KAXKAROT DANTZA (Pescadoras) 
 

 

ERROMERIAN (SARRERA) 
 

Atzo atsaldean izandu ginan 
lagun guztiok erromerian. 
Hura bai gauza pozgarria 
neskatil muxu gorria.  
 
Atsalde guztian ibili ginan 
eusko dantza jatorrean 
ta zutik guztiok bai lagun onak 
irrintzi entzutean. (Bir) 
 

KASKAROT (DANTZA) 
 

Yaz hitzi tzautan senarra 
nik nahi nuen bezala. (Bir) 
 
Zahartu zen kokordu zen, 
itsutu zen ezindu zen: 
zertako nuen nik hura 
zertako nuen nik hura. 
 
Yaz il zerautan senarra 
nik nahi nuyen bezala. (Bir) 
 
Akitu zen kokortu zen, 
zahartu zen itsutu zen: 
deutsik etzuyen balio 
deusik etzuyen balio. 
 

TILILI ETA TALALA (OSKORRI) 
Tilili eta Talala  
kantu guztien ama da (bir)  
Nik opilakin xingarra 
hik idiaren adarra, 
rai, rai, rai,, rai la, la, ra, la 
Tilili eta Talala. 
 
Iaz hil zitzaidan senarra 
nik nahi nuen bezala. 
Itsutu zen, maingutu zen,  
elkortu zen, konkortu zen; 
zaharra zen ta hil bedi, 
ez zuen balio lau ziri 
 

 
 
Aurten hartu dut senarra, 
nik nahi nuen bezala. 
Ez da itsu, ez da lauso, 
badu zentzu, badu diru; 
diru derenaino bizi bedi, 
gero hil dadila noiznahi! 
 
Neure senar tontozko 
arto-jale haundizko, 
zazpi talo behar ditu 
otorduan jateko 
trailarala larala lala 
larala lala larala lala, 
zortzigarrena kolkoko, 
gose orduan jateko. 
 
Neure senar tenterre 
ez haut maite batere(bir) 
hi baino maiteago diat 
auzoko ahuntza bedere 
trailarala....... 
baditiat hiru seme, 
baina hiretik ez bat ere. 
 
Lana uzten du geroko 
edo bertzek egiteko(bir) 
maiz joaten da merkatura, 
alegia traturako, 
trailarala...... 
gero etxerat heltzeko 
lagunak behartzen zaizkio. 
 
Ai Isabel, Isabel, 
Isabel ederra, 
ez zenekien bada  
apaiza nintzela? 
Apaiza nintzela eta 
koroia nuela? 
Nitaz probetxurikkan 
ez zendukeela? 
 
Labaiengo apaiz gaztëak 
seme bat omen du, 
osaba erraten dio, 
berak hala nahi du. 
Aitak meza eman eta 
semëak lagundu, 
labaiengo apaiz gaztëak 
halaxe egiten du. 
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5 - ANDRE MADDALEN 
 

Egun batean ni ari nintzen 
andrea ezin ikusirik 
esan zidaten edana dago 
ez egin hari kasurik. 
 
Andre Madalen, andre Madalen 
laurden erdi bat olio 
andreak zorrak egin eta gero 
jaunak pagatuko dio. 
 
 
Total egina zegoen baina 
hezurrak zeuzkan osorik 
galdetu zidan ea etzegoen 
tabernan ardo gozorik 
Andre Madalen... 
 
 
Aita-semeak aritzen ginen 
uda-partean labrantzan 
andrea berriz, ganbaratikan, 
tabernarako arrantzan 
Andre Madalen... 
 
 
Nire andreak badaki josten 
eta lisatzen taula gainean 
ardo zuria saldan emanik 
maite du denen gainetik 
Andre Madalen... 
 
 
Bere gizona utzirik etxean 
hantxe da bera patar batean: 
indarrik gabe, mozkorrarekin 
lurrera joaten da behin. 
Andre Madalen... 
 
 
Amak ordaintzen 
ez baldin badio, 
aitak ordainduko dio, 
aitak ordaintzen 
ez baldin badio, 
hor konpon eta adio. 
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6 - NESKA ZAHARRAK   
 

Neska zaharrak joaten dira  
Madalenara, Madalenara, Madalenara  
santari eskatutzera  
nobio on bana, nobio on bana komeni bada.  
 
Ai fikua, fikua, fikua  
ai fikua, fiku merlatua!  
Ai fikua, fikua, fikua  
ai fikua, fiku merlatua!  
 
