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Liburu honetako bertsoak Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak kaleratutako Bat-

bateko bertsoak idatziz emateko irizpideak izeneko irizpideetan oinarrituta transkri-

batu dira.

Bi zutabetan daude bertso lanak idatzita. Lehenik, ezkerreko zutabea irakurtzen da 

goitik behera, eta ondoren, eskuinekoa.

Azaltzen diren ikur eta zenbakiak,              , erantsitako CDan dagokion audio 

artxiboari egiten dio erreferentzia.
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I. Gurutxaga

U. Alberdi

O. Barroso

M. Artetxe

O. Bartra

J. Uria
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Zestoa
2009-10-03, LARUNBATA, 17:30

GURUTZEAGA PILOTALEKUA

FINAL-LAURDENAK: LEHEN EKITALDIA

Bertsolariak:

Iñaki Gurrutxaga

Uxue Alberdi

Odei Barroso

Miren Artetxe

Oihana Bartra

Jone Uria

Gai-emailea: Inazio Usarralde

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Uztapide plazan, hastera doa Txapelketa Nagusia, bertsolariaren jaiotzaren 

ehungarren urteurrenean. Saioa hasi baino ordu erdi lehenago, bertsozalez inguratuta 

dago Endoiako bertsolari handiaren irudia.  

Baina pilotaleku txikia da Zestoakoa. Lekua falta izan du antolakuntzak epaile eta 

komunikabideen mahaiak eta entzuleen aulkiak nahi bezala kokatzeko. Azken 

sarrerak Zestoan bertan saldu dira: ez da inor gelditu kanpoan, baina ez da inor 

gehiago kabitzen. 820 lagun inguru, sardinak latan bezala. Lehen egunean, ikusmin 

handia sortu dute sarrerek eta barra kodeak. Ez du espero bezala funtzionatu; hogei 

minutu geroago hasi da saioa. Jendeak saioa hasterako Txapelketako aldizkaria 

irakurtzeko aukera izan du. 

Seiak hamar gutxi aldera, eskailera maldatsuetan barrena datoz sei bertsolariak: 

Iñaki Gurrutxaga, Uxue Alberdi, Odei Barroso, Miren Artetxe, Oihana Bartra eta Jone 

Uria. Barrez jaitsi dira seiak. Urduri dirudite, baina saioan zehar ez dute irribarrea 

galdu. 

....
Final-laurdenak : Zestoa

....
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Luzetxo joan dira antolakuntzaren azalpenak. Berrikuntza asko ditu Txapelketak, 

eta denak azaldu nahi. Ez erretzeko agindu du Inazio Usarraldek, baina ez zaio 

aurkezleari kasu handirik egin, saio guztietan bezala. Mezuen ostean iritsi da agurren 

txanda: zozketak hala erabakita, Iñaki Gurrutxagari tokatzen zaio Txapelketako 

lehen bertsoa abestea. Bertsozale Elkarteak, ordea, Manuel Olaizola Uztapide jarri 

du kantuan. Bozgorailuetatik jarri dute. 

Jaunari eskerrak etorri gera

eta umore onian

isiltzen ez naiz oso erreza

ni horrela nagonian

Gaur ere gaztiak alferkeritan

eta aitona lanian

Lehendabiziko agurra hau da

Bertsolai danan izenian

Ez da nobedadea: gazte jendea erruz publikoan; kantuan ari diren bertsolarien 

adinak zeresana izango du horretan. Orio, Itziar, Algorta eta Hendaiako koadrilak 

nabarmenenak. Pankarta ugari lehen egunetik; animoak eta aldarrikapenak elkarrekin, 

bata bestearen gainean. Bertsolari asko publikoan: lehengoak eta Txapelketan zehar 

agertoki gainean ikusiko ditugunak. Azken bigarren ilaran erdialdean dago Joxe 

Agirre. Txapelketako saio guztiak jarraituko ditu, Zestoatik Barakaldora.   

Eguzki printzak sartzen dira pilotalekuaren uralitatik. Erralla bertso eskolakoek 

herriko eskalatzaileari deitu diote, baina uralitan itsatsitako oihal beltzak ezin izan 

ditu zirrikitu guztiak estali. Unetan buruhauste latza izan da bertsolarientzat eta 

Inazio Usarralde aurkezlearentzat. Udazkenari kosta egin zaio uda giroa agurtzea. 

Sandaliak eta botak agertoki gainean. 

Azkar joan da saioa. Alazne Olaizola Zestoako alkateak eta Oskar Alberdi Erralla 

bertso eskolako kideak banatu dituzte oroigarriak. Goizetik, Zestoako Erralla bertso 

eskolakoak aritu dira lanean; bazkalostean, Azpeitia eta Zumaiatik etorritakoek 

osatu dute laguntzaile taldea.  
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....
Final-laurdenak : Zestoa

....

Jonek harridura aurpegia jarri du puntuazioa entzunda. Ondotik, Oihanak egin du 

salto haren ordez. Irribarretsu atera dute taldeko argazkia. Halaxe entzun diogu 

Txapelketan kantatuko duen bertsolari bati: “lehena izateko, ez da gaizki joan”. 
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Hasierako agurrak

Final-laurdena seitik lau neska

baina lau ez da laurdena.

Bat edo bestek pentsatuko du

“Nor da kantuz dabilena?”

batzuentzako izaten ahal naiz

galtza motxak dituena

besteentzako bertsolari bat

aulkian hirugarrena

metro t’erdiko gaztea edo

metro t’erdiko problema

Urruña deitzen duten herritik

heldu den espezimena...

Nahi duzuen gisan dei nazazue

sortzez Odei dut izena

markarik hautsi ez arren bere

marka utzi nahi duena.

O. Barroso

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Haizea dator ifarraldetik

(Ø001)
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Zortziko handia

O. Bartra

Independentzia omen zenuen

joan zinenean xede

aire freskoak egingo zizun

zure ustetan mesede.

Orain taperra pixkat izkuta

dezakezu alafede!

Seme lotsarik ere ez duzu

disimulatzeko ere! (bis)

J. Uria

Ez zaitez jarri horren haserre

eta egin ahalegina

onar ezazu ama ona zara

eta sukaldari fina.

Aita ni nauka eta uste dut

dela aitaren berdina:

nik ere berdin egingo nuke

inoiz banandu bagina. (bis)

O. Bartra

Ta beraz gure semeak zauzka 

erdi aita erdi lagun

barkatu baina horrela ezin

gara luzaroan jardun.

Jana emanez egon ezkero

gu biok egunez egun

gerora poltsa pasako digu

dirua bota dezagun. (bis)

J. Uria

Ta niri pena asko ematen dit

hain gaizki dagoeneko

beti soltero beti bakarrik

eta kopeta beltzeko.

Begira prakak ze zikin dauden!

hiru-lau mantxa antzeko...

Gizarajoak ez dauka inor

bakeroak garbitzeko! (bis)

O. Bartra

Argi ta garbi geratu egin zait

hezi dugula edarto

gure etxera pozarren dator

domeketan zenbat salto!

Zuk be esan duzu eta zegaitik

ez zoaz etxetik kanpo?

Ta domeketan biok etorri

bazkariko ordurako. (bis)

J. Uria

Ez, nahiago dut astean egun

guztietan janda bapo.

Eta zu seme lasai egon ta

ez isuri hainbat malko

ta badakizu noizbait sentitzen

bazara benetan txarto

badakizu: ama hemen daukazu

zuk behar duzunerako. (bis)

....
Final-laurdenak : Zestoa

....

O. Bartra-J. Uria

Gaia: Ez da denbora asko zuen semea etxetik joan zela. Astean behin etortzen zaizue 

bisitan. Oraintxe sartu da atetik, tupperware hutsak esku artean dituela. 

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Nafarroako mendi gainetan

(Ø002)
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Zortziko txikia

J. Uria

Berriro Zestoara

joatea hautatu

nik ezetz esango dut

ta gainera altu.

Neska lortu zenuen

bai baina barkatu

nik ere nahiko nuke

ahal bada ligatu. (bis)

I. Gurrutxaga

Gonbitea luzatu

ta a ze protesta

ez zaio gustatu-ta

Zestoako festa!

Zuk bilatu mutila

nik badaukat neska

ta nik lortu banuen

horren zaila ez da. (bis)

J. Uria

Behar izan zenituen

zuk nire laguntzak

hori ahaztu ote du

ba buruko kutxak?

Niri ez zaizkit gustatzen

mutiko giputzak:

hitz egin asko baina

gero soso hutsak. (bis)

I. Gurrutxaga

Beraz zuk ligatzeko

ze afizioa!

Gipuzkoarrek kendu

dute desioa.

Nik’e bizkaitarrekin

a ze sesioa!

Ez dute estimatzen

konbertsazioa. (bis)

J. Uria

Oso aspergarria

delako hizketa

banoa Bizkaiara

Ondarrura buelta

mutil guapoak daude

Ondarrun tarteka

hoiei ez zaie ulertu

behar izaten-ta! (bis)

I. Gurrutxaga

Zu zeure azentuan

moldatzen zeranez

hemen naiz ez kritika

eta ez esames.

Zestoan egongo naiz

trago bat edanez

Uztapideren eta

Joneren omenez. (bis)

J. Uria-I. Gurrutxaga

Gaia: Bi lagun zarete. Uda herriz herri, festaz festa pasatu duzue. Jone, asteburu 

honetan aurreko asteburuko toki berera joatea proposatu dizu Iñakik, baina 

zuk ez duzu nahi.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

(Ø003)
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Lehen puntua emanda

I. Usarralde

Herri hontakoa zen

Uztapidena zena

U. Alberdi

eta jakina zeukan

dohai nabarmena.

Lehenago hil zela

horixe da pena

harekin joan nahi nuke

herritan barrena.

I. Usarralde

Zuek ote zarete

enborran ezpala?

U. Alberdi

Behintzat Lazkano jaunak

esaten du hala.

Nik ere noski ez dut

hain ego apala

ta behintzat jakin zazu

saiatzen gerala. 

I. Usarralde

Egun osokoa zen

garai hartan plaza.

U. Alberdi

Guk ere eguna dugu

hortik zehar pasa.

Herri askotan gabiltz

eta ez da txantxa

ta sarritan egiten 

dugu guk gaupasa.

....
Final-laurdenak : Zestoa

....

U. Alberdi

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

(Ø004)

(Ø005)

(Ø006)
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I. Gurrutxaga

Notizia jakinda

lehen hasperena

lan bat bilatzea zen

gero zetorrena.

Hauxe da naizena ta

hauxe da garena

zergatik esan horren

gezur nabarmena

berandu baino lehen

jakingo dutena?

M. Artetxe

Zure egoera da

larri ta estua

ta nik bota nahi dizut

lehenengo eskua

baina kexati zatoz

kopeta belztua

baina zuk zer nahi duzu

emazte prestua

mundua aldatzea

edo lanpostua?

I. Gurrutxaga

Mundua aldatzea

da lan zail xamarra.

Entrebista-ra noa

jantzi det txamarra

ta zure aholkuak

sortu dit negarra

eman didazulako

nahiko babes txarra.

Lanpostu asko dago

ume bat bakarra.

M. Artetxe

Zure barruko garra

hor atera zaizu

ta umearen ama

zu zeu zara aizu!

Baina ez nioke egingo

nik sen horri kasu

tripa bat edozertan

duzu enbarazu

eurotan zenbatu ta

erabaki zazu. 

I. Gurrutxaga-M. Artetxe

Gaia: Zuk, Iñaki, emakumea, haurdun zaudela, lan elkarrizketa bat duzu. Elkarrizketan 

haurdunaldia ez aipatzeko aholkatu dizu Miren lagunak.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Lagundurikan danoi I

Hamarreko txikia
(Ø 007)
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U. Alberdi

Jada prestatu dira

aitona eta amona

guztiok antzeztuaz

gure zoriona

dantzan jarri zaizkigu

hamaika hormona.

Aspaldi eman nizun

arrazoi sakona

ezkontzea ez zala

hain ideia ona. 

O. Bartra

Prest daude hor apaiza

ta mila kandela

prest dago jatetxea

eta prest pastela

ta hari itxaroten

ze jende tropela!

Badakit Aitor dala

potro handi itzela

baina seguru nago

agertuko dela.

I. Gurrutxaga

Oraindik gogoz nago

banoa aurrera

zure hitzekin nola

erori gainbehera?

Ondo gordean daukat

oraindik kartera.

Hartu aurretik bidaltzen

banaute kalera

ez dakit nola baino

aterako gera. 

M. Artetxe

Holako arazoak

izaten dira maiz

eta ni leihatilan

begitarte alaiz

aholkuak praktiko

izan dira araiz

baina dena akabo

alda dezagun gaiz

INEMgo ofizina-ko

langile hutsa naiz. 

U. Alberdi-O. Bartra

Gaia: Ama-alabak zarete. Gaur, Oihana alabaren ezkontza eguna da, eta bi ordu 

daramatzazue bere bikotekidearen zain.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Agur sagar beltzeran

....
Final-laurdenak : Zestoa

....

(Ø 008)
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U. Alberdi

Elizan zabaldu da

kristoren marmarra

bihotzekoak jota

zure aitona zaharra.

Mutilari hartzen nion

itxura makarra

baina ez da azaldu ta

dut esan beharra

Oihana daukazula

nobio azkarra. 

O. Bartra

Gaur eguna hasi da

nahikoa aldrebes

ta zuengandik nahi dut

jaso hainbat babes.

Hau pasatu ahal zanik 

ez dut pentsau aurrez

baina botata uzteko

trapu zahar baten lez

hainbeste ez nau maite

baina gutxi be ez!

U. Alberdi

 Soineko zuriakin

hain zaude galako

egon nahi baitzenuten

guapa eta guapo

baina ihes egin du

oso-oso txarto

ta alde positibotik

ikusi beharko:

horrela lan gutxio

dibortziorako. 

O. Bartra

Beraz familia be

ez dago gustura

nago filme batean

banengo modura.

Aitor sartzen denean

eliza barrura

esan beharko diot

“Gurea amaitu da.

Joan zaitez ze zurekin

ez dot egon gura!”.
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Kartzelako lana

Jada ezin dut gehiago jasan

erraietako haustura

denei gezurra esatea

da begiko ubeldura.

Polizi etxerantza etortzen

haseran egin dut duda

baina neuk ere egin behar dut

beste askoren modura

“Senarrak askotan jo egiten nau”

esanaz jada heldu da

bestela neronek izango dut

odolezko sinadura. (bis)

Nola izan leike pertsona hola

suntsiarazteko ahalmena?

Ni jo ta gero burua altu

kale guztitan barrena.

“Salatu zazu! Salatu zazu!”

nere barruko ordena

baina ai! nondik ateratzen da

holakoetan kemena?

Gaurkoan behintzat atera dut ta

hau da egin behar dena

norberak bere bihotz barruan

sinatzea da zailena. (bis)

“Jo egiten nau” esate hutsak

sortzen du nahiko espanto

bihotz barruan gelditzen dira

ozpinez bi odol tanto.

Hona etortzea ez zen erraxa

baina ezin utzi biharko

bihar berandu izan daiteke

ta beraz hobe da gaurko.

Sinatu dut ta haren ondoan

gogor idatzi beharko

“Behin pasatu zait baina berriro

ez zait sekula pasako!”. (bis)

U. Alberdi

Gaia: Esku artean duzu sinatu beharreko papera.

Neurria: Hamabiko handia

Doinua: Abokatuak deitu berri dit

....
Final-laurdenak : Zestoa

....

(Ø 009)
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Mutila ta ni behin eta berriz

nahiz ta horretan saiatu

ez dugu lortzen ez dugu lortzen

patua beti da patu

ta azkenean mediku bati

arazoa kontsultatu

emaitzak esku batean hartuz

eta esanez “Barkatu.

Pena da baina- mediku jaunak

hala esan zidan altu- 

“zure bizitzan ezingo zara

sekula haurdun geratu”. 

Nahiz hasieran biok gelditu

ginen triste erdi grogi

bagenekien gertatzen dira

halako mila histori.

Adoptatzea erabaki ta

hautatu al dugu ongi?

Txinan umeek ez omen dute

ez familia ez ogi.

Etor dadila ta maitasunez

guk jarriko dugu lodi

gure etxean jaso dezala

Txinan ezin duen hori.

Bi urte bete berriak ditu

hau da notizi itzela!

Miren izena jarri diogu

senarraren erregela.

Soilik falta da sinatzea orain

aurrean dudan papela

dardarka baina sinatuko dut

ondo baitakit horrela.

Nahiz badakidan beti esaten

den gauza berbera dela

seguru nago maiteko dugu

gurea balitz bezela.

J. Uria

Gaia: Esku artean duzu sinatu beharreko papera.

Neurria: Hamabiko handia

Doinua: Ez nau izutzen negu hurbilak III

(Ø 010)
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Agurrak

Uztapide ez aipatu nahi det

Mariano Landarbide

gure aitona izenez ez zan

Endoiakoaren pare

lagun artean ta familian

kantatzen zigun hala’re.

Euskal Herrian holako izen

anonimo asko daude

zuen txalo ta omenaldia

herri bertsolaien alde.

Beraiek ere badute parte

gu hemen baldin bagaude. 

I. Gurrutxaga

Neurria: Hamabiko handia

Doinua: Goizian goizik jeiki ninduzun I

....
Final-laurdenak : Zestoa

....

(Ø 011)
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Iritzia: Jon Ansa

Txapelketako lehen saiora agertzea oporretatik bueltan ohiko autobus ilarara 

bueltatzea da. Batzuk ezagun ditugu ilaratik soil-soilik, beste batzuekin, ostera, 

tratu hurrekoagoa dugu, eta lantzean lagunen batekin edo gehiagorekin ere egiten 

dugu topo. Sentsazio polita da, baina nagia ere ematen du, oporretatik bueltatzeak 

legetxe.

Nagia duenak legez idatzi nuen blogean nik:  “Aurretiaz ikusita geneukan suge moduko 

logoak (bertsolariren baten tatuajea ere izan zitekeen) errusiar mendia irudikatzen 

du. Irudi polita zen sugearena (bertsolariak, sugeak legez, bertso akabuan botatzen du 

pozoia, bertsoak azkeneko lerroetan dauka indarra)… Errusiar mendiarena ere sano 

aproposa da. Barrakeroa ezagutuz gero, aurrera egin zenezake ilaran; batzuetan, goi-

goian zaude, eta bat-batean, konturatu ere egin barik, bukatu da bidaia. Atrakzioa 

da Txapelketa, egundo saioetara joaten ez den sasi-zalea erakartzen du. Baina, tirozu 

ba, egin egin behar da, hari  esker hartzen du-eta arnasa subentzinoen errrusiar 

mendian dabilen ohiturak. Konturatu barik pasatu zaizkie askori lau urte, eta oraindik 

gogoan dauzkate aurreko finaleko bertsoak. Ikusi ere ikusten ditugu taulara igotzen, 

BECeko paisaia gogoan dugu… Baina ez ditut bertsolariak imajinatzen aurtengorako 

pesstatutako sintoniagaz taularatzen”. 

Baina atrakzio parkeetako barraketan ere halaxe gertatu ohi da: igotzeko errezeloa 

izaten da; halatan ere, igo, eta ez da bidaia amaitu gura izaten, eta amaitutakoan, 

segidan joan nahi izaten da txarteldegira beste bidaia bat egiteko txartela erostera. 

Bada, Zestoakoa atrakzio galanta izan zen: 

Ilara pilotalekuko atarian, txarangatxoa, ilarakoak Hitzetik Hortzerako kameraren 

eta aurkezlearen beldur, sarrera elektronikoak (Internetez erosi, inprimatu eta kode 

irakurgailu batetik pasatzen diren horietakoak)… 

Bertso udalekuetako gaztetxoak beren begirale izandako bertsolariei animo eman 

nahian, lehen ilaran, saiora sartu orduan inprobisatutako pankarta eskuetan. 

Pankarta landuagoak ere bai, ondo ikusteko moduan...

Txapelketako lehen saiora zihoazela-eta batzuk, nesken saiorako asmotan beste 

batzuk.  Bertsozale eta bertsolarien ahotan, presio handikoa dela Euskal Herrikoa, 
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hau beste maila bateko asuntoa dela, bertsolariek urduri behar dutela…

17:45: Txapelketako sintoniarekin batera, lepo egindako pilotalekuko eskaileretan 

behera, Iñaki Gurrutxaga, Uxue Alberdi, Odei Barroso, Miren Artetxe, Oihana Bartra 

eta Jone Uria.  

Lehen agurra Uztapideren ahotik, bertsolari guztien izenean. Omenaldi xumea 

Zestoako bertsolariari. Burua altxatuko balu…  Bitartean, begirada konplizeak 

bertsolarien eta ikuslegoaren artean, pankarta begiztatzean, lagunak sumatzean, 

norberari txalo egitean…  

Matematikak eginez hasi zen Jone Uria: hainbeste zirela hangoak, hainbeste 

hemengoak, nesken eta mutilen proportzioak, neurriak… eta matematikak haren 

alde. Hasierako hiru ariketetan umorez ekarritako dialektikak, bertsoaldietako 

koherentziak eta tenpleak eman zizkion puntuak (ederto sartu zen egokitutako 

erroletan, eta ateraldi politak ekarri (gipuzkoar mutilak zozoak zirela,  senar-

emazteen paperean aita pasaotarena hartu zuenekoa…). 

Saio osoan oso erregular, Uxue Alberdi, bertsoak gozo eta irudi ederrez pintatu 

zizkiguna (munduari itzulia egiten zion INEMeko ilararena kasu). Hura ere errolak 

egoki jokatuz eta puntuak egoki josiz, hau da, telegramak barik gutunak idatziz. 

Saiatu ziren besteak ere; ondo jarraitu zioten ondokoari (Gurrutxagak, berbarako 

ederki jarraitu zion munduaren itzuliarenari, munduak buelta eman behar zuela 

esanez), intertestualitatea baliatu zuten (Oihanaren bakarkako ezkontza aurreko gai 

bateko istorioaren jarraipena zen), hitz egokiak aukeratu zituzten askotan, gaiaren 

araberakoak (zirkoko bizimoduan bihotzarekin malabareak egin behar izaten zirela 

ekarri zuen Mirenek). Batzuek gora egin zuten saioak aurrera egin ahala (Odeik bere 

lanik onena akabuan egin zuen). Baina, oro har goitik behera egin zuen errusiar 

mendiko bagoiak, saioaren lehen partea zatiz dinamikoagoa begitandu zitzaigun.