Santak erantzuten die  
buruaz ñar-ñar, ya no es hora, no valeis nada.  
Zer nahi duzue, bada,  
nik egitea, zuen denbora pasatua da.  
 
Ai fikua, fikua, fikua...  
 
Santa harek eiten die  
buruaz ezetz, buruaz ezetz, buruaz ezetz  
hargatik neskazahar neu be  
geratu nintzen, geratu nintzen geratu nintzen.  
 
Ai fikua, fikua, fikua...  
 
Jan ein duzun fikua  
fiku merlatua, fiku merlatua, fiku merlatua  
merkatuan saldua, ondo pagatua  
ondo pagatua, ondo pagatua.  
 
Ai fikua, fikua, fikua...  
 
Ategorrietako danbolinterua  
danbolinterua, danbolinterua, bizkarra makurtuta  
jotzen du soinua, jotzen du soinua, jotzen du soinua.  
 
Ai fikua, fikua, fikua...  
 
Ai Errenteriako fraile kaskamotza  
fraile kaskamotza, fraile kaskamotza  
bizkarra konkortuta ematen du meza,  
ematen du meza, ematen du meza.  
 
Ai fikua, fikua, fikua……. 
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7 - HAURRAK IKAS ZAZUE  
 
 

Haurrak ikas zazue, 
eskuaraz mintzatzen, 
ongi pilotan eta, 
oneski dantzatzen.(bir) 
 
Aide ttun ttiki ttun  
aide ttun aide.(bir) 
 
 
Gure kantu zaharrak, 
kontserba ditzagun, 
aire politagorik  
ez da sortu inun.(bir) 
 
Aide ttun ttiki ttun ..... 
 
 
Euskaltzaleak gera, 
neska-mutil gazte, 
poza ta alaitasuna 
guk ditugu maite.(bir) 
 
Aide ttun ttiki ttun ..... 
 
 
Eperrak kantatzen du 
goizian goizetan 
ez asko fiatzeko 
mutilen hizketan.(bir) 
 
Aide ttun ttiki ttun ..... 
 
 
Fiatzen bazerade  
mutilen hizketan, 
eroriko zerade 
harri labanetan.(bir) 
 
Aide ttun ttiki ttun ..... 
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8 - TXULALAI 
 
 

 
Ya vienen los de Laguardia 
a celebrar la función 
para que los paganeses 
se metan en un rincón. 
Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai. 
 
La Tarara vende vino 
la Tarara vende pan 
la Tarara el aguardiente,  
la Tarara el mazapán. 
Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai. 
 
Navaridas para brujas 
Páganos para ladrones 
Laguardia "pa" buenos mozos 
y Elvillar "pa" borrachones. 
Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
 
El día que te quisí  
y tu madre lo supió 
aquella demonio vieja 
todo lo descompusió 
Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
 
El cura de Páganos  
cuanto nos quiere 
que nos lleva confites 
al miserere 
Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai 
chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai. 
 

 
Navaridas se quema,  
Páganos llora 
las mozas de Laguardia 
se ríen solas. 
 
Ay que se anega la barca 
ay que la barca se anega,  
ay que anega la barca 
y el barquerito con ella. 
 
Si no tienes corbata 
para el domingo 
ponte los cabezales 
del macho pingo. 
 
Ay que se anega la barca……… 
 
Soy viudita la más bonita 
quiero casarme y no tengo con quien 
ni contigo, ni contigo,  
sólo contigo porque eres mi bien. 
El cura de Páganos y el de Bargota 
y el de Bargota y el de Bargota 
se juegan los calzones a la pelota 
a la pelota, a la pelota. 
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9 - BUHAMEAK   
 
 
 

 

Buhameak badakie trinku trankun egiten,  
oilono bat ebats eta altzo pean gordatzen. 

Ai urdea,  ai urdea, urde urde handia, 
ai urdea, ai urdea, urde buhame handia. 

Buhameak erosi dü lau sosetan ogia, 
lagünari saldü dio bost sosetan erdia. 

Ai urdea, ai urdea, urde urde handia, 
ai urdea, ai urdea, urde buhame handia. 
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10 - AXURI BELTZA (JAURRIETA)   

 
 

Axuri beltza ona duk baina  
xuria berriz hobea 
dantzan ikasi nahi duen horrek 
nere oinetara begira. 

 

Zertan ari haiz bakar dantzatzen 
agertzen gorputz erdia? 
Su ilun horrek argitzen badik, 
agiriko haiz guzia. 

 

Axuri beltza ona duk baina 
xuria berriz hobea 
dantzan ikasi nahi duen horrek 
nere oinetara begira. 