Bakarkako lanean (“Eskuartean duzu sinatu beharreko papera”) gehienek 

ezkontzaren haritik jo zuten. “Harritzekoa! Komentatzen zuten harmailetan, horren 

gazteak izanda…” Homosexualen garaipena zen ezkontzaz gain (Gurrutxagak azken 

....
Final-laurdenak : Zestoa

....



..
28..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

puntura arte gordetako sorpresa), ezkondu zitezkeen bankuarekin edo izan zitekeen 

lan kontratua sinatu beharrekoa. Uxue Alberdi, Miren Artetxe eta Jone Uriak beste 

bide bat hartu zuten, hurrenez hurren,  gizonaren tratu txarren salaketa sinatzen 

zuenarena, paperak lortzen zituen immigrantearena eta adopzio paperak sinatzen 

zituen amarena.

Ondorio legez:  Aurpegi berriak ere badatozela, antza. Eta oraindik orain distantzia 

handia dagoela Hegoalde eta Iparralde izendatzen ditugunen artean. Zogi (zuhur) 

jokatu zuen Odeik Jone zain zuen tabernara itzulita (hamarreko handiko ariketan); eta 

Mirenek, araiz (ikusten denez), bakarkako lanean potoa saihestu nahian, estropezu 

txikia. Kazetariok hiztegia genuen eskura ordenagailuetan, baina garaitikoek izango 

al zuten berbon berri… 

Eta atrakzioetan legez, hurrengo bidaia noiz egingo den-denak.
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Ainhoa Agirreazaldegi

Ibon Ajuria

Etxahun Lekue

Iñigo Olaetxea

Xabier Sukia

I. Manzisidor “Mantxi”
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Leitza
2005-10-10, LARUNBATA, 17:30

UDAL KIROLDEGIA

FINAL-LAURDENAK: BIGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Ainhoa Agirreazaldegi

Ibon Ajuria

Etxahun Lekue

Iñigo Olaetxea

Xabier Sukia

I. Mantzizidor “Mantxi”

Gai-emailea: Fernando Anbustegi

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Bi saio izango dituzte Txapelketako ia asteburu gehienek. Lehen asteburu pasa Leitza 

eta Bilbokoa izango da; kilometro dezente egingo ditugu gaur eta bihar. Hurrengoak 

ere ez dira samurragoak izango: Uztaritze eta Zarautz, Bergara eta Gasteiz, Hendaia 

eta Tolosa, Gernika eta Iruñea. Lau urtean behin, egiteko modukoa.  

Leitzara iritsi, eta kiroldegiaren ondoan aparkatu dugu autoa. Metro gutxi daude 

saio atarira, eta erosoa egin zaio bidea bertsozaleari. Karteleko irudiari noranzko 

guztietan jarri dizkiote geziak: ez dago galbiderik. Ehun metrotan, hamar petodun, 

Leitzako bertso eskolakoak denak. Inaxio Perurena bera ere petoa majo estututa 

ikusi dugu, sarrera inguruan.  

Pi egin, eta barrura. Bigarrenean hobeto prestatu dute sarrera, irakurleak segituan 

ezagutu du nire bonoaren kodea. Zaleen artean, ohiko aurpegiak, hain anonimoak 

ere izango ez direnak: antolatzaileari galdetu diogu, eta 400 inguru omen dira saio 

guztietarako sarrera erosi dutenak. Atera kontuak. 

....
Final-laurdenak : Leitza

....
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Atarian, zarauztarrak entzun ditugu hizketan. Gaztetxekoak omen dira, Mantxi, 

Ainhoa eta Ibon Ajuria animatzera etorriak. Baina nabarmenenak, beharbada, Orioko 

bertso eskolakoak, txaranga eta guzti. Zestoan ere han ziren. Barakaldoraino lagun 

izango dugu Perona eta Iboni bikotea, ia saio guztietan. Bertsoka-bertsoka doinuaren 

atariko beti. Agurra eskaini die Ibon Ajuriak. 

Barruan, aulki bakarren batzuk libre eskuineko aldean, aurrean. 800 bertsozale 

eskas sartu dira guztira. Akustika justu-justukoa, baina hormigoiz eta kristalez 

egindako kiroldegiak  ez dira areto egokienak. Koloreak ere ez du gehiegi laguntzen, 

beharbada. Ez ditugu gustuko areto grisak. 

Zura taldeak prestatu du Txapelketako sintonia. Bertsolariak barrura: seikote 

bertsolaria oso serio sartu da, txalo artean. Ainhoa Agirreazaldegi barrez, eta batzuk 

lurrera besteak jendeari begira baina serio-serio sartu dira Ibon Ajuria, Iñigo Olaetxea, 

Etxahun Lekue, Xabier Sukia eta Mantxi. 

Zestoakoa bertsolari gazteen saioa izan zen. Hogeita hamar urteak paseak dituzten 

bertsolarien plaza da Leitzakoa. Landutako agurrak, neurri luzekoak denak. Ainhoak 

animaliak, Sukiak perretxikoak.   

Miel Mari Luze eta Unanue alkatea sariak banatzen. Irudi bera errepikatuko da saio 

guztietan:  herri batzuetan nabarmen gelditzen da zein den bertso eskolako kidea eta 

zein hautetsia. Ez da Leitzako kasua izan. 

Jendea txalorako egon da. Azken ilaran barrez ikusten ditugu Manolo Arozena eta 

Bittor Elizagoien. Agin Rezolak Info Zazpiren emanaldirako bildu ditu mahai berean. 

Apunteak hartzen ari dira. Gustura irakurriko genuke zer idazten duten, baina gureak 

irakurtzearekin konformatu beharko. Bloka jaso eta autora. Saio amaieran ezin izan 

ditugu kiroldegi atariko berriketaldiak ekidin. Dirudienez, bertsozale dexentek hartu 

dituzte apunteak.
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Hasierako agurrak

Bertsolariok ba omen dugu

sekulako harrikada

ta hara nola hurbildu garen

gaur harriaren mekara.

Ajuria da Goenatxo gaur

argaldua beharbada

Etxahun Izeta, Mantxi Irigoien

Ainhoa Urkiola al da ba?

Sukia ongi begiratuta

Perurenan berdina da.

Arnasa hartu dut jada

harrian dut begirada

ari nahi nuke Leitzan Mieltxo

Saralegiren gisara

ta zu entzule altxa beharreko

harria izango zara. 

I. Olaetxea

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

....
Final-laurdenak : Leitza

....

(Ø 012)
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A. Agirreazaldegi

Ohartu gabe pasatu ditu

honek’e hamabost negu

aita ta ama ama ta aita

zituen beti eredu

elkarrengandik horren hurbil ta

holako xamur beti gu

orain gozatzen ari da eta

zerbait ondo egin degu.

I. Ajuria

A ze sorpresa guk izan dugun

parke barruan sartuta

gure alaba hor dagolako

mutiko bati helduta.

Ze estiloa! Hortxe dabiltza

ezpainak txupa ta txupa...

Gure alabak zure moduan

ez du egiten muxuka. 

A. Agirreazaldegi

Batzutan goxo eta besteetan

ikusten dut horren gartsu

nik bezelaxe Iratik dauka 

barruan makina bat su. 

Eta aitatxo itxura denez

muxu eskean zaude zu  

behin erakutsi zenidan baina

berriz erakutsidazu.   

I. Ajuria  

Joan gaitezen banku batera

gu Ainhoa berehala

ni ziur nago guretzat ere

aukera hori badala.

Begira nago gure alabari

berak muxu eman ahala

gar hori laister joango zaio-ta

aprobetxatu dezala!

A. Agirreazaldegi 

Hamabost urte baino ez ditu

ta muxuka ondo dago.

Alaba eta aitan artean

ni berotu naiz zeharo

parkea utzita nik gelarantza

nahi nuke orain igaro

zeren urteak ditugu biok

hamabost baino gehiago. 

I. Ajuria  

Egia da bai biok etxean

egongo garela bapo

nola egiten dan ere ahaztu dugu

ta gogoratu beharko.

Beraz sorpresa txiki bat behintzat

Ainho badut zuretzako

ospatu daigun gure alaba

zoriontsua dalako.

A. Agirreazaldegi-I. Ajuria

Gaia: Parkean paseoan zabiltzatela, zuen alaba gaztea ikusi duzue norbaitekin 

musuka.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Hamaika aldiz daukazu lehendik

Zortziko handia
(Ø 013)
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Mantxi 

Biok alkoholemian

geratuz astiro

aparatoak ziur

eingo dula tiro.

Muxu eman zaidazu

behin eta berriro

bi aukerak izango

dira positibo. (bis)

A. Agirreazaldegi

Biak positiboak 

dira berdin-berdin

zuk zenbat edan dezun

nik nahi nuen jakin

baina antzerkitxo hau

ona izan dadin

neri putzikan behintzat

ez zaidazu egin! (bis)

Mantxi  

Hemen nola jokatu

behar dan holakotan

holako aukerarik

ez izan askotan.

Goxo emango dizut

ez jarri kolokan

zure alaba bezin

goxoa naiz hortan. (bis)

A. Agirreazaldegi

Mantxiri heldu eta

kariño ta muxu

horrelako aukerik

ez det izan usu.

Baina orain urduri

ipini naiz aizu!

Nere alabarena

zuk nola dakizu? (bis)

Mantxi  

Zure alabak eman

ditu mila muxu

nire aldean mozkor

ez al zaude aizu?

“Nere alabarena

zuk nola dakizu?”

aurreko kontrolean

kontatu didazu. (bis)

A. Agirreazaldegi 

Nahiz ez ditun botako 

seguru poemak

ez dira horren txarrak

holako problemak.

Muxuz ase ditzagun

tristurak ta penak 

bihotzeko mozkorrak

baitira onenak. (bis)

Mantxi-A. Agirreazaldegi

Gaia: Alkoholemia kontrola ikusi duzue aurrez aurre, eta edanda zoazte biak. Mantxi, kontrola 

saihesteko, autoa aparkatu eta elkarri muxuka hastea proposatu dizu Ainhoak.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Nere senarrarekin I 

Zortziko txikia

....
Final-laurdenak : Leitza

....

(Ø 014)
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Lehen puntua emanda

F. Anbustegi

Dotore zaude hemen

oholtza gainean

E. Lekue  

ta zelako lorea

zuk aldamenean!

Atzoko arropa bera

daukat nik soinean

armarioa hutsik

baitut azkenean. 

F. Anbustegi  

Zuk lisatu al duzu

gaurko kamiseta?

E. Lekue 

Jarri ote diozu

horreri arreta?

Koltxoi azpian neukan

atzotik gordeta

plantxa kontuan ez naiz

oso ona-eta!

F. Anbustegi 

Oparitua al da

soinean duzuna?

E. Lekue  

Oparitua dela

kontu ezaguna.

Dendarik denda ez naiz

sarritan jarduna

inok emanarekin

pasa dut eguna.

E. Lekue

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

(Ø 015) (Ø 017)

(Ø 016)
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I. Ajuria

Jentea izatea

badakigu zer den

bilobak, seme-alabak

hor eta bai hemen.

Begiak distiratsu

dituzu nabarmen

baina nik pentsatu dut

eurek joan baino lehen

orain berriro ere

ze bakarrik gauden. (bis)

X. Sukia 

Mikel joan zitzaigun

pozik Donostira

gero seme-alabak

hiru-lau begira

badatoz familiko

hain txoko eztira

familia dijoa

txikitik haundira

eta orain etxea

haunditik txikira. (bis)

I. Ajuria 

Zuk deskribatu duzu

hain modu onean

biok bakarrik gaude

hemen azkenean

zu beti izan zaitut

nire aldamenean

nik ere poza daukat

bihotz barrenean

baraiekin etxea

haunditzen denean. (bis)

X. Sukia

Familia ederra

gogoan dut usu

denak anai-arreba

ta denak lehengusu.

Joaten direnean

zenbat negar putzu!

Maitasuna haurrentzat

soilikan al duzu?

Zer den ahaztu zait eta

emaidazu muxu. (bis)

I. Ajuria-X. Sukia

Gaia: Bikotea zarete. Seme-alaba eta biloba guztiak etortzen zaizkizue larunbatero 

bazkaltzera. Zazpiak dira, eta oraintxe joan dira denak. Ibon, astero bezala, 

begiak distiratsu sumatu dizkiozu Xabierri. 

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Espainian behera

Hamarreko txikia

....
Final-laurdenak : Leitza

....

(Ø 018)
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I. Ajuria 

Muxu ematen ni naiz

oraintxe hasiko

sentimental al zara

zu orain jarriko?

Gure umeak oso

ditugu begiko

baina nekatu egin naiz

bukatu da kito!

Deskantsua ez zaigu

txarto etorriko. (bis)

X. Sukia 

Bakarrik gelditu ta

biok berriketan

denbora pasa behar

pasa behar ta zertan?

Hara ta hona nabil

pasilloan bueltan.

Goazen biok ohera

hotza dut hanketan...

Lehen deskantsatu dezu

hogei bat urtetan! (bis)
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Tentagarria nahiz eta izan

Gobernuak gaur esana

alper-alperrik ni Indikoan

luzaro ez naiz izana.

Ezagutzen dut erreskatea

ta dagoen panorama

hemen egin dugu lana

eta ondo doa plana.

Ez dut onartzen niri eskaini

didaten gaur diru dana

luzaroago gure eskutan

egongo da Alakrana. (bis)

Hor ibili da atunontzia

ozeanoan galduta

eta guk berriz jarraitzen dugu

orain arteko burruka.

Eskubidea gurea dela 

hau ezin daiteke uka

dana digute zurrupa

borondatearen aurka.

Beraz hobeto egongo gara

milioi gehiago hartuta

eurek bezala guk ere berdin

jan beharra daukagu-ta! (bis)

Astebete ja pasatu da ta

oraindik gaude honela

aurrerapenik ez dugu izan

espero gendun bezela

baina badakit gure arazoa

laister konponduko dela.

Hortxe dago marinela

ta estu dauka kordela.

Baina sentitu gura badute

euren etxeen epela

dirua ez da eurentzat traba

ta ordaindu dezatela! (bis)

I. Ajuria

Gaia: Diru asko eskaini dizute, baina ez zaude prest.

Neurria: Hamabikoa, handiaren moldekoa, 7 puntuz

Doinua: Txikitatikan edukia dut

....
Final-laurdenak : Leitza

....

Kartzelako lana
(Ø 019)
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Gizon txiki bat hurreratu zait

lehen atzetik abiadan

eta berari segitzeko esan

dit lasai-lasai patxadan.

Nik susmo txarra hartu diot bai

ez dakit kontu ona dan

milioi piloa ilaran

mahai gainera eraman.

Gero esan dit “Zure lagunak

sala itzazu banan-banan”.

Munduko urre dana ez da nahiko

lagunak saldu ditzadan! (bis)

Herri txiki bat dugu geurea

bere mesede ta kalte

baina halere bizi nahi dugu

besteengandik aparte.

Horrexegaitik gu estuago

berriro hartu gaituzte.

Ona denik ez dut uste

ditut mila buruhauste.

Gela hontatik korrika ihes

orain egin nahiko nuke

baina mahaitik dirua kendu

ta pistola jarri dute. (bis)

Pistola eta bala ikusi 

ditut beraz mahai hortan.

Oraintxe nago benetan larri

barrua daukat kolokan...

Joan nadila esan didate

ez nuen uste askotan.

Jarraituko dut borrokan

ez naiz geratuko lotan

ez nagoelako nire herria

hola saltzeko asmotan

baina atzera begiratuko

dut askozaz gehiagotan. (bis)

E. Lekue

Gaia: Diru asko eskaini dizute, baina ez zaude prest.

Neurria: Hamabikoa, handiaren moldekoa, 7 puntuz

Doinua: Atmosferatik atera eta 

(Ø 020)
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Karlos, Unai, Ibai, Egoitz

Gaztelumendi bi txori

itzaleko lana itzela

izan da aupa danori!

Amatxo ere hor zaude

zuri muxu bat edo bi

ta aupa oriotarrak

gaur zaudete hori-hori.

Oskia zuri zer esan?

Zor dizut muxu hau tori!

Maitasunez utzi zaitut

aspaldian lori-lori

sumendi hortatik Etxahun

borborka da gori-gori.

Ea noiz berdintzen degun

errusiar mendi hori!

X. Sukia

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

Agurrak

....
Final-laurdenak : Leitza

....

(Ø 021)
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Iritzia: Jon Ansa

“Gaur, zarauztarrak onenak (?)” 

Oraingo bertsolarien baimenaz, Nafarroak inoiz eman duen bertsolaririk onenaren 

herriak, Manuel Lasarterenak alegia, hartu zuen mendi errusiarraren bigarren 

goiti-behera-gorakoa. Txapelketako antolakuntzak, bozgorailuetako gehiegizko 

oiartzunagatik salbu, mereziko luke, bai, txalo zaparrada ederra, herri filosofian 

oinarritzen den kultur emankizunik handiena hain ongi antolatzen asmatzeagatik. 

Han aritu ziren Leitzako bertsozaleak lanean jo eta fuego dena prest eta txukun-

txukun jartzen. Haiek dira, eta ez argazkietan irribarrez irteten diren agintari, 

politikari eta gainontzekoak, honen guztiaren benetako eragile eta protagonista.

Zestoako saioaren bezperan, “Bihar Jone Uriak irabaziko du” esan nion bertsolari 

bati. Poztu nintzen Jone lehen aldiz kantatzen entzun nuenetik izan dudan susmoa 

baieztatu zelako. Leitzako saioaren aurretik, “Gaur zarauztarrak onenak” esan nuen. 

Puntuazioari begira ez zen hala izan, baina:  

Ainhoa Agirreazaldegi izan zen onena Leitzako saioan. Bertsotan egitea sorkuntza lan 

baten aurrean hartzen dugun jarrera gisa ulertuta, daitekeen jarrerarik onena hartu 

zuelako izan zen onena; Ainhoa izatea erabaki zuelako, hain zuzen. Pozgarria egin 

zitzaidan oso bertsolari modura egin duen eboluzio ikaragarria ikustea. Duela hamar 

bat urte, gogoan dudanez, Ainhoa bertso munduko promesa gaztea zen. Horregatik, 

asko espero izan zen beragandik. Sentsazioa ere izan nuen txapelketaren batean 

ez ote zitzaion merezi zuen baino puntu gehixeago eman izan. Ona zen bertsotan, 

baina ibilbide luze bezain emankorra izango zenaren hasieran baino ez zegoen. 

Esango nuke heldutasunera hurbiltzen ari den bertsolari egin dela adopziozko 

zarauztarra: badaki entzuleari zer esan nahi dion, nola esan nahi dion eta zergatik, 

puntuei baino gehiago, sortzaile eta pertsona mailan emateko duenari erreparatuta. 

Hori da behintzat niri eman zidan inpresioa. Agurretik hasita, botatako bertso 

bakoitzean bere bertsokera, erakutsi zuen bai formaz bai edukiz: interesgarria, 

desberdina, berea. Esan egin zuen, botatzeaz gain. 

Eta hori ez dago bertsolari guztien eskuetan. Edo badago, baina ez dute bertsolari 

guztiek egiten. Ez ezin dutelako, ez ez direlako gai, sortzaile guztiei kosta egiten 
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zaielako beren bidea aurkitzea, beren esateko moduak inbentatzea, barruan dutena 

“ateratzea”. Eta hori, eboluzio tekniko batena baino gehiago, eboluzio pertsonal 

baten ondorio da. 

Baina Leitzan epaileek ez zuten hori puntuatu. Txapelketetako lehen kanporaketetan, 

akatsik eza hurrengo fasera sailkatzeko biderik efektiboena dela ikusi genuen, beste 

behin. Epaileek lan handia egiten dute: bat-batean, bertsolari batek urteetan landu, 

entrenatu eta biribildu dituen estilo, kantaera eta ideiak 0tik 10era puntuatu behar 

dituzte. Ia beti egiten dute “gaizki”. Baina, ba al dago “ongi” puntuatzerik? Ez. 

Epaileei, beraz, ezin zaie ezer eskatu, zintzoak izan daitezen baizik; eta horretaz, 

neronek behintzat, ez dut inoiz zalantza izpirik izan. Ikusleok, baina, ez dugu 

haiekin ados egoteko obligaziorik. Kasu askotan hala bagaude ere. 

Mantxi bertsolari ikaragarria da. 1999ko Gipuzkoako Herriartekoan 21 urterekin 

bertso-munduratu zenerako, nortasun propioa zuen bertsolaria zen zarauztarra. 

Publiko baten aurrean, edozein kontestu eta egoeratan, ezagutzen dudan artistarik 

handienetakoa da. Eta jarreraz ari ginela, txalotzekoa bezain eskertzekoa da Leitzan 

izan zuena. Duela bi urte Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako Zumaiako saioan 

egin zuena gogorarazi zidan. Gaiak emandako paperean sartu eta pertsonaiak 

sortzeko abilezia du, haien ahotik kantatzekoa. Ba al da ofiziotan fikzioa egiteko 

modu sinesgarriagorik? Leitzan, zoritxarrez, itzali egin zen bukaera aldera. Akaso, 

kartzelakoari ez diolako ofizioko lanaren jarrera berarekin heltzen. Akaso, ez 

zitzaiolako nahi bezala atera, besterik gabe. 

Etxahun Lekuek bertsotan hitz egin egiten du. Eta hori bertsolari bati esan dakiokeen 

lorerik ederrenetakoa da. Erraz entzuten dira haren bertsoak, gustura sartzen dira 

belarritik burura, baina Leitzan kosta egin zitzaien bihotzerako bidea egitea. Apal 

ikusi nuen ofiziotako hiru ariketetan, berez ofiziotarako bertsolagun bikaina den 

arren. Kartzelakorako gordea zuen, ordea, saioko sorpresarik onena. “Diru asko 

eskaini dizute baina ez zaude prest” gaiarekin, honela ekin zion lehen bertsoari: 

“Gizon txiki bat urreratu zait lehen atzetik abiadan/eta berari segitzeko esan dit 

lasai-lasai patxadan”. Eszena ikusi egin zitekeen. “(...)Miloi piloa ilaran/ mahai 

gainera eraman/gero esan dit zure lagunak sala itzazu banan-banan” jarraitu zuen. 
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Zoragarri ekarri zuen mahaiaren errekurtsoa bigarren bertsora, eta azken puntuan 

istorioari norabide berria eman zion kolpetik, bukaerara arte gorde-gordean eraman 

zuena: “Baina mahaitik dirua kendu/ta pistola jarri dute.” Saioko bertsoak izan 

ziren. 