 

Festan dabiltza salto ta brinko 
pozez ertenik plazara 
guk ere parte hartu nahi degu 
eta bagoaz dantzara. 

 

Axuri beltza ona duk baina 
xuria berriz hobea 
dantzan ikasi nahi duen horrek 
nere oinetara begira. 

 

Aupa mutilak, aupa neskatxak 
baztertu barruko lotsa 
alaitasunez poztu ditzagun 
gorputza eta bihotza. 
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11 - AINTZINA PIKA 
  

Aupa zagün  
denok goratik Maialen loria 
Biba Joañes dantzaria 
bere senargaia. (bir) 
 
 Biba Xibero 
güre sorleküa 
dantzatzako beti 
prest baitira. (bir) 
 
 Zeña, berriz zeña 
eman guztiek 
zahar gazte batürik 
dantzan, kantan, 
alegera euskaldunak oro. 
 
 Zeña ta rezeña 
eman guztiek. 
zahar gazte batürik 
dantzan, kantan, 
alegera euskaldunak oro. 
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12 - ITURINGO AROTZA  
 

 
 
 

Ituringo arotza, Erramun Joakin, 

haserre omen zaude zeren degun jakin. 

Santuek ez laitekez fiatu zurekin: 

San Kritobal urtuta joaliak egin. 

 

 

Arotzak erran dio bere andreari: 

- Urtu behar dinagu, ekarran santu hori! 

- Gizona nora zoaz, bekatu da hori! 

- Etzionagu erranen sekula nihori. 

 

 

Ituringo garaile Ramuntxo Joakin 

haserre omen zira zeren dudan jakin. 

Konfesa zaitez ongi erretoarekin: 

ez dute zer fidatu Santuek zurekin. 

 

 

Kobrezko Santurikan inon bazarete, 

egoten al zarete hemendik aparte; 

baldin arrotz horiek jakiten badute, 

gariek egiteko urtuko zaituzte. 
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13 - BANAKOA   

 

Aitte San Miguel Ijjurretako 
zeru altuko lorie (bir) 
agure zarrak jantzan ikusi 
t´harek eitten jjok barrie. (bir) 

Kaspel handijjen intxaur saltsie 
pitxer morkuen txunpletin (bir) 
erangin eta beti eragin 
zarrok bajjeukek zer egin. (bir) 

Garaiko plazan otie loran 
Ermuan asentzijjue (bir) 
jantzan ikasi gura dabena 
barruetara beijjue. (bir) 

Kalabaziek aijjena berde 
punten lorie beillegi (bir) 
txapel gorridun mutil horrexek 
krabeliñie dirudi. (bir) 

Perretxikotan menbillenien 
Mendiolako basuen (bir) 
dama gazte bat billatu neban 
elorri baten onduen. (bir) 

Gaztie nintzen zorue nintzen 
jarri nintzakon albuen (bir) 
amantaltxue zabaldu eta 
altzuen hartu niñuen. (bir) 

Gora ta gora puntapijjue 
eta gorago zerue (bir) 
hankarik altzeu ezin badozu 
makurtu eixu burue. (bir) 

Jantzari-jantza Anbotopeko 
erromerijjen sanue (bir) 
krabelintxu bet belarrijjen da 
Larrosa bille banue. (bir) 
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14 - TXAKOLIN DANTZA  
 
 

 

 
 
 
Txakolin, txakolin, 
txakolinak on egin. 
guztiok edaigun 
alkarrekin. (bir) 
 
 
Bihotza pozez betetzen da 
txurrut bat eginik 
ez dago munduan 
edari hoberik. (bir) 
 
 
Txakolin, txakolin, 
txakolinak on egin. 
Maritxu, arintxo da 
Martintxo. (bir) 
 
 
Ase naiz naparrez, 
zuri, gorri ta beltzez. 
Jarri naute minez, 
gabe ere onik ez. (bir) 

 

BESTE BERTSIO BAT 
 
 

Txakolin, txakolin 
txakoliñek on egin 

txakoliñek emongotso 
Maritxuri zeregin. 

Aurte merke, igez karu 
ez da inportadutzen 

txakoliñek emongotso  
Maritxuri edaten. 

Txakote, Majote 
txako txako txakote 

txakote majote 
araxe ta onaxe. 

Peruxe, Maruxe 
Peru, Peru, Peruxe 

Peruxe, Maruxe 
Araxe ta onaxe. 