Xabier Sukiak eta Ibon Ajuriak ez zuten saio txarra egin. Gehiago espero nuen 

Orioko bertsolariarengandik, gehiago askotan egin duelako. Bere klasearen detaileak 

utzi zituen, halare; kartzelako “niretzat diru asko da baina/zuentzako oso gutxi”, 

esaterako. Bejondeiola. Ibonen kasuan, bizitasuna eta kolpea bilatu nahia eskertu 

behar zaizkio. Bide onean doan bertsolaria da, zalantzarik gabe. Alakrana ontziaren 

gainean botatako bertsoak izan ziren haren politenak, baina zalantzagarria iruditzen 

zait somaliar itsasertzeko pirataren larruan “guk ere jan behar dugu” diskurtsoa 

sinesgarri izatea. “Sinesgarri” hitza Txapelketa honetan aurrerantzean ere askotan 

aterako den hitza izango delakoan nago. 

Iñigo Olaetxearena beste kasu bat da. Ez dut uste urtean dozena erdi plaza egitera 

iritsiko denik. Asko jota, entrenamendu batzuk eginda etorriko zen Txapelkatera. 

Mentalitatea ere beste bat da. Nola lehiatu urteetako eta ehunka plazako abantaila 

duten bertsolariekin? Duintasunez, ahal bada. Eta berak, agurrak agur eta harriak 

harri, hala egin zuen. Nafarroako Bertsolari Txapelketan saio oso onak egin izan 

ditu, aurtengo Goizuetako finalerdian, esaterako.

Nafarroako bertsolaritzak, dena den, akats handia egingo luke bere bertsolaritzaren 

osasuna Txapelketa honen arabera neurtuko balu. Inoiz baino bertsolari eta 

bertsozale gehiago izateaz gain, inoiz baino bertsolari hobeak baitaude Nafarroan. 

Lasarte handiaren baimenaz, jakina. 
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Maddalen Arzallus

Julio Soto

Asier Otamendi

Amaia Agirre

Iñaki Zelaia

Jexux Mari Irazu
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Bilbo
2009-10-11, IGANDEA, 17:30

ARRIAGA ANTZOKIA

FINAL-LAURDENAK: HIRUGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Maddalen Arzallus

Julio Soto

Asier Otamendi

Amaia Agirre

Iñaki Zelaia

Jexux Mari Irazu

Gai-emailea: Maite Berriozabal

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Badirudi euritara egingo duela. Leitzako kiroldegiaren hormigoi kolorea hartu du 

Bilboko zeruak. Baina gaur Arriaga tokatzen da, Txapelketa hartuko duten aretoetan 

ezberdinena eta eleganteena. Ilara luzean kateatu gara sarreran, hara elegantzia deseroso 

bihurtzen denekoa: bonoa erakutsi, eta Arriagako sarrera eman digute. Santutxu eta 

Mungiako bertso eskolakoek di-da batean bideratu dute operazioa. Tartean zen Oihana 

Bartra, Zestoan kantuan, Leitzan entzule, eta Txapelketa etxera etorri denean, lanean. 

Ez da bertsolari petodun bakarra izango Txapelketan zehar.  

 

Antzeman da distira aretora sartu berritan. Agertokira begiratu eta argi zuritan ikusten 

dira Txapelketako oroigarriak. Irurako Argia Badago etxean eginak dira kristalezko 

piezak. Arriagan ere argia badago. Baita alfonbra gorria eta belusezko aulkiak ere. 

Agertokiko aulki zuriek ere inoiz baino gehiago luzitu dute. Stua etxeak utzitakoak 

dira, diseinuzkoak. Gustatu egin behar. Txapelketako kamisetak bezala. Bertsozale 

Elkarteko langileak kamiseta dexente ari da saltzen Arriagan, aurreko bi saioetan 

baino jende gehiago iruditu zaigu, mahaiaren bueltan. Eta guk dakigula, ez dute ezer 

oparitzen.  

....
Final-laurdenak : Bilbo

....
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Kolpera, lau pankarta. Langile korbatadunak kentzeko agindua eman du, edukazio 

osoz. Doinua gaiari egokitzen zaion bezala, janzkera aretoari. 1100 lagun Arriagan, 

hutsik gelditu diren aulkiak oholtza osorik ikusten uzten ez dutenak dira. Oholtzan 

dena da milimetratua, fokoen argiak eta bertsolarien mugimenduak ere bai. Bertsolari 

Txapelketak beti izan du erregidore bat, noiz hasi agindu duena… baina gaurkoan bi. 

Maddalen Arzallus, Julio Soto, Asier Otamendi, Amaia Agirre, Iñaki Zelaia eta Jexux 

Mari Irazu. Hiru, bi eta bat, bakoitza bere aulkira. Bertsolariak ere alkandora eta 

soinekoak jantzita etorri dira Arriagara. Buruari gehiegitxotan heldu diete. 

Epaileak albo batean, garai bateko finaletako estanpa. Maite Berriozabalek estreinako 

saioa du, bezperan Fernando Anbustegiren lehena izan zen bezala. 

Anbulantziaren sirena itzali, eta korrika sartu dira, hori-hori jantzita, DYAko 

langileak. Bostak eta erdietan sartu dira, gaur ere justu-justu. Ez da www.bertsoa.

com-eko kameren kasua. Garaiz, ia bi ordu lehenago, bazkaltzetik kafea hartzera joan 

garenerako,  muntaia lanetan ikusi dugu Beñat Gaztelumendi. Txapelketa jarraitu ezin 

dutenei bigarren aukera eskaintzeko prest. 

Bizi joan da saioa. Sariak ematen Bilboko Udaleko euskara zinegotzi Ana de Castro 

eta Joserra Bilbao Santutxuko bertso eskolako laguna. Txapelketako saioetan aurpegi 

ezagunak bilakatuko direnak. Getariarrak gerturatu dira, eta hala aipatu diote 

Txapelketako antolatzaile bati: gu Zarautzerako prest, bost izango gaituk!
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Hasierako agurrak

J.M. Irazu

Neurria: Hamaseiko handia 

Doinua: Haizea dator ifarraldetik

Jone Uriak Zestuan danba!

batzuntzako ezustea

Etxahun Lekuek Leitzan lortu du

pronostikoei eustea

bi saio eta biak bizkaitar

hori da fuerte hastea!

Gaur Arriagan nun ta etxean

kontrapuntu kontrastea:

hiru gipuzkoar arabarra ta

napar lerdena bestea

Iparraldeko ordezkaritzan

dator Arzallus gaztea

guk bertsotan ta zuek txaloka

nahi degu erakustea

gaurkoan ere posible dela

Bizkaiak irabaztea.

(Ø 022)
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Nahi genituen gure eltzean

babarrun batzuk egosi.

Ehun euroko erosketa da

dendakoa ez da nahasi   

eta nik azken hilabetean

ez dut ezer irabazi.

Hamar euroko billeteekin

ezin da ezer erosi. 

J. Soto

Hamar euroko bat daukazu ta

ni’re nabil berdin-berdin

karroa hartu ta pasiatzen

ari gara berarekin.

Baguette goxo bat erosi dut

horren luze ta horren fin

baina gaurkoan nahikoa izango

dut atzoko ogiarekin.  

M. Arzallus

Atzoko ogia izango dugu

ta baita esnea ere

dirurik asko ez daukagula

esan dizut lehen xuabe

eta espuma hartu duzu zuk

ene Julio ze grabe!

Bi astez ezin al zara egon

bizarra afeitatu gabe? 

J. Soto

Espuma erosi dut, bat, nahiz eta

apalean zegon sorta

beharrezkoa dut ta ez zaitez

horretaz hasi mokoka.

Bizarra txukun jarri behar dut

ez baldin badizu inporta

pose onakin joan nahi dut-eta 

Arriagara bertsota. 

M. Arzallus

Eta gainera eman nahi duzu

sekulako ezustea

baina ezin da ta hobe dugu

uztea bat ta bestea.

Ezinezkoa egiten zaigu 

hemen ezer erostea.

Hobe genuke ate ertzean

musika jotzen hastea. 

J. Soto

Baina ez ditugu kontrolatzen guk

doinu, nota ta kantuak

beraz saihestu behar ditugu

horrelako lamentuak.

Hamar euroko bat nahikoa da

atera ezkero kontuak

soilik hartuko bagenituzke

behar ditugun produktuak. 

M. Arzallus-J. Soto

Gaia: Asteko erosketa egitera joan zarete elkarrekin. Ordaintzeko garaia heldu 

denean,  orgatik gauzak kentzen hasi behar izan duzue.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Uso zuri bat inguratu zait I

Zortziko handia
(Ø 023)



..
52..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

I. Zelaia

Urduri eta bihotzekoak

jotzeko punttuan gaude

seme Iñaki kalamidade

hori daukat parez pare.

Etxean hamar aldiz bota dit

hona etorrita hala ere

agurra ere ezin du bota

batere trabatu gabe!

J.M. Irazu

Nere hau ere etorri da ba

mutur-hezur zuriyakin

baino apuntatu aurretik ere

zer zetorkiyon bazekin.

Jexux Mariren ama naiz eta

nerbioso nago fin-fin

ta banijoa naiz etorri dan

alkandora berriyakin. 

I. Zelaia

Gure semean jantziak ere

andrearen opariak.

Orain kantatu aurretik mahaian

prestu dauzkate sariak

bertso txukunik kantatu gabe

txalo jotzen du jendiak...

Garai bateko bertsolariak

haiek bai bertsolariak!

J.M. Irazu

Lehengoak joan hitunan eta

haiek zeuden bukatuta.

Aizan Maria gu hemen gauden

barruak seko nahastuta.

Hire semean erropan ere

ederki naun fijatu-ta

nikia ere gaur ekarri din

oso ondo plantxatuta! 

I. Zelaia

Saiatu gera semea janzten

tokatzen zaion bezela:

galtza bakero berri-berriak

jarri dizkiou horrela

nikia ere ondo plantxatu

ez degu bukatu bela!

Espero dugu itxurak ere

puntuatuko duela.

J.M. Irazu

Bai bai munduak funtzionatzen din

itxuraren arabera

ta begiraion ze elegantzi

dagoen goitikan behera!

Nik ez dizkinat gaur aguantatzen

bertsoa eta opera!

Nik ezin dinat hemen egon ta

guazeman Guggenheimera! 

I. Zelaia-J.M. Irazu

Gaia: Bertsolari banaren gurasoak zarete. Saioa hasi eta berehala, aretotik atera 

zarete biak.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Zeru altuan zegoen jaunak

(Ø 024)
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Lehen puntua emanda

M. Berriozabal

Madril olinpiadetan

kanpo geratu da

J. Soto

ta horrek neri ez dit

batere ardura.

Rio Janeiron dago

olinpiaden muga

ta horregatik senti

gaitezke gustura. 

M. Berriozabal

Gaur egun olinpiadak 

negozio galanta

J. Soto

ez da okerra izan

egin duzun kanta.

Kirol bat dut: pilota

hori da aparta

besteen aldean askoz

politagoa da-ta. 

M. Berriozabal

Euskal selekzioa

hurrengo urratsa

J. Soto

nahiz eta egoera

den dexente latza

egin ‘zagun indarra

ez izan zalantza.

Ofizial izateko

badut esperantza. 

J. Soto

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du 

(Ø 027)(Ø 025)

(Ø 026)
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M. Arzallus

Nere eskaereri

eginikan kasu

haseran hasi zara

laztan eta muxu

baina zer gertatu da

oraingoan aizu?

Amaia harrituta

erabat naukazu

bizkarra emanda ere

polita zara zu. (bis)

A. Agirre 

Gogorik ez daukagu

ahoa ixteko

baizik plazer gorena

topera iristeko.

Haserretu naizenik

ez duzu usteko?

Ez nitzan gai Maddalen

aurrekoa eusteko

eta esan nahi nizun

atzetik hasteko. (bis)

M. Arzallus

Beraz hasi nahi duzu

gogor eta sutsu

nahiz lehen hasi naizen

goxo ta amultsu

egia esan pixkat

bortitza zara zu

horretan inexperta 

nahikoa naiz aizu

eta zuk erakutsi

beharko didazu. (bis)

A. Agirre 

Laguntza behar dezu

zure arabera

zertan sartu hain larri

laztana ohera?

Goza zazu nerekin

zu kapaza zera

mugitu bi behatzak

gora eta behera

ta lasai elkarrekin

iritsiko gera. (bis)

M. Arzallus-A. Agirre

Gaia: Ohera sartu, eta goxo-goxo jolasean hasi zarete. Maddalen, bost minutu pasatu, 

eta bizkarra eman dizu Amaiak.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Antton eta Maria

Hamarreko txikia
(Ø 028)
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M. Arzallus

Gainera esaten du

goxo lasai-lasai

zu zaude ni behatzak

noizbait sartuko zai.

Uste dut ez naizela

horretarako gai.

Lokartu egingo naiz

eta zu ere bai

bihar goizean ez dut

agujetarik nahi. (bis)

A. Agirre 

Hasi aurretik nunbait 

zaude neka-neka

gogoan al daukazu

biharko aujeta?

Baina pasa zaiguna

ez da berriketa.

Lo egin nahi badezu

lasai eman buelta

bakarrik bukatzea

gustatzen zait-eta! (bis)
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Egia esan hasieran

ez nuen ulertu bela

behar ez zen pertsonarekin

enamoratu nintzela.

Mutila ez den beste batek

mugitu ohi dit sabela

horregatik hartzen dugu 

gauez hoteleko gela.

Nahiz ta jakin ez naizela

portatzen behar bezela

berekin iruditzen zait

ametsetan nagoela. (bis)

Bera da eguneko argi

eta gaueko izarra

bera da nere bizitza

mugatzen duen iparra.

Batzuetan sentitzen naiz

ba bai aldrebes xamarra

baina berekin bilatzen

dut nik barruko indarra.

Egia esan hauxe da

ni mintzen nauen bakarra:

ni zoriontsu izatearren

beste bat mindu beharra. (bis)

Urtea ez zait suertatu

behar bezain borobila

gezurretan pasa ditut

martxoa ta apirila.

Nahiz eta sentitzen naizen

azkarra bezain abila

gaur beregana joango naiz

aitortuko dut mutila

ta bera joaten bada

beste neska baten bila

nere errua da-eta

popatik joan nadila! (bis)

M. Arzallus

Gaia: Denbora daramazu ilunabarrean etxetik irten eta egun argiz itzultzen. Ezin 

duzu horrela jarraitu.

Neurria: Hamabiko berdina 6 puntuz

Doinua: Gure herri ttiki hau da

Kartzelako lana
(Ø 029)
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Besarkada bat lehendabizi

nere eskuderiari:

Xabier, Betto, Rikardo

Felipe eta Juan Mari.

Gurea ez da izango 

ez Renault ez Ferrari

baina hor aritzen gara

arre asto zaharrari!

Nahiz eta adio esan

nik gaur Txapelketari

segi dezagun bersotan

bizitzari kantari. (bis)

As. Otamendi

Neurria: Hamabiko ertaina

Doinua: Gai honek badu mamia

Agurrak
(Ø 030)



..
58..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....



..
59..

....
Final-laurdenak : Bilbo

....



..
60..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Iritzia: Estitxu Eizagirre

Lehen pausoa

Bilboko Arriaga dotore ageri da: butakak beteta, goiko balkoietan hainbat bertsolari 

koadrilaka eserita, eta izkina batean Ereñotzuko (Gipuzkoa) hiru ume rubio 

lerroan.

Bertsolariak erdiko pasilotik iritsi dira oholtzara, eta eltzea sutan jarri da, nor bereari 

animoka.

6 bertsolarirentzat 7 epaile, eta ni ez naiz zortzigarrena izango.

Hasiera korapilatsuari Zelaiak eta Irazuk egindako ofizioak eman dio arrankea. 

“Hemendik gora!” eskatu digu entzuleari barruak. Gora ez nuke esango, mantendu 

egin da, baxualdi puntualekin, eta bukaera aldera giroa berotu da.

Hona arnasa moztu didaten flashak:

Neurriak ez du axola: Zelaiak eta Irazuk umorezko elkarrizketa josi dute zortziko 

handian (euren gurasoen paperean), bertsokera erabat “neurri txikikoarekin”. Bizkor, 

bukaeretan perlak botaz, baina ideietan gehiegi korapilatu gabe. Zortziko txikiko 

ariketan, aldiz, Zelaiak izkin egin dio gaia umorez lantzeari, eta Amaiarekin (kazetari 

eta elkarrizketatua) karga ideologikoa eman diote ustez komikoa zen gaiari.

Puntu erantzunetan nor baino nor gehiago: gai-jartzaileak puntua jartzerako erantzun 

du Juliok, eta langa horri eusten saiatu dira gainerako bertsolariak. Irazuk entzuleen 

txistuak bilatu ditu Athletic bigarren mailara bidaliz.

Sexuan aurreratu dugu: Amaiak eta Maddalenek oheko eszena biluztu dute, 

metaforarik gabe, ateraldi iheskorrik gabe, estalkirik gabe. Berria egin zait bi 

emakumeren artekoa, bestalde.

Otamendiren azken agurra hartu dut gogoan, lagunartean bizitzari kantatzen dion 

beteranoak lehenengo egin duen honetan.
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Arkaitz Estiballes

Beñat Gaztelumendi

Erika Lagoma

Aitor Sarriegi

Xabi Paya

Unai Muñoa
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Uztaritze
2009-10-17, LARUNBATA, 17:30

KIROLETA PILOTALEKUA

FINAL-LAURDENAK: LAUGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Arkaitz Estiballes

Beñat Gaztelumendi

Erika Lagoma

Aitor Sarriegi

Xabi Paya

Unai Muñoa

Gai-emailea: Joana Itzaina

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Zuzen asko iritsi gara ezker paretera. Ez zaigu Uztaritzeko Kiroletako bidea ahaztu: 

bertan entzun genuen duela lau urte Txapelketa Nagusiko final-laurdenik beroena. 

Gaurko kartela ere interesgarria, bertsozaleen iritziz. 

Giro da atarian: eguzkiak bizkarrean jotzen du Ikastolakoek jarritako karpan. 

Beldurrez ginen zenbat jende etorriko ote zen. Bi manifestazio nazional iragarri 

dituzte arratsalderako, bata Donostian eta Baionan bestea. Halere, bertsozaleak ez 

du laugarren saiora huts egin. 

Hirugarren pankarta bat ere izan da, eguerdian egunkariaren aldeko elkarretaratzea 

egin baitute Donostiako Bulebarrean. Ehun bertsolari eta bertsozale inguru bildu 

dira. Txapelketan zehar, presente dago Egunkaria auzia: agurretan gehienbat, baita 

zortziko nagusiko lehen saioan ere, Beñat Gaztelumendik eta Arkaitz Estibalesek 

pankarta atzeko egoerari kantatu baitiote. Bestalde, saio dezentetan ikusi ditugu 

Egunkariaren aldeko bonoak eta kamisetak saltzen.     

....
Final-laurdenak : Uztaritze

....



..
64..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Umore onez zerbait hartuz egon da jendea bostak eta laurden noiz joko. Behin lekua 

hartu eta gero, noski. Laugarrenean baina ikasi dugu zein den entzulearen jokaldia: 

lehenbizi aulkia, eta gero kafea eta komentarioak. Bidean, bazkide kanpainaren 

txartelak ikusi ditugu lurrean. Pena ematen du hainbeste paper lurrean, ikusteak eta 

antolatzaileari galdetu diogu eragingarri ote diren. Behin txapelketa amaitutakoan 

eman dizkigute datuak: 175 bazkide berri egin dira Txapelketan 

Bertsozaleak kafea hartzen ari diren bitartean, Hitzetik Hortzerako lankideak dira 

lanean ari direnak. Boteprontoan harrapatu dute jendea, Kiroleta atarian. Ion 

eta Izaskun, kamera eta mikroa eskuan hartuta. Esker txarreko lana bazterrak 

nazkatzearena. Wilson Saliwonczyk payadorea euskaraz bertsotan grabatu dute. 

Ia Txapelketa osoa jarraituko du, eta hitzak lardaxkatzen hasi zenak errimatzen 

amaituko du aurki. 

Atzeko atetik sartu dira epaileak. Bertsolariak albo batetik, Joana Itzaina aurretik 

dutela. Gai-jartzaile berria Txapelketan Itsasuko gaztea. Hirugarrena. Atzean 

Arkaitz Estiballes, Beñat Gaztelumendi, Erika Lagoma, Aitor Sarriegi, Xabi Paya eta 

Unai Muñoa. Bide laburra oholtzakoa, txalo artean egin dutena. Nabarmenenak, 

Algortakoak. 

Txapelketako saio onena, oraingoz. Lehen biek egin dute saio osoena: Beñatek eta 

Arkaitzek. Sailkapenak ez du inor harritu, hala dio jendeak. Oker handirik ez dela, 

lau sailkatuko dira datorren faserako. Sailkapen taula osatzen ari da. Baina oraindik 

arkatzez idazten dira bertsolarien izenak. Boligrafoz lau: Jone Uria, Etxahun Lekue, 

Iñaki Zelaia eta Beñat Gaztelumendi. 
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Hasierako agurrak

B. Gaztelumendi

Neurria: Hamahirukoa, handiaren moldekoa, 8 puntuz

Doinua: Gregario edo laguntzaile naiz

U. Muñoa

Neurria: Hamalaukoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Doinu berri hau opari bat da 

Batzuetan naiz lotsagabea

besteetan sentibera

batzuetan naiz zortziko txiki

besteetan habanera

ni Illunbeko txahal hura naiz

baina ez naiz orduko bera

gaur hemen galtzea zer da

munduaren amaiera? 

Orain artean ez didate utzi

igotzen Dragon Khanera

ta behin sartuta ezingo naute

nahi bezain azkar atera

gaur dibertituko gera. 

Doinu berri hau opari bat da

maitasun bete-betean

baina amorruz kantatu nahi dut

aurrekoak entzutean.

Garai gogorrak bizi ditugu

patuak estu hartzen gaitu gu

bizipozaren kaltean.

Egunkaria, Bateragune 

Garzon jaunaren katean

gerraren gizon-emakumeek

nahi gaituzte itzalpean.

Aldarrikatu dezagun ozen

Donostirekin batean

“Utz gaitzateta pakean!”.

(Ø 031)

(Ø 032)
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Zortziko handia

A. Estiballes-B. Gaztelumendi

Gaia: Egunkariako bi langile ohi zarete. Gaur goizean, bertsolari andana egon da 

zuekin pankartaren atzean.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Hamaika aldiz daukazu lehendik

A. Estiballes

Hamabietan Boulebarrera

joan gara aurpegi alaiz

hainbeste jende ta bertsolari

ez zen elkartuko hain maiz.

Nahiz ta legeak bere babesa

ez digun emango garaiz

herriak behintzat maite gaitu ta

babestuta sentitzen naiz.

B. Gaztelumendi

Baino ze herri? Ehun lagunetik

gora ez ziren agertuko!

Egunkaria itxi ziguten 

itxi ziguten ta punto.

Itxaropena gauza ona da

guztiok gera lekuko

baina ez digu indarrez kendu

zigutena bueltatuko. 

A. Estiballes

Arrazoi duzu noski ehun lagun

gaur ez direla herria

baina ehun hoiek gutxienean

mugitu dute gerria.

Egunkaria itxi ziguten

ta laister igual Berria

baina ehun hoiekin dudarik gabe

egingo dugu berria. 

B. Gaztelumendi

Gogoratzen naiz Egunkaria

itxi ta biharamunean

zeinen ezdeusak sentitzen ginen

gure izaera xumean.

Berria ere itxiko dute

bai nahi duten egunean

ehun lagun alper-alperrik dira

bakarrak nahi ez dunean. 

A. Estiballes

Kopuruari ez begiratu

zerbait mugitzen ari da.

Bertsolariak Txapelketakin

dabiltza baina begira

batzuk ahalegin txiki-txiki bat

egin dute eta tira!

Gaztelumendi ta Estiballes

ere hurreratu dira.

B. Gaztelumendi

Gaztelumendi ta Estiballes

ta pankartan beste hiru

baino Garzonek horren aurrean

zerbait aldatuko al digu?

Aurrera egin nahi degu baina

ze pertsonal ta ze diru...

Doinua aldatu nahi degu baina

bukaera badakigu.

(Ø 033)
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E. Lagoma

Eskularruak jantzi orduko

izaten dugu aukera

boltsak xehetuta zerbait aurkitu

horixe dugu afera.

Dagoeneko jende guzia

joan da bere etxera

eta gu berriz pausuan gabiltz

zaborretik zaborrera. 

A. Sarriegi

Paradoxa da zeuk esan dezu

gure gizarte honena

gizakiokin egiten dena

hori ez al da krimena?

Arroz hondar bat, hiru patata

da nik bildu dudan dena

bizirauteko behar dugu guk

askok botatzen dutena. 

E. Lagoma

Nahi ez dutena probestu eta

bizi iraupen abila

baina gordeka egiten dugu

gurea da lan umila

ezkutaketan ibiltzen gara

ta gaua hain da isila

beste guztiek gaur bota duten

esperantza horien bila. 

A. Sarriegi

Esperantzaren bila hasi ta

triparik ezin da bete.

Nik lotsatzeko ezer ez daukat

ta burua daukat tente.

Haientzat ere zaborra gara

ez hartu hainbeste neke

beraiengatik gu biok ere

bota egingo gintuzkete!

E. Lagoma

Bota ezkero altxako gera

gozatuz une larriak.

Batzuk badatoz hargatik tente

jarri ditut belarriak

arraro xamar begiratuta

deitu gaituzte zerriak

baina zaborretik eingo dira

biharko lore berriak. 

A. Sarriegi

Haiek esaten digutenari

Erika kendu arreta

gaurko erronda bukatu dugu

benga har dezagun buelta.

Gaur eguneko jendilajea

halakoxea da-eta:

kontzientzia huts-hutsik eta

zaborrontzia beteta.

E. Lagoma-A. Sarriegi

Gaia: Gaua da, eta supermerkatuko atarian egin duzue topo zabor kontainerretik 

janaria ateratzen.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

....
Final-laurdenak : Uztaritze

....

(Ø 034)
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Zortziko txikia

B. Gaztelumendi-E. Lagoma

Gaia: Erika ama eta Beñat semea zarete. Play Stationa oparitu diote Beñat semeari, 

eta zuk, Erika, ordubete daramazu kableak aurrera eta atzera martxan jarri 

ezinik. Beñat urduri sumatzen duzu alboan.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

B. Gaztelumendi

Hirurehun euro hartu

ordaindu ta egin

jolastea benetan

det-eta atsegin

baino amatxo laztana

jarri zazu arin

ez zazu konektatu

mikrohondasekin! (bis)

E. Lagoma

Mikrohondasarena

a ze izerdia!

Zuzen begira daukat

anaian begia

egia da anaiaren 

gaurko oparia

ta martxan jartzea da

zure oparia. (bis)

B. Gaztelumendi

Hainbeste korapilo

ta hainbeste traba

zerbaitetara zoaz

ez dakit zertara.

Zu hala ikustea 

ama maite hara

jolasten aritzea

baino hobea da! (bis)

E. Lagoma

Pasa beharko ditut

lanean hiru gau

hemen ez dago deus’e

ez lan ta ez arau.

Zerbait egin ezazu

Beñat arren ri-rau!

Makinitak behingoan

zoratu egin nau. (bis)

B. Gaztelumendi

Nerekin lehen ere

ez zenbiltzan bapo

sortzen omen nizkizun

buruhauste franko.

Orain asmoa daukat

nik parrandarako

ea jarria dezun

bihar goizerako! (bis)

E. Lagoma

Hemen gelditu zaitez

ta erran “Barkatu”

amarekin horrela

ez zaite paratu!

Kablea sartu zazu

ta ez egin kantu

baina sudurretikan

ez zazula sartu! (bis)

(Ø 035)
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U. Muñoa-A. Estiballes

Gaia: Zu, Unai, autobus gidaria zara. Lehendabiziko geltokian igo da Arkaitz 

autobusera; azken geltokira iritsi zarete jada, eta Arkaitz ez da oraindik jaitsi 

autobusetik.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

Zortziko handia

U. Muñoa

Trankil-trankil igo da

ez barre ez negar

bere bizar luzeaz

eta mehar-mehar 

lan bila ote dabil

biajean zehar?

Bakarrik moldatzen naiz

ta ez zaitut behar. (bis)

A. Estiballes

Bilbora etorri gabe

horrenbeste urte...

Jo ze edifizio

ta zenbat bertute!

Alde bat ikusi dut

euro baten truke

bueltan beste aldea

ikusi nahi nuke. (bis)

U. Muñoa

Ez dut ondo ulertzen

pitzatuta dago

ikusi nahi duela

paisaia gehiago.

Hori ez da egia

hau da hain arraro...

A! ta badaezpada:

ezkonduta nago. (bis)

A. Estiballes

Lasai konponbiderik

ez baitaukagu guk

honaino iritsi naiz

eurotxo baten truk.

Buelta ere egingo

duzunez laister zuk

zuri ze ajola dizu

ordaintzen badizut? (bis)

U. Muñoa

Erreparatu diot

nere aldamenetik.

Zu Estiballes zera

bai orain badakit!

Egidazu firma bat

hementxe kolpetik

bainan ezetz gelditu

Muñoan aurretik! (bis)

A. Estiballes

Estiballes naiz baina

zuk hartu arnasa.

Turismo bulegora

joateko kapaza

eta esango diet

“Orritxo bat pasa.

Bilboko autobusetan

zerbitzu eskasa”. (bis)

....
Final-laurdenak : Uztaritze

....
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Lehen puntua emanda

J. Itzaina

Bake Nobel saria 

Ameriketara

A. Sarriegi

askoren ustez hori

hain berri ona da

baina jendea berdin

joaten da gerrara.

Gu hemengo kontuaz

arduratzen gara. 

J. Itzaina

Zer egin du Obamak 

bakearen alde?

A. Sarriegi

Galdera hori eginez

hemen asko gaude

bainan nunbait bera da

lobby baten jabe

ta hemen ezer ez da

hori izan gabe.

J. Itzaina

Guantanamo oraindik 

irekita dago

A. Sarriegi

ta berdin edukiko

da ziur luzaro.

Zuk bat esan dezu ta

badaude gehiago

eta sari horrekin

ni ados ez nago.

A. Sarriegi

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du 

(Ø 038)(Ø 037)

(Ø 039)
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B. Gaztelumendi

Hondurasako grina

nola badaukagun

bi presidente buruz

buru dira jardun.

Hantxe dabiltza lehian

horrenbeste lagun

hedabideetatik

nahiz izan ezagun

guk gure begiekin

ikusi dezagun.

X. Paya

Honek uste ez nuen

bidea hartu du

hegazkin txar batean

nola orain sartu gu?

Hondurasen daukate

hamaika apuru...

Ados, telebistatik

ikusiko dugu

baina gure sofatik

etxean seguru. 

B. Gaztelumendi

Zure sofan hain zera

eroso ibiltzen

zure bi eskuekin

palomitak biltzen

baina ja pazientzia

ari zait ahitzen

Hondurasen ari da

ta jendea hiltzen

ez det segi nahi gezur

batean bizitzen. 

X. Paya

Gauza bat da egia

argi ez esatea

ta bestea betiko

hartzea kaltea.

Ez al duzu ulertzen

guhaur borondatea?

Ez ote da ba hori

ai Beñat maitea

ardia otsoaren

zulora joatea?

B. Gaztelumendi-X. Paya

Gaia: Bidaia bat hartu zenuten bere garaian. Azken asteotan, hango berri txar ugari 

agertu dira komunikabideetan. Xabik bertan behera utzi nahi du bidaia.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Lagundurikan danoi I

Hamarreko txikia

....
Final-laurdenak : Uztaritze

....
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B. Gaztelumendi

Ta zuk zure zuloan

jarraitu nahi tira!

horrek bihurtu arren

pertsona ardira

baina Xabi mundua

aldatzen ari da

eta nik egin nahi det

Hondurasko jira

zuk segi zazu beste

aldera begira.

X. Paya

Orain izango al naiz

gaitz denen errudun?

Hona hemen bi pertsona

hona hemen bi album

ezberdinak garenez

gaur ezberdin jardun.

Mundua aldatzen dabil

ados nago lagun

baina arriskatu gabe

ikusi dezagun.
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X. Paya

Gaia: Sarraila aldatzera etorri dira. Oraintxe eman dizute giltza berria. 

Neurria: Hamabiko handia

Doinua: Abokatuak deitu berri dit

....
Final-laurdenak : Uztaritze

....

Juanan ezagutu ta berehala

eraman nuen ohera.

Asteburuak hamaika beti

ta hamaika hoiek topera.

Udaberrian elkartu eta

igo ginen aldarera

baina gehiegi maitatu ezkero

gerta liteke sobera.

Horregatik gaur etorri dira

sarraila hau aldatzera

bizi berri bat nahi baitut giltza

berriarekin batera. (bis)

Hasieran zintzoa zen oso

beti jator eta galai

ezkontzako ezkila ordea

bihurtu zaigu hil-kanpai.

Biraoka hasi zitzaidan ta

gero kolpeka ere bai.

Dibortzioa eskatu nion

bizimodu berrian zai

baina ez dakit orain non dagon

eta barkatu nauen ai!

Giltza eskutan euki arte ni

ez naiz geldituko lasai. (bis)

Orain malko direnez berriro

begietako makarrak

entzuten ditut bihotz barneko

zalantzaren deiadarrak

“Damutuko zaizu hau seguru!”

esaten zidan senarrak

baina geroni baino ez gara

geure erantzule bakarrak.

Horregatik bota behar ditut

gure etxeko giltza zaharrak

ea antzera galtzen ditudan

nire oroitzapen txarrak. (bis)

Kartzelako lana
(Ø 041)
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Saria hartu eta

goazen Beasaina.

Inguru hontan bazen

nerbio usaina.

Muxu bero-bero bat 

danoi alajaina

nahi bezain bero ez zait

aterako baina

muxu bero-bero bat 

danoi alajaina

izan dadila zuen

txaloen ordaina. 

Geldirik ezin naizela egon

hori ez da nobedade

azafataren gisa keinuka

bortitz edo berdin grabe

baina izen batzuk aipatu nahian

asko dauzkat parez pare.

Halere soilik bat izango da

gaur omendu nahi dut ALBE

Getxon eindako lanari esker

zalantza izpirik gabe

Txapelketa hontan zarauztar baino

algortar gehiago gaude.

A. Sarriegi

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Gogoratuko zera

X. Paya

Neurria: Hamabiko handia

Doinua: Geldirik ezin naizela egon

Agurrak
(Ø 042)

(Ø 043)
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Iritzia: Miren Ibarluzea

“Hegoaldea” eta “Iparraldea” banatzen dituen muga imaginarioa zeharkatzea berezi 

egiten omen zaio bertsozaleari (“Hegoaldeko” bertsolariari “Iparraldekoari” baino 

gehiago, segur aski; baina, tira, hori beste kontu bat da). Halakoak gogoan hartuta 

iritsi nintzen ohi baino zurrumurru handiagoa barruntatuko zuen Uztaritz singlera. 

Frontoiaren kanpoaldean txosnatxoa jarrita zeukaten ikastolako gurasoek, eta saioa 

hasi orduan, bertsozale askok ohiko duten kafetxoa edo tragotxoa hartzeko parada 

izan zuten ber-bertan. Goizeko Egunkariaren aldeko bertsolarien bat egitea eta 

orduantxe  behar zuen manifestazioa zituzten askok gogoan, bai eta hizketagai ere 

(bertsolariek ere halaxe jakinarazi ziguten euren aitzin agurretan). Ezker paretari 

begira, zain, ikusleek “gogorra” behar zuen saioa espero zuten. Nortzuk dauden 

ikusita… estu egongo da kontua… ea nor pasatzen den… gisa horretakoak entzuten 

ziren han-hemen. 

Ikusleen tentsioa areagotu egiten da Txapelketako sintoniak jotzen duenean, eta 

laster datoz bertsolariak oholtzara.  Txaloak eta aurkezpena. Baina oraindik, dena 

den, ez omen gaude gai-jartzailearen kantura ohituta, arrotz zaizkigu doinua, 

ahoskera, berbetako batzuk… Horrek, berbarako, lehen aipatu muga imaginarioa 

zirrimarratu egiten du mapan; boligrafoz barik, errotuladore lodiz, gainera. 

Bertso ederrak entzuteko aukera izan genuen Uztaritzen, baina, kritikaren bat 

egitekotan, oro har, esango nuke ez zela bertsoaldi edo ofizioetako lan biribilik izan 

(agian nik espero nuen gehiago, lehen esan bezala, gogorra behar zuelako saioak…). 

Ofizioetan bertsolariren bat nabarmentzen zen kasuetan ondokoak ez ziola eusten, 

edo nabarmentzen zen bertsolariak ez ziola ondokoari jarraitzen, irudipen hori izan 

nuen. Dialektika gehiago espero nuen. Kasu batzuetan “bakarkako ofizioak” izan 

zirela esatera ausartu naiteke. Dena den, ondo dakit gaiek ere horretarako aukera 

ematen dutela bertsolariak oposizioan jarri ezean. 

Ez du aurrekoak, dena den, bertso onik entzun ez zenik esan nahi. Ez zuten lau 

bertsolarik kasualitatez hurrengo faserako txartela lortu. 

Bertso ederrak entzun genituen, gutxien arituenen sufrimendua bere egin zuen 
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entzuleriak, xingarra eta taloa afaldu genituen Uztaritzeko ikastolakoen eskutik, 

txapeldunaren gaztetasunari gorazarre egin zion prentsak…  Denetariko sentsazioak 

utzi zituen saioak. 
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Iker Zubeldia

Joxe Munduate

Unai Agirre

Oihane Perea

Iratxe Ibarra

Xabier Silveira
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Zarautz
2005-10-18, IGANDEA, 17:30

ARITZBATALDE KIROLDEGIA

FINAL-LAURDENAK: BOSGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Iker Zubeldia

Joxe Munduate

Unai Agirre

Oihane Perea

Iratxe Ibarra

Xabier Silveira

Gai-emailea: Saroi Jauregi

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Eguerdi parterako, kartelez josia dago kostaldeko herria. Bosgarren saioa du 

Txapelketak; dagoeneko norabide eta noranzko guztietan jarri dizkiote geziak 

argazkiko neskari. Bata bestearen gainean, baina ulertzeko moduan. Euri asko egin 

du Txapelketa hasi zenetik. 

Igandeetako saioak jendetsuagoak izan ohi dira. Batek baino gehiagok egin digu 

kontra; gaurkoa ikusita arrazoi ematera etorriko dira nahi izanez gero. Aritzbatalden 

ez da beste inor sartzen. Bakarren bat estu antzean ere egongo da barruan. Bero 

egiten du.  Ilara izugarriak barruan eta kanpoan. 1400 pertsonarentzat egokitu da 

kiroldegia, baina txikiegia geldituko da, 300 pertsona inguru kanpoan geldituko dira. 

Antolatzaileak oso urduri sumatu ditugu. Lehen aldia da sarrera eten behar dutela. 

Getaria eta Zumaiako laguntzaileak dituzte Motxian bertso eskolakoek. Ez zaie saio 

ederrena tokatu lanerako, baina ez dute irribarrea aurpegitik kendu. Bost minutuko 

atzerapena barkatuta, barrura bertsolariak. Aspaldi ez genituen barrez ikusi. Jendeari 

begira, mementoaz gozatzen ari balira bezala sartu dira Iker Zubeldia, Iratxe Ibarra, 

Unai Agirre, Xavier Silveira, Oihane Perea eta Joxe Munduate Saroi Jauregiren 

....
Final-laurdenak : Zarautz

....
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katiuska berrien atzetik. Kiroldegia izateko, giro beroa. Ez da gutxiagorako, sardinak 

latan bezala gaude entzuleak.    

Harrituta utzi gaitu jendearen argazkilari grinak. Publikoan argazki kamera mordoa 

sumatu dugu. Tximistak dirudite flash argiek. Hitzetik Hortzerako kamerek grabatu 

izan dituzte urtetan bertso saioak. Orain, youtube edo facebooken aurkituko ditugu 

ilusio guztiz eta dardararik gabe bertsozaleek igotako bideoak.  

Aurreko saioetan baino gehiago erre dute bertsolariek oholtzan. Publikoan, 

gehiengoak errespetatu du aurkezlearen debeku mezua; kiroldegiko txibatoak 

mututu behar izan dituzte, badaezpada. Bertsolariak ohitzen, publikoa ohitzea falta 

da orain. Horretarako, aurkezlearen oharren osteko txistu zaparra txikitzetik hasi 

behar genuke. 
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Hasierako agurrak

J. Munduate

Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz 

Doinua: Iparragirre abila dela

Lehorrekoak oso abilak

ez izan arren uretan

zeozer ona izango dela

uste det gaurko honetan.

Nik ez dakit igeri

baina ez nago eri

zuek txalo jo benetan

ea ito gabe libratzen naizen

Zarauzko olatuetan. (bis)

(Ø 044)
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I. Zubeldia

Aspertu ginen Europan zehar

kamionakin ibiltzen

ta orain gaude restop batean

geure kabinak garbitzen.

Ai lagun Joxe jokabide hau

ez det ondo entenditzen:

ze kristotako garbitzen degu

ez baldin badeu zikintzen?

J. Munduate

Nik erantzuten jakingo al det

zuk egindako galdera?

Egoerari hartzen diot nik

alperrikako tankera

trapua hartu ta ari gera

aurrera eta atzera...

Pazientzia bukatu behar zait

pinturarekin batera!

I. Zubeldia

Urte hauetan Europan zehar

eman degu hainbat gerra

errepidea izan zitekeen

zuzena ala okerra.

Xarma guztia galduta dago

nere kabina bazterra

dagoeneko pipiak jan dit

Cindy Crawford-en posterra.

J. Munduate

Posterrak duen dizdirak ez nau

lehenago hainbeste pozten

ikusten baitut egun gogorrak

ilaran nola datozten.

Ez da erreza mantendu eta

familia ondo jazten

ta okerrena: argi izpirik

oraindik ez da ikusten.

I. Zubeldia

Ez zazu etsi lagun Josetxo

oraindik zaude gaztea

ez da komeni edade hortan

burutik raso nahastea.

Komeni zaigu irtenbideen

bila lehenbailehen hastea

onena degu kamiona saldu

ta ehun ardi erostea. 

J. Munduate

Igual kamioiak saltzea ez da

izango gure kalteko

baina laguna zerbait badaukat

gaurkon zuri esateko:

bitatikan bat salduko degu

ta bestea aparteko

igual gaizki ez da etorriko

ardiak eramateko!

Zortziko handia

I. Zubeldia-J. Munduate

Gaia: Kamioi gidariak zarete, eta bost hilabete daramatzazue lanik gabe. Astero 

bezala, kamioia garbitzen egin duzue topo.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Hamaika aldiz daukazu lehendik

(Ø 045)
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I. Ibarra

Erdi mozkorrik gaba ez doa

gaurkoan bape goibela

txizalarriai eutsi ezinik

ilara ez da ustela.

Bikotetxo bat sartu ei da hor

ta tardantza da itzela

ez dakit zertan dabizen baina

bai gustora dabizela.

X. Silveira

Oraintxe arte ezezagunak

baina hori orain arte

komun bateko iladak sortu

dezake feeling bastante.

Hogei minutu komun barruan

ze joku ote daukate?

Guk ere hainbeste itxoin ta pixkat 

aprobetxa genezake.

I. Ibarra

Jente aurrean ez gara hasiko

hori izan da galdera?

Nik nobioa dot aspalditik

ezin dau ondo atera

baina ez pentsatu ideiatxo bat

etorri jata kolpera:

emaitza onak emoten dauz ta

sartuko al gara batera? 

X. Silveira

Itxuraz ez dio aunitz ardura

bere nobio kuttunak

gezurrik ez du zergatik esan

ezer esaten ez dunak.