Txako txako txako 
txako txako txakote 

txako txako txako txako 
akabue dok euxe. 
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15 - BASERRITARRAK  

 
 
 

 

Baserritarrak gara gu, 
ezin genezake ukatu;  (Bir) 
 
 
baina kaletarrek bezain ongi  
baina kaletarrek bezain ongi 
soinua jotzen dugu, 
soinua jotzen dugu, 
 
 
Kalean dira bi gauzak 
niri gustatzen zaiz(ki)danak; (Bir)  
 
 
ardotxo txuri goxo eta 
ardotxo txuri goxo eta 
opil koxkor bigunak 
opil koxkor bigunak 
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16. TXAKARRANKUA 
 
 

Ai ze gizon zurra dan Matxintxo gurea! 

Prakatxo zarrak eta ona umorea. 

Igaz artorik ez ta aurten il Andrea!  

Ze bizimodu dok ori, Matxintxo gurea? 

Igaz artorik ez ta aurten il Andrea!  

Ze bizimodu dok ori, Matxintxo gurea? 

 

 

Eztot inoiz ikusi gure Matxin lotan, 

orduan bere al dauko pipea ezpanetan. 

Pipeak ilten dautso barruko gosea, 

pipa ori esker bizi da Matxintxo gurea. 

Pipeak ilten dautso barruko gosea, 

pipa ori esker bizi da Matxintxo gurea. 
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17. EZPATADANTZA 
 

Gaur ezpata dantzari 

aurren azkendari 

Korpus da San Juan 

dituztela gogoan, 

Zaldibiatarrak 

gazte eta zarrak 

oi dabilza dantzan 

beren Erriko plazan. 

 

Gozo edo mina 

Martin danboliña 

arturik berekin 

Errikardorekin 

dantzari ariña 

omen da kapagiña 

Juan Martin, 

nik ori ongi jakin. 

 

Geldi, geldi, geldi, 

Berdillariri 

erabili konpasa 

ez dakion pasa, 

Mariñek badaki 

nola erabaki 

aren zortzikoa; 

ez du lendabizikoa 

 

Diego Beltza 

asko oi da altxa 

arturik ezpata, 

dantzari polit bat da. 

Iru txiki eta 

txiki-txiki 

geienean aurrean, 

biak alkarren parian. 

 Ah! nolakoa olakoa 

dantzatzen ezpata bi 

ikusirik nago ni; 

aren anka eta planta 

ez da itxusia, 

plaza asko ikusia. 

 

 

 

Zubieta 

badu beta 

dantzatzen zortzikoa, 

guziz da pijoa; 

ermentaria 

zer dantzaria!, 

eta Longinos 

ikusi dut iñoiz. 

 

Etxerik etxe 

an ta ementxe 

gizonak eta mutillak. 

Salto ta brinko 

egiñik pijo 

ustutzeituzte botillak. 

 

 

 

Zeñek atxi 

olako Patxi 

erabilten ezpata. 

Zankoak arin 

orain baldin 

arras galdu ezbada. 
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18 – SOKA DANTZA 

 
Ai Ixabel Ixabel 

Ixabel neria. 

Ez al zenekin bada 

Apaiza nintzala (bir) 

 

Apaiza nintzala ta 

Gorua nuela 

Nitaz probetxurikan 

Ez zendukiala (bir) 

 

Labaingo apaiz gazteak 

Semetxo bat badu 

Osaba deitzen dio 

Berak hala nahi du (bir) 

 

Berak meza eman ta 

Semeak lagundu 

Ez da gaizki errana 

Konprenitzen badu (bir) 
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19 - ZORTZIKO DE URDIAIN 

 
 

 
Arrata ta fixtua 
Danbolinaren soinua 
Danbolinari emateko 
Kunplimentua. 
 
Ituraleko zaldia 
Salto ta brinkolaria 
Erremaletako paratuko degu  
Ardatzeko haria  

 

 

20. HIRU XITA 

 

 

Hiru txita izan eta lau galdu 

Xita horien ama zerk ereman du 

Purra purra egin nion bortatik 

Kokorozka egin zautan eltzetik 

Leku onetik leku onetik 

 

La música esta en la página 117 del libro LUZAIDEKO IANTZAK DE Miguel 
Angel Sagaseta 
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21. ZAZPI JAUZI (TXORI TXIKI BAT) 

 

Txori txiki bat 

negarrez ari da 

txio txioka  

amari deika. (Bir) 

 

Goizean goiz  

kabitik ihes egin du 

iluntzean basoan  

galdu zaigu. (Bir) 