Ba al dakizu zenbat sekretu

gorde ditzakeen komunak?

Eta behin handik irtendakoan

besterik gabe lagunak. 

I. Ibarra

Horra sartuta ostean lagun

izan behar dogu beraz

ni gertu nago komun barruan

zugaz egiteko jolas.

Patxadaz hartu beharko dozu

eta ondo hartu arnas

behin sartu ezkero hogei minutu

labur geldituko jataz. 

X. Silveira

Zu lasai egon nerekin ez da

inoiz ezer laburregi.

Kontua dugu barrenekorik

ez dela guandik ateri.

Hogei minutu dagoeneko

bihurtu da ordu erdi

hementxe bertan eginda ere

ez zait axola gehiegi. 

I. Ibarra-X. Silveira

Gaia: Goizeko ordu biak dira, eta taberna bateko komuneko ilaran zaudete biok. 

Azken hogei minutuetan ez da aterik ireki.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Uso zuri bat inguratu zait I

....
Final-laurdenak : Zarautz

....

(Ø 046)
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Zortziko txikia

J. Munduate

Kanpinean nahi zendun

berdin zan noranahi

baina ideia ona

ez zan izango ai!

Ebia hasi da-ta

euri-jasak darrai...

Ilerik ez zait busti

beste guztia bai! (bis)

U. Agirre

Nahiz ta kanpin bat hartu

genuen lehenago

orain teilatu on bat

behar zan gehiago.

Komunera etorriak

gu tximu zeharo

lur hotza dauka baino

haiz gaizki ez dago. (bis)

J. Munduate

Itxura dadukazu

ijitoarena

ta nik begiratuta

ematen det pena.

Ondoren pulmonin bat

guregana hurrena

hau baino hobea da

hotelik txarrena! (bis)

U. Agirre

Nahiz lagunak nahi lukeen

hemendikan alde

oporretan gaudela

ez da nobedade.

Pulmonia hartzea

ez degu hain grabe

ospitalian oso

ohe onak daude. (bis)

J. Munduate

Hara ez nuke joan nahi

ta ez disimula

baina oraintxe daukat

gorputzaldi ahula.

Uste nuen nik Unai

jakingo zendula

zuhurraren poltsak beti

bi zulo ditula. (bis)

U. Agirre

Ezer txarrik ez diot

nik opa inorri

baina ez det hemendik

ihes joan nahi korri.

Txanda bukatu zaio

lehengo bikote horri

ni komunera nua 

nahi badezu etorri! (bis)

J. Munduate-U. Agirre 

Gaia: Unaik hala nahita, kanpinera joan zarete oporretara. Ekaitzak zuen kanpin 

denda eraman du, eta kanpineko komunean zaudete busti-busti eginda.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

(Ø 047)
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X. Silveira

Gizajua ez dago

ohitua uretan

amatxok zaindu baitu

azkeneko urteetan.

Egia esan abila

da hau legatzetan

baina hauetan baino

gehiago besteetan!

I. Zubeldia

Arrantzara natorre

Zarauzko partera

hemen korrokoietan

badago aukera

ta hauek jaten dute

zikina sobera

jan behar ez badegu

zertako atera?

X. Silveira-I. Zubeldia

Gaia: Xabier arrantzale zaharra eta Iker berria zarete. Ikerrek oraintxe harrapatu du 

bere lehen arraina kanaberarekin, baina ez da uretatik ateratzeko gauza.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu 

....
Final-laurdenak : Zarautz

....

(Ø 048)
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Lehen puntua emanda

S. Jauregi

Egaña menderatzen 

erraza ez dago

U. Agirre

txapel mordo bat baitu

etxian lehenago.

Gaztiak hor gabiltza

enbido ta hordago!

Aurten gaina hartzeko

oso pronto nago. 

S. Jauregi

Bosgarrenaren bila 

omen dijoala

U. Agirre

hainbeste ba al ditu

Egañak? Aibala!

Kenduko diyodala

ni ez naiz normala!

Badakit faborito

bera izango dala.

U. Agirre

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

X. Silveira

Oraindik aguantatzen

badu kainaberak

ez dijoaz hain gaixki

zure ibilerak

arrainari tiraka

a ze gorabeherak!

Ez dakit ez zaituen

arrantzatu berak!

I. Zubeldia

Malekoian hasi naiz

fuerte garrasika

ezin nuen atera

ta nengon etsita.

Honen morrala dago

lubinaz josita

uretan hiltzen dira

Xabi ikusita! 

X. Silveira

Hilda ateratzeko

kapaz naiz behinipin

eta zu hortxe zaude

haserako berdin.

Hurrena saia zaitez

eskopetarekin

eta txakurra bialdu

biltzera joan dedin.

I. Zubeldia

Nik txakur ona dauket

izena dauke Jai

baina hala’re ez du

ureta joan nahi.

Usotara nijoa

patxaran ta lasai

ezin dalako jarri

axaria artzai.

(Ø 050)(Ø 049)
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J. Munduate

Lanean aritua

majina bat urtez

orain zendua zaigu

aita ona tamalez.

Denuntzia sartzera

juan gaitezen legez

erakuts diezaiegun

gaudela indarrez

ta gaixo daudenekin

akordatu zaitez. 

I. Ibarra

Laneko urteak igual

hogeta hamapiko

kejarik pe ez eban

sekula eukiko.

Amiantoak hila

amiantoak ito...

Holako saltsan hoba

ez sartu ta kito

diruak ez baiteusku

aita itzuliko.

J. Munduate-I. Ibarra

Gaia: Amiantoagatik, zuen aita hil berri da. Zuk, Joxe, salaketa jarri nahi duzu; 

Iratxek ez du saltsa horretan sartu nahi.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Hamalau heriotzena

Hamarreko txikia

S. Jauregi

Zu izango al zara 

kentzeko kapaza?

U. Agirre

Hori pentsatu izan det

sarri nere kasa

baina etortzen danean

hortikan gai-jasa

fase bat pasatzea

ere ez da erraza.

....
Final-laurdenak : Zarautz

....

(Ø 051)

(Ø 052)
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J. Munduate

Gaitza hartu zuen hark

izerdian truke

batzui atera zaie

hori oso merke.

Dena libre uztea

pena litzateke.

Saia gaitezen gogor

horretan jo ta ke

agian duintasuna

itzuli daiteke.

I. Ibarra

Familia bakarrik 

da horretarako gai

ta epaiketa artean

ni ez nabil alai.

Lasai joan nahi neuke

kanpora noranahi

ahaztu egin behar dogu

ahaztuz bizi lasai

ez dot aita ahaztu nahi

baina kontu hau bai. 

J. Munduate

Nere aldamenean

indarge ta umil

zu lasai zaude baina

ni ez nago trankil.

Hemen batzuek lana

bestea hor dabil

baina zilegitasun

guztia borobil

langile bat gehiago

inor ez dadin hil.

I. Ibarra

Gero be hilko dira

ez badabiz trebe

hemen alperrik dira

arau eta lege

hemen dirua baita

enpresen errege.

Ein dagigun aurrera

aurrera alafede

bestela amiantoak

hilko gaitu geu be!
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U. Agirre

Gaia: Telefonoa jo eta jo ari da, baina ez duzu hartu nahi.

Neurria: Hamabikoa, handiaren moldekoa, 7 puntuz

Doinua: Txikitatikan edukia dut

....
Final-laurdenak : Zarautz

....

Hilabete bat pasatua det

halamoduzko peskisan

herriko festak izaten dira

orain hor eta berriz han.

Neronek ondo jakin nezake

nundikan nora zabiltzan

neu’re gazte izan nitzan

garai batean bizitzan.

Jo ta jo dabil jo ta jo berriz

amorratuaren gisan

goizeko lautan telefonoa

ona ezin leike izan. (bis)

Zerbaitek dio ordubetean

geldi geratu nadila.

Gurasoaren bizitza degu

batzuetan marabilla

baina besteetan gure barruan

sortzen dan kezka isila...

Imajinatzen dut hila

edo gaxoa zurbila.

Jaiki ohietik arnasa hartu

lasaitu zaitez mutila!

Mundua ez da beti beltza ta

salara joan zaite bila. (bis) 

Hainbeste bildur sartuko zenik

ez nuen asko usteko!

Baina azkenean atrebitu naiz

ondo batekoz besteko.

Amesgaizto hau buka dadila

buka dadila konpleto!

Egiz garbi esateko

ez zait atera hain terko.

Berak esan dit “Atta etorri”

parre-murritz bat tarteko

gasolinarik gabe dagola

ta bere bila joateko. (bis)

Kartzelako lana
(Ø 053)
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O. Perea

Gaia: Telefonoa jo eta jo ari da, baina ez duzu hartu nahi.

Neurria: Hamabiko berdina 6 puntuz

Doinua: Gure herri ttiki hau da

Bost urteko harremana

ze goxo! ze atsegina!

sentiarazi nauzu zuk

printzesa edo erregina

baina atzo amaitu zen

ta ez da lehengo berdina.

Aurrera egiteko dut

egin beharra ahalegina.

Nahiz eta jo eta jo zu

hortxe zauzkadan jakina

ez dakizu ring bakoitzak

eragiten didan mina! (bis) 

Elkar ezagutu ondoren

bi mila ta lauko udan

murgildu ginen bikote

harremanen abenturan.

Bide hortan hainbatetan

eduki nauzu zuk dudan

baino atzo arratsaldean

jada ez nengoen mugan.

Orain esan nahi nizuke

zenbat maite izan zaitudan

ze hutsune dudan eta

zenbat negar egin dudan. (bis)

Nola bihurtu liteke

on egin nahia nekea?

Nola amaitu daiteke

gau beltz batean bakea?

Baina aurrera egin nahi dut

zer nahi duzu esatea!

Orain ezin dizut hartu

bihotza ez dut betea

baina denbora pasata

hartuko dizut maitea.

Gauza bakarra espero dut:

lagun onak izatea. (bis)

(Ø 054)



..
91..

Nahiz kotxeko mila bazter

ikusi hamaika bidez

mekanikan ez naz lider.

Bertsolaritzak danetik dauka

ze nerbio ta ze plazer!

Zuri Urta mila esker

eta entzule zuri zer?

Zu barik ez gara ezer. 

I. Ibarra

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 7 puntuz

Doinua: Ikusten duzu goizean

Agurrak

....
Final-laurdenak : Zarautz

....

(Ø 055)
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Iritzia: Jon Ansa

Ikusle ugari Zarautzeko saioan 

Titular bila ibili naiz artikulu honetarako. Erdipurdiko asko etorri zaizkit burura. 

Baina, hedabide batzuetan Zarauzko final-laurdenaren gainean egin direnak ikusita, 

bilatzeari utzi diot. Gara: “Zubeldiaren poza eta Silveiraren haserrea”; Sustatu: 

“Xabier Silveiraren potoak eta haserrea”; zuzeu.com: “Xabier Silveiraren show-a”. 

Niri kezkagarriak iruditzen zaizkit, kultur ekitaldi batenak baino gehiago, beste 

edozerrenak diruditelako.   

Baina titularrok ez dira kasualitatea. Azken finean, Txapelketa, beste gauza askoren 

artean, sormen lan baten fribolizazioa ere bada. Morboa, lehiaren ikuskizuna, mendi 

errusiarra... hori ari gara saltzen, eta horrek bere alde txarra ere badu. Horregatik, ez 

gintuzke hainbeste harritu behar bertsolari batek oholtzatik alde egiteak emandako 

puntuazioak gustatu ez zaizkiolako. Silveirak eskatu du barkamena, nor gara gu 

hura epaitzeko? Denon artean (bera barne) sortu dugun munstroaren biktima baino 

ez da izan lesakarra, beste guztiok, ikusle, bertsolari, epaile, gai-jartzaile eta abar, 

garen bezalaxe. Hori ere bada Txapelketa, eta ez gaitezen kexa bere alderik itsusiena 

erakusten badigu tarteka. 

Epaileen zintzotasunaz zalantzarik ez nuela esan nuen aurrekoan. Eta gauza bera 

pentsatzen jarraitzen dut. Baina Txapelketak erabaki du Xabier Silveira ez duela 

bertan izatea nahi: bertsokera bat, eta batez ere jarrera bat, da gutxi puntuatu dena. 

Bertsoa ulertzeko modu bat, bertsolari izateko eredu bat. Horrek atera ditu 595,5 

puntu. Eta hori da epaileek, finean, bertsolari guztiengan epaitzen dutena. Zilegitasun 

osoz, edo behintzat jokoaren arauek (bertsolari guztiek Txapelketan izena eman 

duten unetik onartutako jokoaren arauek) aitortutako zilegitasunez. 

Ezinezkoa da bertsolari baten lana oholtzan egun horretan egin duenarekin bakarrik 

epaitzea. Bertsolari hori nolakoa den, zein den, zer bertsokera duen, zer egin zuen 

aurrekoan… ondo aski daki epaileak saioaren aurretik (edo are okerragoa litzatekeena: 

ez daki). Nahita ere, ezinezkoa da hori guztia kontuan hartu gabe epaitzea. Beraz, 

epaileak aukera ideologiko bat egiten du. Hau da, bertsokera bat baloratzen du eta 

gauza batzuk zigortzen ditu, bere gustu, iritzi eta pentsamenduen arabera. Eta ez 

du balio aurreiritziak dituztela esateak. Hain da ebidentea badituztela! Beste guztiek 
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ditugun bezalaxe. Baina horretarako dago epailea, horregatik jartzen dira epaileak: 

erabakiak hartzeko. 

Eta epaileak bertsolaritzaren Sistema oso baten barruan kokatuta daude. Edo, hobeto 

esanda, Sistema horren erdigunean. Estitxu Eizagirrek “Kolapsoa baletor?” artikulu 

mamitsuan (www.argia.com/blokak/garialea, 2008.10.15) aipatzen du Even Zohar 

israeldarraren teoria. Bertan, besteak beste, zera esaten da (parentesi artekoa nirea 

da): “(Bertsokera) kanonizatuak dira, arau eta artelanak -beraz, ereduak eta testuak-, 

zeinak kulturaren gune nagusietan legitimotzat hartzen direnak.” Eta “Kanonizatu 

gabeak dira, berriz, arau eta artelanak, zeinak kultur gune nagusiak zilegitasunik 

gabekotzat dituenak.” Alegia, gune horrek bere arauen baitan erabakitzen duela zer 

den bertso ona eta zer txarra. Zerk balio duen eta zerk ez, zer baloratu behar den 

eta zer zigortu. Ez baita “berez” ona edo txarra zer den esaterik ezarritako irizpide 

batzuen galbahetik pasa gabe. 

Horrela baino ez dezaket uler nire ustez urteetan Txapelketa batean entzun den 

zortziko nagusiko lanik onenari 6,7ko batez bestekoa ematea. Horrela baino ez 

nezake sinets nire ikuspuntutik zortziko txikiko lan ikaragarri bat izan zena 6-o 

batezbestekoz puntuatzea. Puntuari erantzuten 5,7 eta 10eko txikian 6 izan ziren, 

hurrenez hurren, batezbestekoak. Kartzelan bi poto egin zituen Xabierrek, baina 

puntuak ikusita, epaileek hiru kontatuko zizkioten ziurrenik (Hara: “mobila beti 

daramat gainean” eta “haserretuta hor uzten dut mahai gainean”. Garbi dago 

lehenengo “gainean” horrek “soinean” edo “aldean” esan nahi duela, eta ez duela 

bigarren “gainean” oinaren adiera bera. Hori bai, euskaraz ez da zuzena. Baina, 

orduan, non jartzen dugu zuzentasunaren langa?). 3,8ko batez bestekoa eman 

zioten. Bertso onak bota zituen, agian azkarregi hasi bazen ere (uste dut errekor 

berria jarri zuela lehen bertsoa 40 segundora botatzen hasita); eta berriz ikusi da 

potoa hiperpenalizatuta dagoela, sormena eta autore jarrera infrabaloratuta dauden 

bezalaxe. Baina, gauzak horrela, bertsoa hasterako 3 minutu behar izan dituenari 

zer jarri beharko genioke? Eta gaitik kanpora nabarmen aritu denari? Bestalde, ez da 

erabat egia potoek utzi zutela Silveira Txapelketatik kanpo. Epai irizpideak eskuetan, 

potorik egin gabe ere oso larri ibiliko baitzen hurrengo fasera pasatzeko. 

....
Final-laurdenak : Zarautz

....
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Xabier Silveira ez dago aipatutako Sisteman (ea hurrengo batean honetaz 

zabalago jarduteko aukerarik dugun). Maila guztietan, baina batez ere mailarik 

garrantzitsuenean: bertsokeran. Eta Sistemak horregatik bota du kalera Sistemaren 

adierazpen gorena denetik, bertso Txapelketa Nagusitik alegia. Eta “kalera bota” 

hori ez dezala, arren, inork gaizki interpretatu. Asko laburtuta, esan nahi dudana da 

Nafarroako txapeldunak duen bertsokera ez dela oso preziatua Txapelketan, beste 

bertsokera batzuen mesedetan. Izan ere, berea ez den terreno batean lehiatu baita 

lesakarra, berea ez den sistema batean, eta galdu egin du. Galdu baino gehiago, 

aldez aurretik galdua zuen zerbaitekin borrokatzen saiatu da. Baina alferrik. Alferrik 

emaitza teknikoari dagokionean. Baina sortzaile gisa pauso erraldoia eman duelakoan 

nago. 

Zarautzeko oholtzan, aspaldiko partez, goi mailan kantatu zuen. Bakarra da Silveira:  

originala, desberdina, lan handia eginda nortasun propioa eraiki duen sortzailea. 

Horrek ez du preziorik: sortzailetza bada zure lana, izan desberdina, eta ona izango 

zara. Eta bertsotan bikain egin zuen. Bikain, bai.  

Zubeldia nire bertsolari gogokoenetakoa da. Nirea eta publikoarena. Kolpe handikoa 

da, baina bertsotan asko egiten dakiena. Erregularra da gainera, kolpean erregularra, 

eta hori konbinazio perfektua da bertsolari batentzat. Zarautzen berea egin zuen, eta 

hori saio onaren sinonimo da. Publikoa zoratzen jarri zuen behin baino gehiagotan. 

Zubeldiak beste debate bat irekitzen du Txapelketan kantatzen duen aldiro: ikaragarri 

estimatzen du publikoak, baina azken sailkapenetan eta puntuazioan ez da hori 

islatzen (643 puntu ez dira asko jaso zituen txaloak kontuan hartuta). Horrela behar 

du? Nik ez dut erantzunik erabaki. 

Iratxe bere mailatik behera sumatu nuen binakako lanetan. Hamarreko txikiko lana 

ez zitzaidan gustatu, bertso onak josi bazituen ere, arrazoi potolo oso erabilietara jo 

zuelako. Sinesgarritasuna berriz ezabaian. Kartzelan jo zuen goia, eta asmatu zuen, 

ongi asmatu ere. Azken puntuarekin ondo asko biribildu zuen ondo asko egindako 

lana. Oro har, saio hobeak egin izan ditu. Halere, aitortu behar zaio egun onenak ez 

dituenean ere ez erortzeko duen abilezia.
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Joxe Munduatek gozarazi egin zidan. Agian ez naiz oso objektiboa izango, baina 

oso maite dudan bertsolaria da Joxe. Umorera jotzen dakiena, jendea barrez jartzen 

duena. Komedia, baina, ez dago oso baloratua, nik meritu handia aitortzen diodan 

arren. Kartzelan jaitsi zen pixka bat. Ea bertso saio gehiagotan ikusteko aukera 

izaten dugun. 

Unai Agirrek beti jaso izan du, nire ustez, merezi izan duen baino errekonozimendu 

txikiagoa. Zarautzen ez zuen, ordea, bere eguna izan. Bere bertsokerak plazetan 

leku gehixeago izatea nahiko nuke. Kartzelako bertsoak benetan izan ziren onak, 

baina ez zituen denborak ondo neurtu, eta gehiegi hartu zuen pentsatzeko. Pena 

bere mailako bertsolari bat Txapelketatik kanpora geratzekotan izatea. 

Azkenik, Oihane Pereak kartzelan egin zuen lana goraipatuko nuke. Saio osoan 

gorabeheratsu ibilita, sentsazio ezin hobeak utzi zituen bukarean, era hori eskertzekoa 

da. 
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Onintza Enbeita

Jon Martin

Miren Amuriza

Iñigo Izagirre

A. Oiarzabal “Xamoa”

Fredi Paia
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Laudio
2005-10-24, LARUNBATA, 17:30

GRANJA KIROLDEGIA

FINAL-LAURDENAK: SEIGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Onintza Enbeita

Jon Martin

Miren Amuriza

Iñigo Izagirre

A. Oiarzabal “Xamoa”

Fredi Paia

Gai-emailea: Saroi Jauregi

Epaileak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril, Aitzol Astigarraga, Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria

Aldapatsua eta bihurria da Granjako sarrera. Atzeko aldetik, metro dezente egin 

behar dira aldapa gora. Jendea taldean etorri da Arabako lehen saiora. Bertso eskolen 

topaketa dirudi gaurkoak: Arkaitz Oiartzabal eta Jon Martin animatzera etorri da 

Oiartzungoa, Fredik ere ekarri du Algortako banda. Uztaritzen eta Zestoan izan ziren 

berberak edo gehiago. Kosta zaie paretan pankarta itsastea. Hirugarrenean bai.  “Fredi 

toquero, 3-0”. Jone Uria eta Xabi Paya sailkatuta, hirugarrena behar du Fredik. 

 

Harmailetara joan gara sartu berritan, baina albo batean gelditzen da agertokia. Behera 

jaitsi gara bertsolariak parez pare sentitzeko. Eskaileretan marmarra, handiegia. 

Bertsoaldiren batean, isiltasuna eskatu behar izan du petodun antolatzaileak. Zaila 

izaten da emozioak ezkutuan gordetzea. Bai, behintzat, Txapelketa Nagusiko azken 

final-laurdenean.  

Publikoan bertsolari asko, zestoan baino gehiago. Batzuk bigarren fasean kantatuko 

dutenak, saioa hasterako badakitenak gainera. Aurrera egitea espero ez dutenak, 

Txapelketan kantatu gabeak eta sailkatuak ikusten direnak. Azken horiek egon 

daitezke txarrenean, eta beren ondokoak. 

....
Final-laurdenak : Laudio

....



....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Lierni Altunak eman digu arratsalde ona. Ona izan da bai, saio dotorea eskaini baitute 

sei bertsolariek. Miren Amuriza, Jon Martin, Arkaitz Oiartzabal, Iñigo Izagirre, 

Onintza Enbeita, Fredi Paia eta Miren Amuriza. Azken biek hamarreko txikian egin 

dutena izango da orain artean entzun dugun bertsoaldirik osoena. Pajaritos kantatzen 

amaitu dugu guztiok.  

Saio amaieran, Jon Karla Menoyo, Laudioko alkatea, Izaskun Miñano, Euskara 

zinegotzia eta Julen Eizagirre, bertso eskolako kidea igo dira sariak banatzera. 

Liernik argitu du zein bertsolari pasatuko diren hurrengo fasera: 632,5 puntutan jarri 

du langa epaile zazpikoteak: Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Jon Abril,  Ekaitz 

Elorriaga, Eneko Bidegain, Josu Telleria eta Aitzol Astigarragak. 

Aste horretako Hitzetik Hortzeran bere pronostikoa eskatu zion lankide batek Felix 

Irazustabarrenari. “Felixek lau dio” erantzun zion Alegiko kazetari ilekizkurrak. Bai 

egoki esaten asmatu ere.   

 

Laudioko bertso eskola Txapelketan lanean aritu den talderik gazteena da. Saioa 

amaituta, argazkia atera dute agertoki gainean. Ohitura bihurtu da, dirudienez. Baita 

saio ostean tragoa hartzea ere. Jende ugari dago tabernan. Gaur, gauza asko daude 

komentatzeko. 
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Arratsalde on entzule maite

ekilibristaren sare!

Granjan iraultza egin nahi dugu

Orwellen fabulan pare. 

Mila puntuaketa

airean daude-eta

zenbakien mende gaude

baina bertsotan egin nahi dugu

kalkulagailurik gabe. (bis)

J. Martin

Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Iparragirre abila dela

Hasierako agurrak

....
Final-laurdenak : Laudio

....

Zortziko handia

On. Enbeita

Ontzia sartu ta itsasora

joan ziren denak aurrena

ta piratekin topo eginda

sortu da mila problema.

Nahiz ta bihotzak ziurtatu sarri

ondo egongo direna

zeozer egin nahi ta ezina

da sentsazio txarrena.

J. Martin

Antza nahi dute itsasoaren

gainazala kontrolatu

baina itsasoa beti da aske

ta olatuak olatu.

Politikoak omen dabiltza

saiatu eta saiatu

baina jendean biziarekin

ezin da negoziatu. 

On. Enbeita-J. Martin

Gaia: Alakrana itsasontziko bi marinelen familiartekoak zarete. Egunak aurrera 

doaz, eta etxekoak ez dira etxeratzen.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Goizian goizik jeiki ninduzun I

(Ø 056)

(Ø 057)
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Zortziko txikia

J. Martin

Plana egina neukan

gaurkoz afaltzeko

bakarrik ondo baina

zurekin hobeto.

Erdi beteta negon

afaldu dut lepo

baina badut leku bat

postrea sartzeko. (bis)

M. Amuriza

Kendu dut jertsea ta

kendu dut txaketa

ta Jonek komunetik

egin badu buelta

ez zaite asko harritu

sargoriz beteta

berogailua apropos

jarri duzu-eta! (bis)

J. Martin-M. Amuriza

Gaia: Lagunak zarete. Jon, aspaldiko partez, elkarrekin afaldu duzue zure etxean. 

Komunera joan eta bueltatu zaren batean, Miren erdi biluzik topatu duzu sofan.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

On. Enbeita

Baina itsasoa itsaso izan da

berdin orain eta lehen

ta hori geure senide hoiek

jakingo dute ondoen.

Politikoak ez dakit ondo

nik zeri begira dauden

behin honezkero igeri ere

ekarriko genituen.

J. Martin

Baina marrazo gehiegi dago

ur hoietan ez da giro!

Elkartzen gera ta albisterik

ez da iritsi berriro.

Negar malkotan urtu ohi gera

badegu nahiko motibo

ta itsaso bat birsortzen dugu

elkartzen garen aldiro. 

On. Enbeita

Gau asko dira lo egin gabe

haginka barruko harra.

Elkartzea da antza guk egin

genezakeen bakarra.

Armak eskatzen hor hasi dira

hori omen da indarra.

Ze tristea den langile soilek

armetara jo beharra!

J. Martin

Animalitan arriskutsuna

izan leike alakrana

gorputza dauka gotorra eta

pozointsua du buztana.

Nik egunero egin izan dut

kaira joateko plana.

Laister etxean egongo zara

ta eutsiozu laztana!

(Ø 058)
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J. Martin

Bai orain aitzakiak

bota ditu klaro!

Liluratuta nauka

Mirenek zeharo.

Zu biluztea horren

errexa badago

oraindik igoko dut

gradu bat gehiago. (bis)

M. Amuriza

Izerditan igo dut

eskaileren malda

eta tenperatura

nahi duzunez alda

plastikozko saltxitxak

ta sobreko salda

postrea afaria baino

hobea izango ahal da! (bis)

J. Martin

Tartarik goxoena

hori da Jon Martin

badaukat nahiko nata

ta nahikoa gurin.

Muxuka hasi natzaizu

goxo baina ezin

akordatu naiz-eta

zure aitarekin. (bis)

M. Amuriza

Beraz akordau zaizu

aita aipatzea

hauxe izaten dut nik

betiko trantzea.

Espero dut etxera

gero bueltatzea

ta ordurako zurekin

ez gogoratzea. (bis)

....
Final-laurdenak : Laudio

....
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I. Izagirre

A ze parrilla festa

egin degun aurten!

Jendea hasten bada

pelmada ematen

“Zer moduz Tenerifen?”

erantzuna baten:

bueno ba enfermerak

jatorrak zeuzkaten. (bis)

 

Xamoa

Ba gustora bazaude

ni ere gustora

erre naizela eta

ez zaitez aztora

azal erorketari

zuk eman denbora

ta moreno dotore

bat geratuko da! (bis)

I. Izagirre

“Moreno bihurtuko naiz”

esaten ari da

ta kolorea doa

gorritik argira.

Zure itxura al zendun

horrela desira?

Ondoko irlandesak

parrez ari dira. (bis)

Xamoa

“Ba ez zaitez hemen egon

zuk segi beti han”

berdintsu ari gera

bizitza guztian

ni propio erre naiz

modu egokian

zu hurbildu zaitezen

nere aitzakian. (bis)

I. Izagirre

Nik esperantza neukan

bai hondartzarako

moreno bihurtzeko

eta guapo-guapo.

Zazpigarren kura-tik

bueltan gatoz bapo!

Txartela hartzera noa

Islandiarako. (bis)

Xamoa

Keba! Tenerife da

leku bat goxoa

baina zuk memoria

ez duzu osoa:

biziberritzea zen

gure arazoa

ta azalberritzea da

lehenengo pausoa. (bis)

I. Izagirre-Xamoa

Gaia: Tenerifera joan zarete oporretara elkarrekin. Iñigo, behin eta berriz esan zenion 

arren, Xamoak ez zuen kremarik eman, eta kiskali egin zen lehen egunean. 

Aste osoa daramazue apartamendutik osasun etxera bueltaka.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Nere senarrarekin I

(Ø 059)
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Lehen puntua emanda

L. Altuna

Azken final-laurdenak 

badu enkantua

On. Enbeita

eta bertsolariok

antza talentua.

Beteta azaldu da

kantuko lekua

baina ez dakit ona

ote den puntua.

L. Altuna

Pasatuko al zara

hurrengo fasera?

On. Enbeita

Neuk ere galdetu dut

sarri gauza bera

erantzuna zaila da

okerra gainera

amaieran etorri

hori galdetzera.

L. Altuna

Seiehun eta hogeita bi 

puntuetan muga

On. Enbeita

horrek oraintxe ez dit

hainbeste ardura.

Jende asko etorri

zaigu ingurura

eta gozarazteko

ordua heldu da. 

On. Enbeita

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

....
Final-laurdenak : Laudio

....

(Ø 061)

(Ø 060) (Ø 062)
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L. Altuna

Autopistan radarrak

bazter guztietan

J. Martin

besterikan ez dago

errepideetan.

Flashazoren bat jaso

izan dugu bertan

ta beste bat jasoko

dut hemendik bueltan.

L. Altuna

Argazkiren batean

aterako zinen

J. Martin

irripar egiten dut

nik bazpa’re hemen.

Errepidean badut

horrenbeste kemen

ez dakit oso guapo

aterako naizen. 

L. Altuna

Aberasten dabiltza 

argazkiengatik

J. Martin

beraz ezin galdetu

nezake zergatik.

Hori zuk badakizu

nik ere badakit

autopista berriak

sortzen dira hortik.

J. Martin

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

(Ø 065)(Ø 063)

(Ø 064)
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....
Final-laurdenak : Laudio

....



....
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M. Amuriza

Nahiz lehen egunetan

sentitu arraro

Fredi zahar etxe hau

oso ondo dago.

Baietz momentu onak

batera igaro!

Etorri zarenetik

nago askoz pozago

txoriei hitz egiten

gogaituta nago. (bis) 

F. Paia

Ni aurkitu ninduten

etxean botata

andrea hil zenetik

lagun dut koñaka

eta hor ibiltzen naiz

beti tantaz tanta...

Faltan botako duzu

txori eta kanta

gaur ekarri dizute

pajaro galanta! (bis)

M. Amuriza-F. Paia

Gaia: Zuk, Miren, bost urte daramatzazu zahar etxe batean bizitzen; Fredik gaur du 

lehen eguna, eta zure gela berean jarri dute.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Zer da gaur Donostian

Hamarreko txikia
(Ø 066)
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M. Amuriza

Etxe honetan gaude

hogei zahar inguru

eta gela berean

gaude buruz buru.

Esperientzi berriak

dauzkazu seguru

gauez erromeria

dugunez helburu

Pajaritos dantzatzen

ikasiko dugu. (bis)

F. Paia

Neguan bizi nintzen

ta heldu da uda

infernura etorri

ta heldu zerura.

Falta daukat arropa

dirua ta muda

baina zerbait sartu nun

poltsiko barrura:

Viagra frogatzeko

garaia heldu da. (bis)

M. Amuriza

Txoritxoa ekarri

duzu antza tinko

eta bai egia da

nik zaitut begiko.

Oporrak hasten dira

hementxe betiko

ta bihurtuko zaitut

berriro mutiko

Viagraren beharrik

ez duzu edukiko! (bis)

F. Paia

Marilyn dirudizu

kontutan hartuta

naturan kontra egin

behar dugu burruka.

Azken urte hauetan

nenbilen galduta

zoriontsu nintzake

ez nezake uka 

biok hilko bagina

eskutik helduta. (bis)

....
Final-laurdenak : Laudio

....
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J. Martin 

Gaia: Mila aldiz pentsatu izan duzu ez duzula gehiago gezurrik esango, baina berriro 

esan duzu.

Neurria: Hamalauko ertaina

Doinua: Haize hegoa gau epela

Hoteletik atera naiz

ta etxerantz astiro

giltza sarrailan sartu dut

eta etxera igo

emaztea zain dut bertan

hartu nau maitekiro

“Eguna nola?” esan dit

ondoan ez da giro!

Mila aldiz pentsatu dut

“Ez dut berriz egingo”

zu maitatzeko ez badut

behar aina motibo

zergatik esaten dizut

“Maite zaitut” berriro?

Amoranteari deitu

jatetxea, kandela

ta gero sexu usainez

beteko dugu gela.

Gurea ez da etxea

gurea da hotela

hark “Zergatik?” galdetzen dit

nik nahiago horrela.

Jakin ezkondu nintzela

ere ez dakiela

irriparre egiten dit

laztanak dena dela

eta irri egiten du

sinistuta bezela. 

Tak-tik-tak-a horixe da

erlojuen taktika

polita da teoria

politago praktika.

Zenbat gozamen hartzen den

emaztea utzita!

Berriz ere hala nabil

gezurretan hasita.

Gizarteak zergatik du

egiaren irrika

zoriontsu baldin banaiz

bi begiak itxita?

Gezur bat da dena baina

zeinen gezur polita!

Kartzelako lana
(Ø 067)
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Iritzia: Miren Ibarluzea

Hegoak ekarritako beroa uxatu guran, entzuleek euren buruei eskuorriekin haize 

egiten zieten  artean,  hainbat lema irakurri zituzten Laudioko kiroldegian hara-hona 

begiratuta:

“Aupa Txiker emon egurre”, “Kanta beza ozen burugorrineko oila(o)rrak”,  “Miren… 

Fui Fui! LA-la-la, la-la-la Animo pirata”, “DraJonCan, ta zuk ebai  Xam”, “Fredi, 

Toquero, Albe 3-0!”

Ardi txikia (edo txikerrra) beti bildots dela uste dugun arren, bertso eskolako kideak 

edo adinkideak oholtzara doazen modu-moduan igotzen dira ume zirela bertso-

barnetegietan gure ardurapean zeuden gaztetxoak, “txikien taldean” zeuden haiek… 

eta, igotzeaz gainera, gora eta gora egiten dute, eta adinean ez baina bestelakoetan 

atzean utzi gaituztela ohartzen gara (edo lehenagotik ohartuta egon arren konfirmatu 

egiten da, zenbakitan). Halakoetan, gu baino gazteagokoenganako miresmena pizten 

da, “gure ereduzko bertsolarien” parean ipintzen ditugu. Halako zer edo zer jazo  

zitzaidan Laudioko saioan. Jakin banekien arren Mirenek bertsotan ederto egiten 

zuela, orduantxe pasa zen Mirentxu izatetik Miren Amuriza izatera. Holako zeozer 

gertatu zitzaidan, ez nuke hobeto azaltzen asmatuko, hortaz, ez naiz gehiago kontu 

honekin tematuko.

Gazteenek aurreko esperientzia dutenek baino freskoago kantatzen ohi dute 

Txapelketan, tentsio gutxiagorekin. Baina horrek Saioa gozatzen laguntzen du. Eta 

gozatu, gozatu genuen, bai. Entzuteko saio atsegina izan zen (aurrerako faseetarako 

txartelak lortzear zeuden gainontzeko bertsolariek sufrituko zuten berea, errezatuko 

zuen baten batek potoren bat entzutearren…). 

Zaila izango da ahazten saioko puntu gorena, nire gusturako, Txapelketako ofizio 

osoena,  hamarrekoan Miren Amurizak eta Fredi Paiak eskainitakoa. Eurak bai txori 

kantariak, pajaroak izan edo ez. 

Puntuazioak emanda eta sorpresak sorpresa (edo ez), aurrera egingo zuten 

bertsolarien zerrenda eman zen Laudion. Hori izan zuen berezi kanporaketa honek 

besteen aldean. Poza, irribarreak, besarkadak, talde argazkiak… ikusi genituen 

....
Final-laurdenak : Laudio

....
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kiroldegiko kantxan eta osteko tragoetan. Penaturik geratu zirenek lehenago alde 

egingo zuten… baina horixe da Txapelketa, lagunok. 



....

Finalaurrekoak
....



..
112..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Fredi Paia

Etxahun Lekue

Aitor Mendiluze

Jon Martin

Maialen Lujanbio

Beñat Gaztelumendi
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Bergara
2009-11-07, LARUNBATA, 17:30

LABEGARAIETA KIROLDEGIA

FINALAURREKOAK: LEHEN EKITALDIA

Bertsolariak:

Fredi Paia

Etxahun Lekue

Aitor Mendiluze

Jon Martin

Maialen Lujanbio

Beñat Gaztelumendi

Gai-emailea: Alaitz Rekondo

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Pilotalekuan iragarri zuten saioa, baina kiroldegi bihurtutako fabrika zaharrean 

egokitu dute oholtza, Bergarako Udaleko ordezkari eta langileen laguntzaz hein 

handi batean. Txapelketak dakarren olatua aurrez usainduta, ezinbestean eraman 

behar izan dute Txapelketa erdigunetik herriaren txokora. Artxiboak arakatu behar 

izan omen dituzte baimen guztiak lortzeko, azken orduko azterketak pasa ere bai. 

Dirudienez, gainditu dituzte. 

Halere, txikiegi geldituko da. Arratsaldeko laurak aldera, bi ilara daude Labegaraieta 

atarian: sartzeko bata, eta sarrera eskuratu ez duen entzuleena bestea. 200 inguru 

kalean geldituko dira, aterkia eskuan, DYAko furgonetaren ondoan. Barruan ere ez da 

giro: kiroldegi zaharraren zirrikituetatik hotza sartzen da; jendeak aulki azpian utzi 

ditu zirak eta aterkiak, ura dariela. Tantaka-tantaka sartuko dira 1700 bertsozaleak. 

Estetika ezin egokiagoa pankartak zintzilik jartzeko. Atentzioa eman digute hiruk. 

“Jon mihiluze, ta bestik potokumeak” zihoenak. Baita Fredirenak ere: “non dago 

BEC? Paya” gezi eta guzti. “Etxahun, halakorik etxauk!” dio hirugarrenak, Txorierri 

komandoak jarriak. 

....
Finalaurrekoak : Bergara

....
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Ia azkena sartu gara, antolatzaile batekin hizketan luzatu gara-eta. Agertokiko 

trasteak ekarri dituen kamioiaren inguruan daude sei protagonistak. Alaitz Rekondo 

gai jartzaileak, hatzarekin, kartzela erakutsi digu: obrako langileen aldagela 

dirudi. Enaitz Alustiza kartzeleroarekin egon dira piraguismo taldearen aldagela 

prefabrikatuetan. Gizajoak. Hori ez da egiten.

Astean zehar ere antzeman da beste giro bat, igarri da bai Txapelketa fasez aldatu 

dela. Laudiotik gora egin du tentsioak, publikoan ere sumatzen da. Gaurkoan, 

berriketan ari den entzulea ere isildu du sintonia jostariak.  

Iilaran eta bizi-bizi sartu dira, Lesakako gai jartzailearen erritmora. Arrapaladan 

egin ditu aurkezpenak Alaitzek, serio antzeman ditugu bertsolariak. Erdiko biek, 

Jon Martinek eta Aitor Mendiluzek, bakarrik gurutzatu dute irribarreren bat. Bi 

izkinetan serio demonio, lurrera begira eta publikoari begira, Fredi Paia, Etxahun 

Lekue, Maialen Lujanbio eta Beñat Gaztelumendi. 

Tentsioak ez du behera egin agurren ostean. Zortziko txikiak eman izan du sarritan 

horretarako aukera, baina gaurkoan ez. Argia joan baita. Magikoa izan da Jon 

Martinek eta Maialen Lujanbiok bertsotan jarraitzea. Ez da lehen aldia. Lau minutu 

eta erdi izan dira; luze askoak egingo zitzaizkion bakarren bati. Harrigarria izan da 

bertsozalearen errespetua; kolpera isildu da Labegaraieta. 

Maialen Lujanbio izan da lehen sailkatua. Aitor Mendiluze bigarrena. Saio ona izan 

da. Uztaritzekoarekin batera, osoenetakoa. Txapelketaren bigarren fasean sartu gara, 

entzulearen aulkian bertan tentsioa handitu da nabarmen, baina saio ona entzun 

dugu. Eta ez da erraza izaten.
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Lau urtetara beste txapel bat

noizik behingo perretxiku.

Azkenengotik aldatu dira

Gobernu eta prediku

eguraldiai mapa zabaldu

ta herriari txikitu

hezkuntza lege, juizio injustu

eta bilkurak delitu.

Eta gu hitzen lihoa iruten

segitu eta segitu...

Nahiz ta kezkaren ta beldurraren

belar txarra ugaritu

bagarenaren pozak sustraiak

askoz sakonago ditu. (bis)

M. Lujanbio

Neurria: Hamalauko handia

Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

Hasierako agurrak

....
Finalaurrekoak : Bergara

....

(Ø 068)
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Zortziko handia

M. Lujanbio

Urtebete bat pasa da baina

oraindik ez nago lasai

gaur da eguna epaitegira

sartzeko izerdi hotzez blai.

Ama den harek umetokia

besten bizitzen bizigai 

nere semean ama naiz baina

neska harena ere bai. (bis)

B. Gaztelumendi

Gure semea zen joaten zena

guri helduta parkera

txikia zela zeuzkana hiru

urte ta mila galdera.

Ez dit ardura zenbat urtean

dijoan ziegara bera

nere semea ere hil baitzen

neska harekin batera. (bis)

M. Lujanbio

Hil zen semea ta hil ginen gu

egun hortan juan zen dana

orain arteko gure historia

kolpez bihurtu zen drama.

Hala’re badet kezka sakon bat:

gu gera aita ta ama

hari erne zaion amorru hura

hari guk erne izana. (bis)

B. Gaztelumendi

Esaten nion “Hitz egin asko

eta borrokatu gutxi

inoiz ez zazu etsi nahiz dena

nahiko beztuta ikusi”.

Ja hemeretzi urte baditu

dagoeneko da nagusi

eta neska bat hola tratatzen

nik ez nion erakutsi. (bis)

M. Lujanbio

Ikasiko zun ordun kanpoan

zegon denbora apurrean.

Kontuak kontu neskaren ama

distantzia laburrean...

Eska dezaket errukia edo

belaunikatu lurrean

baina “Barkatu” ze hitz hutsa den

heriotzaren aurrean! (bis)

B. Gaztelumendi

Bere argazki guztiak bota

behar ditugu ta punto

epaiketatik berriz etxera

gu inguratu orduko.

Amarengana barkamen eske

alperrik inguratuko

neri gertatu izan balitzait

ez bainuen barkatuko. (bis)

M. Lujanbio-B. Gaztelumendi

Gaia: Zuen semeak neska bat bortxatu eta hil zuen. Haren aurkako epaiketa gaur 

hasiko da, eta oraintxe sartu zarete epaitegian.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Beste bateko inularretan

(Ø 069)
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Zortziko txikia

E. Lekue

Lagunak behintzat ondo

portatu zitezen

“Ezer berezirik ez”

esan nien ozen.

Orain zu agertu zara

biluzik ta zuzen

haiei hori esan arren

izan gezurra zen.

A. Mendiluze

Beraz despedidako

zure egunean

ibili nahi zenuen

bide txukunean

igerri det asmoa

dela urrunean

bi begiak zuzendu

dizkidazunean.