 

 txio, txio 
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AURKEZPENAK 
 

  1. AGURRA 

  2. ESKU DANTZA DE IMOTZ (TIRUAKI) 

  3. MAHAI GAINEKO 

  4. KASKAROT DANTZA (PESCADORAS) 

  5. ANDRE MADDALEN (FANDANGO) 

  6. NESKA ZAHARRAK (ARIN ARIN) 

  7. HAURRAK IKAS ZAZUE (JOTA BAIONA) 

  8. TXULALAI 

  9. BUHAMEAK 

 10. AXURI BELTZA (JAURRIETA) 

 11. AINTZINA PIKA 

 12. ITURINGO AROTZA 

 13. BANAKOA 

 14. TXAKOLIN DANTZA 

 15. BASERRITARRAK (FANDANGO) 

 16. TXOTXONGILO (TXAKARRANKUA) 

 17. EZPATA DANTZA 

 18. SOKA DANTZA 

 19. ZORTZIKO DE URDIAIN 

 20. HIRU XITA 

 21. ZAZPI JAUZI (TXORI TXIKI BAT) 

 
 
1- AGURRA 
 
Errespetu eta miresmen aitortza gisara dantzatzen den dantza dotorea da. Herriak 
ospakizun berezietan dantzatzen zuen baita herri-ordezkariek ere. Lau zatik osatzen dute: 
Dema, Esku-katea, Agurra eta Kontrapasa. 
 
1 - AGURRA 

 
Danza que se baila a modo de reverencia. Baile muy popular solemne y elegante por 
excelencia. Lo bailaba el pueblo en las grandes fiestas y también lo bailaban los diputados. 
Se compone de cuatro partes: Desafío, Pasamanos, Agurra y Contrapás.  
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2- ESKU DANTZA DE IMOTZ (TIRAUKI) 
 
Dantza hau Resurrección Maria Azkuek jaso zuen haren melodia abestuaren 
izenburuarekin ARRAKIN TRANKIN TRANKUN eta Oskorri taldearekin famatua egin zen 
TIRAUKI izenarekin. Dantza honen erritmoa arin-arinekoa da eta oso ikusgarria da 
dantzariek egiten dituzten salto eta txistuengatik.  
 
 2- ESKU DANTZA DE IMOTZ (TIRAUKI) 
 
Danza recogida por Resurrección María de Azkue con el título del comienzo de su melodía 
cantada ARRANKIN TRANKIN TRANKUN y popularizada por el grupo Oskorri como 
TIRAUKI que es un danza de ritmo arin-arin muy vistosa por los saltos y silbidos que 
ejecutan los dantzaris. 
 
 
 
3- MAHAI GAINEKO 
                                                  
Izenak adierazten duen modura mahai gainean dantzatzen den dantza da. Bizkaia aldean 
du jatorria eta afalostean herritarrek parte hartzen zuten bertan, mahai ondoan eseritako 
alguazil eta alkateak ardo basokada eskaintzen zielarik dantzatzera ausartzen ziren 
herritarrei. 
 
3- MAHAI GAINEKO 
 
Danza de Bizkaia que como indica el nombre se baila encima de una mesa. En la noche tras 
la cena en un local del Ayuntamiento que tomaban parte comensales y vecinos.    El alcalde 
en una esquina de la mesa acompañado del aguacil ofrecía vino a cada uno de los vecinos 
que se subían en la mesa a realizar la danza. 
 
 
 
4.- KASKAROT DANTZA (PESCADORAS) 
 
Jatorri ezezaguna duen dantza da. Dirudienez itsasoan bizi ziren Bohemio edo Ijitoen 
arteko nahasketa bat da. Francisque-Michel 1857an, KASKAROT hitza Sardinera (arraina 
saltzen duen ijitoa) moduan izendatu zuen. Donibane Lohitzuneko arrain saltzaileetan dago 
oinarrituta. Gogorarazten digu nola antzinean behin arraina hartuta arrantzaleak presaka 
joan behar ziren saltzera eta azkarren heltzen zenak saltzen zuen lehenengo.  
 