E. Lekue

Begi biak zugana

joan dira arin

ezin nezakeen-eta

nik hori ekidin.

Ordubetean hartu

dezagun atsegin

gero esan guk ezer

ez dugula egin.

A. Mendiluze

Begiez gain gehiago

nahi dezu zuzendu

ai hobe nola egin

jakingo bazendu!

Zer barruko erropa

nahi didazu kendu?

Ba honek diruakin

funtzionatzen du.

E. Lekue

Etorri zara oso

itxura dotorez

kartera betea dut

nik billete morez

beraz dakizun dena

egizu mesedez.

Gero pentsatuko dut

ezkondu edo ez.

A. Mendiluze

Ezkon zintezke ala

ez zera ezkonduko

baina ordubete hau

ez zaizu ahaztuko.

Kontatu nahiko dezu

bukatu orduko

baina lasai ez dizu

inork sinistuko.

E. Lekue-A. Mendiluze

Gaia: Zuk, Etxahun, mila aldiz esan zenien lagunei ez zenuela ezer berezirik nahi 

ezkontza agurrean, baina Aitor streeperrarekin bakarrik utzi zaituzte gela batean. 

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Praixku Galtzazarreta I

....
Finalaurrekoak : Bergara

....

(Ø 070)
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J. Martin

Hainbat kamara eta

mikroak zintzilik

nahiz ta deskonektatu

gu ez gaude hilik.

Bada zu bezelako

pertsona abilik

fedea duzu bainan

telebistan soilik (bis)

M. Lujanbio

Orduan telebista

da zuretzat mamu

juxtu bihurtu dena

neretzako amu.

Etorriko nintzake 

ez nintzake damu

koro hau zenutela

jakin izan banu. (bis)

J. Martin

Lehen mikrofonoak 

ederki zebiltzan

baina ohartu zara

dagoen baldintzan:

argia eten dute

ikusten den gisan

Jainkoaren zigorra

ez ote da izan? (bis)

M. Lujanbio

Jainkoa ere dabil

estu eta larri.

Ni elizara ez naiz

ez azaltzen sarri

baina ezin leporatu

hori herritar horri

Jainkua ere badabil

juan ta etorri. (bis)

 

J. Martin-M. Lujanbio

Gaia: Herri bereko bi herritar zarete. Zu, Jon, igandero joaten zara mezetara, eta 

eliza erdi hutsik egoten da. Gaur, telebista meza grabatzera datorrela-eta, inoiz 

ez bezala, Maialen ere etorri da.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

*Bertsotan ari zirela argindarra joan zen aretoan, beraz, ilunpetan eta megafoniarik 

gabe egin zuten bertsoaldi osoa. Publikoak, isiltasun osoz entzun zituen bertsolarien 

bertsoak eta errepikapenak ozen abestu zituen.

*
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J. Martin

Gaur loditu da dagon

jendean zerrenda

beteagoa dago

Luxianan denda.

Jainkoa leku guztitan

egoten da benga

ez dagonean ere

bertan egoten da. (bis)

M. Lujanbio

Elizak ari dira

husten, husten, husten...

Zuen poltsarik ez da

ja gehiago puzten.

Nahiz ta gaur telebistan

grabatu gaituzten

lasai ETB ez du

inortxok ikusten. (bis)

....
Finalaurrekoak : Bergara

....
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Lehen puntua emanda

A. Rekondo

Behobian korrika 

hemezortzi mila

A. Mendiluze

denak azkar joateko

sekulako pila

ta Donosti ez dago

nahi bezain hurbila...

ondo prestatu dena

iritsi dedila!

A. Rekondo

Batzuek gozatu ta 

besteek sufritu

A. Mendiluze

korrika ibiltzeak

bi aldeak ditu

neri tentagarria

ez zait iruditu

gu sofak askoz gehio

erakartzen gaitu.

A. Rekondo

Horrelakorik inoiz

egin ote duzu?

A. Mendiluze

Txikitan atletismon

jardun nintzan aizu!

Baina orain ezin eman

segidan lau pausu

ala atleta itxuran

ikuste al nauzu?

A. Mendiluze

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

(Ø 071)

(Ø 072)

(Ø 073)
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F. Paia-J. Martin

Gaia: Fredi, etxera heldu zarenean, Jon zure bikotekidea aurkitu duzu zure poltsa 

miatzen.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

Sei puntuko motza

F. Paia

Lan irteera da festa

gaur bihurtu da protesta

boltsa erdia zure eskuaz

zer zabiltza neska?

Zein dugu ba zure kezka

irten ez nadin iheska

konfiantzarik gabe al dakizu?

Maitasunik ez da. (bis)

J. Martin

Kleneex batzuk, bi metxero

kartera eta llabero

bila nenbilen ta zeren bila

nenbilen hain sendo.

Kajoi barrutan lehenengo

eta zure poltsan gero

eman ez dezun maitasunaren

bilaketan edo. (bis)

F. Paia

Dudatan dabilkit sena

munduko aitzaki txarrena

maitasuna ez da poltsetan sartzen

hori da problema.

Metxero edo kleneexena

zutzat hartu zazu dena

detailea da dudarik gabe

mingarria dena. (bis)

J. Martin

Harremana lehen zegoen

egon zitekeen ondoen

baina ez dakit gerora ere

hala egongo den.

Nere bilaketa orden

poltsa, mobila ondoren...

amorantean mezu berririk

ea badagoen. (bis)

F. Paia

Amoranteen jaiotza

susmo ilunen aitortza

zer daukazu zuk bular barruan

zelako izotza!

Eman behar lizuke lotsa

susmo makurren morrontza

poltsa hustu nahi zenidan eta

hustu zait bihotza. (bis)

J. Martin

Ez nintzen betetzeko gai

beraz noiz hustuko zuten zai

egon naiz hemen ez bainengoen

uste bezain lasai.

Mezuren bat topatu nahi

eta topatu dizut ai!

Beraz har zazu zure poltsa ta

maletak ere bai. (bis)

(Ø 074)
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Irratiak zioen kaleetan

zela jendetza demasa

pankarta baten ostean oihuz

bete kale eta plaza.

Egoera da tentsoa eta

bazun iskanbila traza

hemen norbere hitzari eusten

ere ez dago erraza.

Orandik entzuten da oihartzuna

hori pelotazo jasa!

Lurrean odol arrasto batzuk

ta tentsiozko arnasa...

Kordoietik hara-hona nabil

foto bila nere kasa

baina kaskodun batek esan dit

“Hemen ez da ezer pasa”.

Jendeak ihes ein du korrika

behe-barru ta taberna

hasi denean pelotazoen

eta tiroen galerna.

Lehen ere hau ikusia baitut

hainbat urtetan barrena

ikusi ezta ere hori pasa da

imajina nezakeena.

Poliziari aurre eginez

nere argazkilari sena

espaloi hutsak atera eta

esplikatu leike dena.

Nahiz eta ez dela ezer pasa

den esaten didatena

pasa ez denak erakusten du

sarri asko pasa dena.

M. Lujanbio

Gaia: Argazkilaria zara. Oraintxe iritsi zara gertakariaren lekura, eta lanean hasteko 

unea da.

Neurria:  Hamaseiko handia

Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian II 

Kartzelako lana

(Ø 075)



..
123..

....
Finalaurrekoak : Bergara

....

Lehen ere problemak izan dira

orain sei urte inguru

lan egiten nun egunkariak

ze komeri! ze apuru!

Herritarrekin bat egin eta

beste berri bat helburu

eta geroztik Euskal Herria

dibujatzen dihardugu.

Herri berean gaude zu ta ni

baina nolako bi mundu!

Zure zentsura zure ezetza

bortitz segunduz segundu.

Baina herri honen berri emateko

nola beti gauden gertu gu

argazkirikan ez izan arren

hitzak jarriko ditugu.
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B. Gaztelumendi

Gaia: Argazkilaria zara. Oraintxe iritsi zara gertakariaren lekura, eta lanean hasteko 

unea da.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

Joan nintekeen ezkontza

bat gertatu den tokira

Playboyko argazkilaria

ere izan nintekeen tira!

Baina arnas estuz nago

heriotzari begira

halako zenbat argazki

atera ditut guztira?

Ume bat jausia dago

errepidean erdira

dagoeneko hila dago

eta odolez ari da

beregana zuzendu det

nere flasharen diztira

tamalez bere begiak

betiko itzali dira.

Beste mila argazkilari

etorri zaizkit atzera

heriotzaren putreak

haiek ere nere antzera

bidali ohi gaituztenak

egunkariak saltzera

etxean utzita gure

kontzientzia eta zera.

Angelu guztietatik

eskuinetik ezkerrera

gorputz atal denak ditut

zoom eta guzti atera

ta argazki baten bila

hor zabaldu det kartera

semea izan zitekeen

zorionez ez da bera. 

(Ø 076)
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Itzalari atera ta

argazki sorta itzela

redakziora joan naiz

ezin zen izan bestela.

Nagusiak hor eman dit

nere diruzko txartela

autoan ikastolara

ez naiz ailegatu bela!

Lau t’erdiak bost t’erdiak

oraindik ez datorrela

ta ja dardarka bertatik

aldegitear nintzela

semea etorri zait ta

besarkatu nau horrela

ta sentitu naiz berriro

jaio izan banintz bezela. 

....
Finalaurrekoak : Bergara

....
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Iritzia: Estitxu Eizagirre

Bi memento

Bergarako kiroldegian, areto erosoetan sumatzen ez den hatsa arnastu da: tentsioa, 

elkarrizketen burrunba, koadrila giroa... Espektatibak puntuazio taulan (ni ez naiz 

zortzigarren epailea izango), eta espektatibak Lujanbiorengan, ea besteekiko zer 

mailatan lur hartuko ote duen Txapelketan.

Saioa argia itzali denean piztu da. Magia handia izan du une horrek. Bertsolariak 

ahots metalizaturik gabe entzun ditugu, dena zen boza. Eta entzuleak dena belarri, 

1.500 lagun mutu. Hitzaren indarra hezurretara iritsi zaigu. Martinek eta Lujanbiok, 

biek txirikordatu dute saio bizi eta umoretsua. (Gerora jakingo genuen memento 

hura memorian soilik geratuko zela iltzatuta, eskuko grabagailu “pirata” batengatik 

ez balitz. Eskerrak grabazio kanal bakarra erabiltzen ez duten “piratei”, baina bestela 

ere magikoa litzateke, dena hilezkortzeko obsesioa duen garai teknologiko honetan, 

saio hura memento hilkor baten transzendentziaz bizi izan baikenuen: ireki zentzu 

denak eta sentitu poro guztietatik, ez da eta berriro itzuliko).

Zazpi puntadaz jositako bertsoak eskaini dizkigu Mendiluzek saio osoan, txapelketetan 

perfekziora eramaten den teknika brilantea. Bertsokera jardunaren adiktuentzat, 

belarria gidari bakar hartuta hitzen erritmo zein hotsen errepikapenak kitzikatzen 

dituzten entzuleentzat, gozamena. Ederki defendatzen dela eta handien ondoan bere 

lekua egiten diharduela ikusi diogu Gaztelumendi “txahala”ri.

Kartzela Gaztelumendirena gustatu zait, 2001ean Maialen Lujanbiok ireki zuen 

bakarkakoen lanketaren barruan: kontakizuna tentsio handiz eraman du argazkilariak, 

istripuan erretratatuko duena semea ote duen beldur, baina drama errazean erori 

gabe.

Lujanbio etorri da, eta 2001ean abiatu zuen bakarkako molde hori hautsi du. Eta 

ez dakit zerekin, ez dakit zer arraio den zehatz egin duena. Maialenen bertsoekin 

esperientzia bat bizi izan dugu, bizipen bat eskaini digu. Bertsoak kantatzeko 

memento hori, argia joan denean bezala, baina ez zirkustantzia batek sortua, hark 

errealitatetik berreraikia baizik. Laboa ekarri digu “Martxa baten lehen notak” 

doinuan, eta haren hitzetatik zintzilik egon gara. Arnasa harrizkoa dugu. Berak jarri 
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dio hitza isildutako gure errealitateari, berak kontatu du guk sekula egingo genukeen 

baino hobeto geronek esan nahi duguna. Eta standbyan dauzkagun sentipenak bizi 

izan ditugu: ukazioa, amorrua, inpotentzia, errebeldia...

Etxera noa Txapelketak honegatik bakarrik merezi duela pentsatuta. Ez puntu, postu, 

izen, presentzia mediatiko... Horrelako bertsoak entzuteko bakarrik.

....
Finalaurrekoak : Bergara

....



..
128..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Xabi Paya

Arkaitz Estiballes

Unai Iturriaga

Iñaki Zelaia

Maddalen Arzallus

Miren Amuriza
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Gasteiz
2009-11-08, IGANDEA, 17:00

EUROPA PABILIOIA

FINALAURREKOAK: BIGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Xabi Paya

Arkaitz Estiballes

Unai Iturriaga

Iñaki Zelaia

Maddalen Arzallus

Miren Amuriza

Gai-emailea: Inazio Usarralde

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Ordaindutako parking publiko batean utzi behar izan dut autoa, Europa pabiloiaren 

azpian. Gaur, faltan bota ditut Txapelketa Nagusiko kartela eta geziak. Ez dakit 

Gasteizen barrena zirkoak bezala antolakuntzak bere bira egin ote duen, nik behintzat 

ez dut alerik ikusi. Hainbeste kartelen artean, ez dago erraza. Halere, behar bezala 

markatuta dago Europa pabiloia. Beti esaten da Gasteizen sartzea dela errazena. 

Ateratzean lan gehiago izango dugu. 

Hotza. Handia. Dirudienez, Txapelketa Nagusia Gasteizera datorren bakoitzean, 

berekin ekartzen du eguraldi kaxkarra. Txapelak tapatzen dizkit kopeta eta belarriak, 

baina laster ezagutu nau Txapelketa osoa jarraitzen dabilen kazetariak. Ez dut ihes 

egiterik izan. Kamera aurreko galderei erantzun ostean, berriketan jarraitu dugu. 

Makinako kafe bat partekatu dugu, hotzaren aurkako erremedio bakarra da oraingoz. 

Barruan goxo egoten da halere, moketa eta guzti jarri dute. Arabako Bertsozale 

Elkarteko jendea ikusten da saltsan, baita Gasteizko bertso eskolakoak ere. Tartean 

da Irati Anda txikia, sarrera pi eta pi ari da. Ez da elegantziarik falta pabiloian, 

eta tenperaturak ere gora egingo du saioa aurreratu ahala. Saioa aurreratu ahala, 

....
Finalaurrekoak : Gasteiz

....
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beroegi ere egingo du. Iltzatuta gelditu zait irudia: kartzela amaitutakoan Xabi Payak 

zapiarekin aurpegiko izerdia kendu duenekoa. 

Denboraz gabiltzanez, Txapelketako kamiseta erosteko aprobetxatuko dugu. Gorria 

aukeratu dugu. Jende dexente ari da berokia kendu eta hau eta hura probatzen. 2000 

kamiseta egin ditu Bertsozale Elkarteak. Kamiseta berria sorbalda gainean hartu, eta 

nire lekuan jarri naiz. 

Dagoeneko badatoz bertsolariak. Inaxio Usarralderen esanetara, sei bertsolari izango 

dira kantuan: Maddalen Arzallus, Miren Amuriza, Iñaki Zelaia, Unai Iturriaga, 

Arkaitz Estiballes eta Xabi Paya. Morez jantzita etorri da Miren, beltzez etorri da 

Unai. Ez daude elkarren aldamenean, baina atentzioa eman digu kontrasteak. Kolore 

bakarrean biak, gainontzekoen beroki eta jertse marradunen alboan. 

Maddalen Arzallusek aterkia ere igo du. Guk zigarro bat erretzera joan garenean behar 

izan dugu aterkia, kanpoan ez baitu gelditu. Antolakuntza taldeak eskatu bezala bete 

dugu protokoloa. Atari guztietan jarri dituzte aipuak, errespetua eskatuz: “atarian 

itxaron bertsoaldia amaitu arte, ikuslearen joan-etorriak direla-eta bertsolariek arreta 

ez galtzeko”. Jendeak bertsoaldiak errespetatzen ditu, eta gaurkoan bezala taberna 

ez dagoenean gehiago. Halere, barrua berotzeko ez dago bertsoa bezalakorik. 
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Hasierako agurrak

Lehenengo ta behin Etxahun ta Fredi

zuei nire maitasuna

behin bertsolari ta maisu bati

hauxe bainion entzuna

egun batean ez dela epaitzen

urte osoko jarduna

ia gaur behintzat egiten dugun

saio eder ta txukuna.

Nire dohaiak ez dira txispa

ta erregulartasuna

ta Txapelketa beti egiten zait

halako pisu astuna

abenduaren hamahirua ere

ikusten dut hain urruna

baina gaur behintzat izan naiteke

Europako txapelduna.

A. Estiballes

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Haizea dator ifarraldetik

....
Finalaurrekoak : Gasteiz

....

(Ø 077)
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Zortziko handia

M. Arzallus

Gerra garaitik pasatu dira

nik ez dakit zenbat urte

nere herria ahaztu nuen

ta ahaztu duzu zuk’e.

Nere ustetan ideia ona

denik Miren ez dut uste:

Errusiako zoko batean

ahaztuta izan gaituzte.

M. Amuriza

Sobrearekin batera ireki

dugu gure iragana

ta oroitzapen bat edo beste

itzuli da niregana.

Joan ezkero lorez ta eskaintzaz

jantziko digute dana.

Nahiago nuke bertan baleude

gure aita eta ama!

M. Arzallus

Aita ta ama ez dauzkagu han

soilik euren hilarria

horrexegatik ez dut gustuko

eman diguten berria.

Orain hemengo odola daukat

hau da nere aberria

maite dut baina iraganean

gorde dut Euskal Herria.

M. Amuriza

Nobela baten sartu liteke

bizi dugun egoera.

Euskal Herritik Errusiara

iritsi ginen batera

baina nik hartu nahi dut berriro

bueltan joateko aukera

eraman ezin izan genien

lore sorta eramatera.

M. Arzallus

Nik ere joan nahi nuke baina

daukat itzuli ezina.

Entzun dudanez han Gobernua

ez da lehengo berdina

ta aldaketa batzuk egiten

saiatzen dira jakina

gutun batekin ez da konpontzen

lehen egindako mina.

M. Amuriza

Gutun batekin ez da konpontzen

nahiz den aukera itzela

baina duela urte ugari

bukatu omen zen gerla.

Joan gaitezen Euskal Herrira

ta han jarraitu nobela...

Guk behintzat ahaztu ez ditugula

denek jakin dezatela! 

M. Arzallus-M. Amuriza

Gaia: Gerra garaian, haurrak zinetela, Errusiara eraman zintuzteten, eta han bizi 

zarete harrezkero. Jaurlaritzaren gutun bat jaso duzue orain, omenaldi batean 

parte hartzeko.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Goizean goizik jeiki ninduzun I

(Ø 078)
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Zortziko txikia

A. Estiballes

Hegazkina hartu behar

ta oraindik horrela!

Ta Unai fumatuta

askotan bezela.

Badakizu dudala

konfiantza itzela

baina ziur al zaude

bidea hau dela? (bis)

U. Iturriaga

Lehenago ziur nengon

baina orain ez keba!

Nire ziurtasunak 

denak doaz kera.

Usoa du izena

hori da ospera!

eraldatu ein da buelta

batetik bestera. (bis)

A. Estiballes

Kriston itsuarekin

ta begiak dizdiz

jan ditu sei txupatxus

ta hiru regaliz...

Kale hontatik goaz

zazpigarren aldiz

begira zure ama

agur zazu berriz. (bis)

U. Iturriaga

Gure ama berriro

ostera dedio!

Galdu naiz onartzen dut

ze erremedio!

Bere begitxoekin

horrelaxe dio

beti dio “Hegoak

moztu banizkio!”. (bis)

A. Estiballes

Aireportura ez naiz

iritsiko jada

aparkatu ezazu

goazen tabernara

disgusto hau kentzeko

trago bat atara...

vueloa hartu duen

bakarra zeu zara. (bis)

U. Iturriaga

Azken baten tabernan

ez al gaude hobeto?

Geure Keler txiki ta

porroak tarteko.

Ze gogo zenituen

Madrila joateko!

Garzon etorriko da

zu eramateko. (bis)

A. Estiballes-U. Iturriaga

Gaia: Aireportura joan behar duzu, Arkaitz, eta Unaik esan dizu eramango zaituela. 

Autoan daramazuen denboran, seigarrenez pasatu zarete leku beretik.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

(Ø 079)
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I. Zelaia

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

Lehen puntua emanda

I. Usarralde

Trebiñuk izan nahi du

Arabako parte

I. Zelaia

eta ahaleginean

ari da jo ta ke

hemen gertuan dago

ez dago aparte.

Gure laguntzarekin

hori lor dezake.

I. Usarralde

Urrun sentitzen dugu 

gugandik Gaztela

I. Zelaia

hango parte izango

ginake bestela.

Trebiño euskalduna

izan bedi bela

eurek euren barruan

sentitu bezela.

I. Usarralde

Goazen Trebiñura 

Txapelketarekin

I. Zelaia

Bertsoakin gozatu

behar dute behinepin

Araban Txapelketa

egiteai ekin.

Laguntzeko kontatu

zazue nerekin.

(Ø 080)

(Ø 081)

(Ø 082)
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M. Amuriza

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

I. Usarralde

Joanito Oiartzabal 

ezaguna dugu

M. Amuriza

telebistan ikusi

duzue seguru

Kortarekin bueltaka

biak buruz buru

hoiek gainetik kentzen

lan zaila daukagu!

I. Usarralde

Zigarroa erreta 

Everesten gora

M. Amuriza

halaxe pasatzen du

Joanitok denbora

nahiz ondoan lagunak

dabiltzan gustora

ni ez nitzake joango

berekin inora.

I. Usarralde

Orain telebistako 

izar bihurtu da

M. Amuriza

ETBn sartu zen ta

dabil hain gustura

baina hori ote da

berak daukan muga?

Famak burua ere

galdu egiten du ba.

(Ø 085)(Ø 083)

(Ø 084)
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X. Paya-I. Zelaia

Gaia: Hilabete daramazue ezkonduta. Gaur, Xabi, Iñakik esan dizu ezin duela zurekin 

segitu.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

Sei puntuko motza

X. Paya

Ezkontzea zen asmoa

ez al zan asmo sanoa?