4.- KASKAROT DANTZA (PESCADORAS) 
 
Danza de compleja identificación. Parece ser una subdivisión de los Bohemios o Gitanos 
afincados en Lapurdi que vivían del mar. Francisque-Michel en 1857, definió el vocablo 
KASKAROT como Sardinera (gitana que vende pescado). Coreografía inspirada en las 
vendedoras de pescado de Donibane Lohitzune. Se trata de una danza ágil que nos recuerda 
como antaño una vez recogido el pescado de la costa debían ir las pescadoras a gran 
velocidad a venderlo al interior ya que la primera que llegaba era la que antes lo vendía. 
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5 eta 6- ANDRE MADDALEN- NESKA ZAHARRAK (FANDANGO ETA ARIN-ARINA) 
 
Jota erromeria eta festa herrikoietan dantzatzen den euskal dantza tradizionala da, gizonak 
emakumeak gorteiatzen saiatzen direlarik hanka ahalik eta arinen dantzatuz. Bi zati ditu 
jota honek: Fandangoa eta Arin-arina. Dantzak zailtasun maila altua du dantzarien arteko 
elkar ulertzea ezinbestekoa baita. 
   
5 Y 6- ANDRE MADDALEN- NESKA ZAHARRAK (FANDANGO Y ARIN-ARIN) 
 
La jota es una danza tradicional vasca que se baila  generalmente en romerías y fiestas 
populares. Normalmente, los hombres tratan de seducir a las mujeres durante el baile. La 
jota vasca se divide en dos partes: Fandango y Arin-arin.  El baile tiene un grado de 
dificultad elevado ya que se necesita una total compenetración entre los distintos 
dantzaris. 
 
 
 
7- HAURRAK IKAS ZAZUE (JOTA BAIONA) 
 
Orripeko izenarekin ere ezaguna den abestia da, vals eta fandangoko pausuekin osatutako 
koreografia ikus dezakegu jarraian. Euskal Herrian oso famatua da bai bere musika eta 
letragatik, bai bere dantzagatik. Gure gaiteroen artean JOTA BAIONA izenarekin ezaguna 
da. 
 
7- HAURRAK IKAS ZAZUE (JOTA BAIONA) 
 
Canción popular para bailar con aire de vals y fandango vasco también llamado orripeko. 
Muy popular en Euskal Herria tanto por su música como por su letra o por su baile. Entre 
nuestros gaiteros se le conoce popularmente como LA JOTA BAIONA. 
 
 
 
8- TXULALAI 
 
Txulalai dantzak, “La tarara” edo “Marmarisola” izenarekin ezagutzen ohi denak, jatorri 
herrikoia dauka. Paganoseko herrian otsailaren 3an meza ostean, gaiteroekin batera 
dantzatu egiten da, borobil bat sortuz. Hasieran borobila eskuinetara mugitzen da eta gero 
ezkerretara, jarraian besoak altxatuz eskuineko hanka altxatzen da eta “Culada” famatuak 
ematen dira aldameneko pertsonarekin. 
 
8- TXULALAI 
 
La danza txulalai también conocida con el nombre de “La tarara” o “Marmarisola es de 
origen popular. En el pueblo de Páganos el día 3 de Febrero después de misa y de bendecir 
los alimentos y acompañados por los gaiteros se baila esta dantza formando un corro que 
gira hacia la derecha y luego a la izquierda levantando los brazos y la pierna derecha para 
continuar dando las famosas “culadas” hacia los lados. 

 
 
 



Abestu daitezkeen dantzak eta aurkezpenak Página 25 
 

 
 
 
9- BUHAMIEK  
 
Jauziak Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Zuberoan (baita Bearn-en ere) era ezberdinetan 
dantzatzen diren dantzak dira. Nafarroako Baztan inguruetan dantzatzen diren mutil-
dantzekin parekotasuna dutela ere esan daiteke. Dantza bera, borobil irekian dantzatzen da 
erloju orratzen kontrako norantzan eta pausu bakoitzak bere izena du, (dantzatu bitartean 
kantari aipatzen direlarik). 
  
9- BUHAMIEK 
 
Los jautziak son un género de danza que, con distintos estilos, se bailan en Lapurdi, 
Benafarroa, Zuberoa y Bearne. Al sur del Bidasoa sus parientes más próximos son las mutil-
dantzak del valle navarro de Baztan. La danza es circular (en cÍrculo abierto y sentido 
contrario a las agujas del reloj).  Aunque los pasos de estas danzas no son difíciles (cada 
paso tiene nombre propio). 
 

 

10- AXURI BELTZA 

Zaraitzu ibarreko Jaurrieta herrian emakumeek dantzatzen duten dantza da. Ilaran eta 
eskuetatik helduta dantzatu bitartean ikutu dramatiko baina dotorea duen abesti kantatuz 
aritzen dira. Axuri Beltza izenez ere ezaguna da dantza hau. 

10- AXURI BELTZA 
 
En la villa de Jaurrieta en el navarro valle de Salazar existe un baile que es danzado solo por 
mujeres,  que asidas de la mano y en fila van cantando una melodía melancólica con cierto 
efecto dramático y elegante.  
 
 
 
 
11- AITZINA PIKA 
 

Zuberoako Maskaradetan dantzatzen da, euskal inhauterietako ospakizunetako 
ikurretariko bat delarik. Dantzarena ez ezik, musika, kantu eta antzerki herrikoiaren 
adierazle handienetako bat ere badugu, kolore eta bizitzaz beterikoa. 
 
11- AITZINA PIKA 
 
Danza que se ejecuta dentro de lo que es denominado como la Maskarada de Zuberoa que 
es más que un baile,  ya que es el rito de Carnaval por antonomasia del folklore vasco, una 
completísima combinación de danzas, música, cantos y representaciones con participación 
popular. 
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12- ITURINGO AROTZA 
 
Mikel Laboaren eskutik famatua egin zen abestia da, Aita Donostiak Baztaneko haranean 
INGURUKO DANTZAEI buruz egindako bildumaren parte da. Abestiaren letra XVIII 
mendearen bukaeran eta XIX medearen hasieran senar-emazte batean du jatorria. 
Instrumentuekin egindako bertsioan Lantzeko ihauterietako melodía bat entzun dezakegu.  
 
12- ITURINGO AROTZA 
 
Melodía popularizada por el cantautor Mikel Laboa sobre un INGURUKO DANTZA 
recopilado por el Padre Donostia en el valle navarro del Baztan, con una letra que trata de 
un matrimonio de fines del siglo XVIII y principios del XIX. En la versión instrumentada, se 
introduce una melodía muy popular del carnaval de Lanz.  
 
 
 
 
13- BANAKO  
                                                 
Dantzari dantza bezala ezagutzen den dantza sorta, garrantzitsuenetarikoa dugu bai 
Bizkaia mailan, bai Euskal Herri mailan. Mende luzez dantzatu izan da Durangaldean eta 
dantza sorta honetako zati bat dugu banakoa, askotan jai giroan dantzarien arteko 
demarako erabilia.  
 
13- BANAKO 
 
El conjunto de danzas que se conoce bajo el nombre de dantzari dantza es sin duda el 
conjunto folklórico más importante de Bizkaia, y uno de los más importantes de toda 
Euskal Herria. Es este un conjunto de danzas que se ha bailado desde hace muchos siglos 
en los pueblos del Duranguesado y una de sus partes es el banako. 
 
 
 
 
14-TXAKOLIN DANTZA 
 
Dantza hau, taberna giroan dantzatu ohi zen Aramaion. Dirudienez, koadrilen artean nork 
edateko gaitasun gehiago eta dantzarako trebetasun gehiago izan lehiatzen ziren. Bi 
gerriko lurrean jartzen zituzten gurutze eran eta hauek zapaldu gabe dantzatzen saiatzen 
ziren. 
 
14- TXAKOLIN DANTZA 
 
Este baile solían bailarlo en Aramaio en las tabernas, parece que era como una prueba de 
equilibrio para demostrar la capacidad de beber de los concurrentes. Ponían dos  fajas en el 
suelo en forma de cruz y entre ellas bailaban los chicos que querían demostrar su lucidez 
procurando no pisarlas. 
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15- BASERRITARRAK 
 
Baserrtarrak fandangoa ezaguna. Gogorarazten diguna nola nekazariak hiri edo herrietara 

jeisten ziren erakustera haiek ere instrumetoak ondo jotzen zekitela. 

 
15- BASERRITARRAK 
 
 Baserritarrak es un fandango en el cual se nos recuerda como los caseros bajan a los 
pueblos y ciudades y tocan igual de bien los instrumentos que los del pueblo o ciudad. 
 
 
 
 
16 – TXONTXONGILLO (TXAKARRANKUA) 
 
Txontxongilo Durango aldeko herrietan mendeetan zehar egina den bederatzi dantzez 

osoturiko seriearen zati bat da. Jai patronalaren egunean, zortzi dantzariz osotutako 

taldeak, herriko plazan eta agintarien aurrean, serieari hasiera ematen diote 

Agintarienarekin, herriko bandera makurtuta dauden dantzarien gainetik aireratuz; ostean, 

banakako zein taldekako dantzak egiten dituzte, zenbaitetan makilak edo ezpatak 

erabiltzen dituztelarik. 

16 – TXONTXONGILLO (TXAKARRANKUA) 
 

Txontxongillo es una de las 9 danzas de la serie que se ha bailado durante años en el 

Duranguesado. El dia de la fiesta patronal en la plaza del pueblo un grupo de 8 dantzariz 

dan inicio a la serie con Agintariena,  arrodillados debajo de la bandera del pueblo, le 

siguen danzas individuales tanto grupales. Se utilizan tanto palos como espadas. 

 
 
17 – EZPATA DANTZA 
 
Nahiz eta kontrakoa iruditu, ez dira guda dantzak. Dantza hauek mediterranear kultur 

tradizionalaren mitologiaren barruan sartu ohi dira, eta metalurgiarekin zerikusi zuzena 

dutela esaten da. Hauek, oso egoera berezietan dantzatzen dira, hala nola, Corpus Cristi-n, 

San Juan egunean (udako solstizioa) eta pertsona boteredunen aurrean. 

 
17 – EZPATA DANTZA 
 
Aunque parezca lo contrario no es una danza de guerra. Estas danzas se colocan dentro de 

la mitología de la cultura tradicional mediterránea y se dice que tienen relación con la 

metalurgia. Esta danza se representa en días especiales como el Corpus Christi, el dia de 

San Juan o delante de la autoridad del momento. 
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18 - SOKA DANTZA 
 
Baztango soka dantza baten parte dugu dantza hau. 

Bi pausu, baztango zortzikoa behin eta berriro errepikatuz, gauzatzen da. Lantzeko 

inauterietako dantza baten antzeko egitura eta erritmoa du, Mielotxin erretzen den 

bitartean inguruan dantzatzen dena. 

Dantza honen zati batean kanta abesten da. 

 

18 - SOKA DANTZA. 
 
Esta dantza es una parte de la soka dantza de Baztan. Dos pasos, repitiendo el zortziko de 

baztan una y otra vez.  Una danza similar en estructura y ritmo  a la de los carnavales de 

Lantz alrededor de un círculo mientras queman a Mielotxin. 

Solamente una parte de la dantza se suele cantar. 

 
 

19 - ZORTZIKO DE URDIAIN 

 
Jai giroan kokatzen da Gixa Dantza, borobil ireki batean dantzatzen da. San Pedroko 

ermitan jaietan edo kintoen jaian herriko plazan dantzatzen da. Mutilek eta neskek parte 

hartzen dute dantza honetan eta hiru atal ditu, Zortziko, jota eta porrusalda. Aintzinean 

Zortzikoaren zati bat abestu egiten zen.  

 

19 – ZORTZIKO DE URDIAIN 

La Giza Dantza es una danza en corro abierto que se baila en contexto festivo, tanto en las 

fiestas patronales en la campa de la ermita de San Pedro, como en la fiesta de quintos en la 

Plaza del pueblo. Es una danza mixta y consta de tres partes diferenciadas, Zortziko, Jota y 

Porrusalda, que se bailan en este orden. Originariamente una parte del Zortziko era 

cantada.                                                        

 
20 – HIRU XITA 
 

       Euskal herrian oso zabalduta dagoen melodía bat da, askotan makil-dantza edota jauzi 

bezala dantzatzen da. 

       Jauzi moduan jotzen edo abesten dutenean, makil-dantzan existitzen ez diren bi neurri 

sartzen dituzte. 

 
20 – HIRU XITA 

       Es una melodía muy extendida en todo el País Vasco y usada frecuentemente como Makil-     

dantza y también como Jauzi . 

Cuando la tocan como Jauzi o la cantan,  le meten dos compases inexistentes en el Makil-

dantza. 

http://garaltxu.wordpress.com/dantza-mixtoak/


Abestu daitezkeen dantzak eta aurkezpenak Página 29 
 

 
 
 
 
21 - ZAZPI JAUZI (TXORI TXIKI BAT) 

Zazpi yautsiak (Zaldua) edo Zazpi saltoak izena daukan Baztango mutil dantza bat da. Bere 

izenak zazpi salto esan nahi du eta dantzan egiten diren saltoen kopurua da. Dantzak bi atal 

dituerrepikatzen direnak dantza burutzerakoan, errepikapenetan handitzen doa banaka 

saltoen kopurua eta gero txikitzen doa. 

 

 
21 - ZAZPI JAUZI (TXORI TXIKI BAT) 

Mutil dantza del Baztan también llamada Zazpi yautsiak (Zaldua) y Zazpi saltoak. Su 

nombre significa "siete saltos" y hace referencia al número máximo de saltos que se dan. 

Consiste en la ejecución de dos fases coreográficas que se repiten, al final de las cuales se 

realizan los saltos, que van aumentando de uno en uno con las repeticiones, para luego ir 

disminuyendo hasta uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