Bete genuen baina sortu da

txarraren susmoa.

Eman dizut kariñoa

musua eta mimoa

horren gogorra ote da nire

sexu erritmoa? (bis)

I. Zelaia

Polita izan zen boda

famili dana gustora

orain latigoz jotzea omen da

azken sexu moda

gauez erabat aztora

nabilki behera ta gora...

Hilabetean pasatu zera

usotik otsora. (bis)

X. Paya

Gorputza gogoz nekea

baina heldu zan urtea

ezkondu eta zabaldu gendun

sexuan atea.

Ez zan traba esatea

hobe gendula maitea

ezkondu aurretik galtzea biok

birjinitatea. (bis) 

I. Zelaia

Juan ginan ezkontzera

zuk esan dezun antzera

biok birjinak gero gauean

hain goxo etxera...

Aurrera eta atzera

gehiegi aritzen zera

diferentzia haundia dago

galtzetik galtzera. (bis)

X. Paya

Misionero gisako

ibiltzen zinan galako 

niretzat aski ez da hori baina

zuretzako nahiko.

Akabo soka ta salto

felazio ta asalto

baina azkena egin dezagun

despedidarako. (bis)

I. Zelaia

Beti gaude izerditan blai

sexua da gure etsai

eta gureai hartu diozu

despedida usai.

Zuk zure bidetikan jai

ni gabe ibil zaite lasai

nik despedidan kanposantura

ez nuke joan nahi. (bis)

(Ø 086)
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U. Iturriaga-M. Amuriza

Gaia: Bikotea zarete. Mirenek minbizia izan zuen, eta, sendatu zen arren, harrezkero 

ez du zure aurrean biluztu nahi, Unai.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

U. Iturriaga

Horrenbeste min igaro

lotsak ta penak luzaro

baina noizbaiten eten behar da

maitea hau klaro

nik maite zaitut gehiago

operatu ta geroago

lehenago ere ederra zinen

orain ederrago. (bis)

M. Amuriza

Berton dugu iragana

eta hau da panorama!

Nahiz egunero jasotzen dudan

zuk daukazun dana

bular bat dut eramana

eta ez dakit laztana

nola maiteko duzun neuk ere

maite ezin dudana. (bis)

U. Iturriaga

Operazio baten truk 

ez zara ikusten arrunt

lehenago ere guk horri buruz

sarri hitz egin guk

ezin ikusi hori zuk

bai sarritan entzun dizut

ez dut bular bat maite nik Miren

nik zu maite zaitut. (bis)

M. Amuriza

Minbiziarekin bortitz

jasan ditugu zenbait gaitz

baina oraindik nire buruan

mamu asko dabiltz

eta diot kontu handiz:

bularra joan zen baina aldiz

neu ere ez nintzen hemen egongo

zugatik ez balitz. (bis)

U. Iturriaga

Bi bat gara azkenean

maitasunan izenean

ardura duen gaira joan gara

zuzen-zuzenean.

Ni nauzu aldamenean

ez azpian ez gainean

eta barrutik biluztu zaite

gura duzunean. (bis)

M. Amuriza

Bular bakarraz naukazu

falta dudana zara zu

ta horrexegatik nago bizirik

eta hain indartsu.

Biok gaudenez jo ta su

berriz egidazu kasu

itzal ezazu argia eta

besarka nazazu. (bis)

....
Finalaurrekoak : Gasteiz

....

(Ø 087)
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Gaur bazkaria prestatzen hasi

eta ia segundura

mezu berri bat heldu zaidala

bapatean naiz kontura.

Nire ama da ez datorrela

ze poztasuna barrura!

Dutxan sartu naiz ta hogeita hamabost

gradutan jarri dut ura

desodorante pixka bat bota

koloniaren freskura

telefonoko gida hartuta

gonbidatu hau ta hura

etxe guztia gaur neuretzako

ia heldu naiz zerura.

Bueno ama ez da helduko baina

ez dit askorik ardura

Ama etxera ez datorrenean

montatzen ditut hainbat jai

zerbaitegatik nago oraindik

gazte plantako ta galai.

Une guztiak ez dira berdin

ezta garai denak garai

baina etxean nago bakarrik

ez guraso ta ez anai.

Bazkaria ere prestatuta dut

musika jarri ta lasai

laister lagunak helduko dira

ze porro ta ze alkohol usai...

Amak mezuan argi esan dit

“ Ez zaitez egon nire zai” 

eta bere zai ez nago baina

beste batzuen zai gaur bai.

A. Estiballes

Gaia: Mezu hau jaso duzu mugikorrean: “ Ez egon nire zain”.

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Haizea dator ifarraldetik

Kartzelako lana

(Ø 088)
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Txirrina entzun dut atera hurbildu

ta a ze lagun andana!

Hor dago Eba gaur guapa-guapa

eta guapago Rosana

ederto asko aterako da

hemen gaur gaueko plana

lagun on batek esaten dun lez

ostrak, putak ta txanpana

ta orden horretan ez derrigorrez

oin zirri orain laztana.

Gustora nago nire gurasoen

ohe haundian etzana

badago hemen zer probatua

zer jana ta zer edana

ta halako baten ustekabean

atetik sartu da ama. 

....
Finalaurrekoak : Gasteiz

....
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Bertsolaritzak horixe dauka

inoiz gaizki inoiz ongi

eta tartean galdera ikur bat

zer den ez dakigun hori.

Noraino naizen azaldu nahian

etorri naiz eta tori!

Esan ez dut ba bertsoa hauxe da:

tente iraun edo erori.

Halere maite nauzuelako

eskerrik asko danori.

U. Iturriaga

Neurria: Hamarreko handia

Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas

Agurrak

(Ø 089)
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Iritzia: Jon Ansa

Publikoa maiteminduta Gasteizen

Behar eskizofreniko bikoitz batek ezaugarritzen du bertsolari ororen jarduna: norberak 

nahi duena esateak, batetik, eta publikoak entzun nahi duena esateak, bestetik. Biak 

bat datozenean, klimaxa sortzen da, bertsozale zirkulu esnobetan komunikazioa 

deitzen dugun hori, hain zuzen. Kasu horietan, ez dago gauza handiegirik esan edo 

aztertzeko, datu soziologiko kurioso bat izan ezik: ehunka (milaka) pertsonak aldi 

berean eta estimulu beraren aurrean sentitzen duten zirrara komuna. 

Baina, zer gertatzen da publikoak entzun nahi duena eta bertsolariak esan nahi 

duena bat ez datozenean? Kasu horietan, interesgarria da oso bertsolariaren jarrera 

eta jokabidea aztertzea. Jakina, badira ezer esateko ez dutenak, edo une horretan 

esateko ezer bururatu ez zaienak. Nik bi aukera mota bereiziko nituzke: zerbait esaten 

dutenak, berea esaten dutenak, alegia, autore jokatzen dutenak; eta ezer esaten ez 

dutenak, alegia, komertzial jokatzen dutenak, publikoak entzun nahi “omen” duena 

esaten dutenak. “Omen” diot,  publikoak entzun nahi duena interpretatzeko ere 

maixu izan beharra baitago. 

Txapelketetan, eskizofrenia hirukoitz bihurtzen da, eta hirukia honela osatzen da: 

erpin batean, bertsolariak esan nahi duena; bestean, publikoak entzun nahi duena; 

eta hirugarrenean, epaileek baloratzen dutena. Hiruki hori zein norabidetan jarri 

bertsolariak erabakitzen du. Bestela esanda, Txapelketako saiora hiru helbururekin 

joan daiteke bertsolaria: “norbera” izatera, publikoa hunkitzera edo puntuak 

lortzera (azken jarrera horri trepa jarrera deituko diogu, barka lizentzia linguistikoa). 

Noski, bertsolariak hirurak nahiko ditu, klimax totala lortzeko. Baina lehentasunak, 

kontzienteki ala ez kontzienteki, jarri egiten ditu. Hau da, hirukia gora begira, etzana 

ala okerra eramaten du Txapelketara. 

Gazteen famatu izan nahia eta bertsoa “Operación Triunfo” moduan ulertzea 

hainbeste kritikatzen den garaiotan, pozgarria da bertsolari gazteek nortasunez 

jokatzeko hautua gero eta gehiago egiten dutela baieztatzea. Miren Amurizaren 

kasuan, nortasun horrek, haren adinean bestela izan ezin denez, berezkoa behar du: 

mukuru betetako areto bat hari begira dela barre eta negar egiten jakitea da horren 

seinale. Haren bertso mailak baino are gehiago, haren nortasunak harritu ninduen 
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ni: ez oholtzan egoteko moduagatik bakarrik, gai bakoitzari eta bertso bakoitzari 

ekiteko moduagatik ere bai. 

Eta edozein oholtzatan publiko baten aurrean jartzen den edozein artistak galdetuko 

balit zer eskatzen diodan nik, hitz batean, ni harritzeko eskatuko nioke. Eta harridura 

da maiteminerako lehen pausoa. Miren Amurizak horixe egin zuen: entzulea 

maitemindu. Zenbat bertsolari, artista edo sortzaileren eskuetan dago hori? 

Nik ezagutzen dut pare-parera datorkidan bat. 1993ko abenduaren 19a azken 

hamarkadetako bertsolaritzaren historiako data ikurra da. Aro baten amaiera izan 

zen, eta bertsolaritza egiteko aro berri baten hasiera. Egunkari batean bertsolari 

batek aipatzen zuenez, gipuzkoar “eliteak” (madarikatua izan bedi betiko “elite” 

hitza)  Txapelketari uko egitea erabaki zuen eguna. Egañak, horrela, gazte belaunaldi 

berriekin aritzeko pribilegioa eta inteligentzia izan du orduz geroztik. Baina, Egañaz 

une batez ahaztuta, egun hartan 19 urteko mutiko batek maitemindu gintuen ordura 

arte bertsozale izan bai baina bertsolaritza guretzat ez zela uste genuen hainbeste 

eta hainbeste gaztetxo. 

Unai Iturriagak Belodromoan egin zuen saio izugarriak (hor daude kaseteak eta 

liburuak baieztatu nahi duenarentzat), eta hura han egote hutsak, bertsolaritza aldatu 

zuen. Ez hark bakarrik, jakina, gauza horiek ez baitira inoiz kasualitatez gertatzen. 

Baina ezin ukatuko dugu durangarra izan zela bertsolaritza gaztetu eta inoiz iritsi 

ez zen esparru soziologiko berrietara eraman zutenetako bat. Bertsoetan jorratzen 

ziren gaiak, gaiei heltzeko moduak, eta oholtza gaineko estetika bera ere posibilitate 

berrietara ireki zitezen ekarpen erraldoia egin zuen Iturriagak. Txapelketetan izango 

zuen bide oparoaren abiapuntua ere izan zen. 

Behin Unaik berak aipatua da Edwin Moses korrikalari mitikoaren marka berdintzea 

zela bere txapelketetako helburua: hau da, lau finaletan parte hartzea. Helburu hori 

bete zuen BECen 2005ean. Alde horretatik, beraz, lasai lo egin dezake Gasteizeko 

emaitza txarra ikusita ere. Gasteizen ez baitzuen egun ona izan. Ez diogu horri 

buelta gehiegi emango, tokatzen denean tokatzen da, eta kitto. 
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Baina aipamen bat merezi du haren jarrerak. Agurrean garbi adierazi zuen bezala, 

bera izatera eta konplexurik gabe atera zen. Eta detaile izugarriak utzi zituen gaiak 

fokatu eta garatzeko orduan. (Noiz hasiko gara hori baloratzen? Noiz utziko diogu 

bertsoa ona ala txarra den detaile tekniko txatxu batzuen arabera erabakitzeari?) 

Denetan izan zen bera,  gehiago ala gutxiago asmatuta, baina denetan autore. Eta 

txalotzekoa da hiruki eskizofrenikoa zein aldetara begira nahi duen hain garbi izatea. 

Bestalde, Unai noiz ez da Unai izan? Egañak lehen txapela jantzi zuen gau magiko 

hartatik hona izan duen ibilbideak erantzuten dio galderari. 

Iñaki Zelaia bertsoa barrutik bizi dutenek estimatzen duten bertsolarietakoa da. 

Bertso lagunari erantzuteko dohain harrigarriak dituena, bertsotan erregular eta 

seguru egiten duena. Ni ez nau harritu Txapelketa honetan (eta ez harritzearen 

zentzu positiboaz ari naiz), bere betiko maila eman duelako, eta ausartuko nintzateke 

esatera hobetu ere egin duela azken urteotan. Historikoki, semifinaletako bertsolaria 

izan da hernaniarra, baina aurten joera hori hausteko parada ezin hobean kokatu 

da. Ea. 

Galdakao eta Santutxun bada beste bertsolari berezi bat, nik oso maite dudana, 

aditzaren zentzu artistiko hutsean. Estiballesen bertso karrera maratoi bat delakoan 

nago. Ez da Mozart bat izan (hark 6 urterekin idatzi zuen lehen melodia), baina 

heldutasunarekin bat bertsolari egiten ari da. Hari entzutean, beti dut sentsazioa 

oraindik ez dugula benetako Arkaitz Estiballes ikusi, bere gailurra oraindik urrun 

dagoela, gehiago egingo duela denborarekin. Ezaugarri batzuk, dena den, agerian 

utzi ditu jadanik: artista hutsa izatea, komunikatzaile paregabea, orijinala izatea eta 

konpromiso politikoa, besteak beste. 

Ez dakit inoiz asmatuko dugun baloratzen zenbat mesede eta zenbat kalte egin dion 

Xabi Payari Bizkaiko txapela jantzi izanak. Ni ez naiz hori baloratzeko gai sentitzen. 

Dakidana da plazaz plaza Bizkaiko txapel hori modu oso duinean eraman duela, eta 

publikoak Xabi Paya nahi duela bere herriko jaialdian. Hori zerbaitegatik izango da. 

Besteak beste, bertsolari ona delako. Saio eskasa atera zitzaion Gasteizen. Askoz 

hobeak egin izan ditu, eta bigarren itzulian kantatzeko aukera badu, ez dut zalantza 

izpirik ongi asko baliatuko duela arantza ateratzeko. 
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Maddalen Arzallusek bere saioa onartzeko erakutsi zuen naturaltasuna ere 

azpimarratzekoa izan zen. Ez dut maite bertsolari batek saio txarra egin eta azken 

agurrean negar egitea. Eskertzekoa, beraz, Arzallusen portaera. Hendaiar-zumaiarrak 

maila badu soberan, baina ezin izan zuen erakutsi. Horri ere buelta handirik ez 

emanda hobe. Orain arte lortu duena haren adineko bertsolari oso gutxiren eskuetan 

dago. Gauza guztietan bezala, aurrera egin eta norberagan sinistea da gakoa. 
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Uxue Alberdi

Iker Zubeldia

Sustrai Colina

Igor Elortza

Iñaki Gurrutxaga

Ainhoa Agirreazaldegi
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Tolosa
2009-11-14, LARUNBATA, 17:30

USABAL KIROLDEGIA

FINALAURREKOAK: HIRUGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Uxue Alberdi

Iker Zubeldia

Sustrai Colina

Igor Elortza

Iñaki Gurrutxaga

Ainhoa Agirreazaldegi

Gai-emailea: Saroi Jauregi

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Lagun askok deitu didate astean zehar, Tolosako saiorako sarrerarik gabe gelditu 

direla-eta eskean. Astelehenean itxi zuten www.bertsosarrerak.eu ataria. Bergaratik 

lezioa ederki ikasia ekarri du bertsozaleak, aurrez ibiltzekoa. Dirudienez, kiroldegi 

berrian ez dago guztientzako lekurik. Bostak hogei gutxian itxi dute takila. Ez dago 

sarrera gehiago. Ilara handi samarra gelditu da hamar eta hogei eurokoak eskuan 

dituztela. Txarangak alaituko die baldosaz baldosa itxaron beharreko denbora. Asko 

eguerdian etorri dira, takila arratsaldeko lauretan irekitzen dela jakinda ere. 

Kanpoan ez da giro. Hotzak ez du barkatzen, azaroan behintzat. Jendeak Egunkariaren 

aldeko bonoak eta kamisetak erosteko baliatu ditu saio aurreko minutuak. Bostak eta 

hogeian ez dago eserleku askorik libre. Eskaileretan eseri da Goierriko koadrila handi 

samar bat. Bi petodun etorri, eta libre dauden aulkietan esertzen lagundu diete. Baina 

bost minutu geroago, ez da okupatu gabeko aulkirik ikusten. Txaketak, poltsak eta… 

Bost minutu lehenago, jende asko dabil aurrera eta atzera: tabernan, komunean eta 

berriketan. Entzulearentzat ere txarrak direlako saio aurreko kantuak.

....
Finalaurrekoak : Tolosa

....
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Indartsu sartu dute sintonia, bolumenak ihes egin die seguruenik. Barrura datoz 

Uxue Alberdi, Iker Zubeldia, Sustrai Colina, Igor Elortza, Iñaki Zelaia eta Ainhoa 

Agirreazaldegi, Saroi Jauregi aurretik dutela. Paseo luzea gaurkoa, finaletakoa, 

distantzia handi samarra baitago atzetik oholtzaraino, kiroldegiko kantxa bere luzera 

osoan. Bero-bero hasten dira txalo zaparrada luzearekin hasiera emandako saioak. 

Baina eutsi egin behar zaio. Atentzioa eman dit epaileek ezberdin bizi dutela saio 

puntuagarriak hasi aurreko unea: kaskoak jantzi gabe entzungo dituzte bertsoak 

zazpitik hiru epailek.

Kiroldegian pareta guztietan dago erretzea debekatzen duen kartela. Baina tolosan 

entzule asko ari dira zigarroari tira eta tira. Saroi Jauregi aurkezlea azalpenak 

ematen ari den bitartean, eztabaidan ari da bi ilara aurrerago dagoen entzule 

taldea: tabakoaren keak asaldatu du bakarren bat. Bat baino gehiago dirudienez. 

Aurrerantzean eta legea estutzen denean majo aldatu beharko ditugu ohiturak. 

Sei puntuko motzean atera naiz, komunerako aitzakian, kanpoan inor erretzen ari 

ote zen edo ez ikustera. Harrituta gelditu naiz. Bertsoaldia amaitu ostean, hogeita 

hamarren bat lagun sartu da aretora, itzali berri duten zigarroaren azken keak botaz. 

Protokoloa aldatzen ari da, pixkanaka ordea.

Izugarria da giroa. Bete-betea. Saioa ez da bete betea izango, baina gozatzeko 

modukoa.
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Hasierako agurrak

Gaurkora etorri behar zen

maskarillarekin behintzat

ni jendeak kezkatzen nau

ez horrenbeste jendetzak.

Lau urte pasa direla

salatu dit gaurko fetxak

memoria pizten baitu

amildegiaren ertzak

lau urteetako parrandak

muxuak, minak, ametsak

bertso onak, bertso txarrak

gau argiak, egun beltzak...

Lau urte igaro dira

gaitzerdi herri honentzat

neretzako bezain azkar

pasa balira denentzat!

S. Colina

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

....
Finalaurrekoak : Tolosa

....

(Ø 090)
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Zortziko handia

S. Colina

Gure Maialen hurbildu zaigu

gaurko otordua tarteko

ta esan digu garaia dula

jada ama izateko.

Nahiz albistea entzundakoan

aurrena geratu seko

irrikaz nago txikiteora

bilobarekin joateko.

I. Elortza

Hogeita hamar urte Maialenek

ta haurdundu da behingoan!

Zorioneko ilobatxo bat

dugula laister ondoan.

Parkatu baina diferentea

izango da oraingoan:

zuk erakutsi eiozu jaten

eta neuk txikiteoan.

S. Colina

Ene laztana laster daukagu

berriz etxe bete panpin

gure Maialen hasi zelako

aspaldi Enekorekin

orain biloba bat sortuko da

eta deituko da Jokin

alabarekin egin ez nuna

egingo dut berarekin. 

I. Elortza

Beraz Jokintxo badatorrela

notiziarik onena

irudikatu ninteke karro

ta guzti herrian barrena.

Zeuk ere egin gura duzula

behin egin ez zenuena

hasi zaitezke bada bordatzen

baberoan bere izena!

S. Colina

Zu zaude lasai jaiotzerako

baietz izena bordatu!

Baina lehenbizi ikasi behar

nituzke hamaika datu

jakitekotan bilobarekin

egoki nola moldatu

laztana arren esan zaidazu

pardelak nola aldatu.

I. Elortza

Kendu, garbitu ta berriz jarri

tardatzen da segundua

neu ere pozik gure Maialen

baitaukagu haurdundua.

Jakin nahi al duzu zerk estutzen

didan senarra burua?

Amana bezain polita ez da

amamaren titulua.

S. Colina-I. Elortza

Gaia: Ustekabean, gaur alabak esan dizue aitona-amona izango zaretela udaberrian; 

zu, Sustrai, aitona, eta Igor, amona.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Zazpi ahizparen gai den oihala

(Ø 091)
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Zortziko txikia

I. Zubeldia

EGA ateratzeko

banon aukerea

ta berriz lapiko hau

ze suerte nerea!

Orain nik eingo dizut

laguna frogea:

maisu ba al dakizu

zer dan artxarea? (bis)

S. Colina

Ez da abila baina

badu umorea

ea frogatzen duen

bere balorea.

Nik ezin dizut esan

zer den artxarea

suspenditu duzula

badakit ordea. (bis)

I. Zubeldia-S. Colina

Gaia: Euskaldun zaharra zara Iker, eta bosgarren aldiz aurkeztu zara EGA azterketara. 

Aurreko lau aldietan egokitu zaizun aztertzaile bera duzu aurrean: Sustrai.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

....
Finalaurrekoak : Tolosa

....

(Ø 092)
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I. Zubeldia

Ez didazu ez eman

erantzun epela!

Baina irakasle hau

hain degu ergela!

Badakit Euskal Herrin

gehio badaudela

ta horregatik gabiltza

gabiltzan bezela. (bis)

S. Colina

Funtzionarioa izan

nahi luke ta punto.

Horregatik EGAri 

ezin egin uko

baina Gasteizko Lakua

hurbildu orduko

han ez dizute inork

ezer ulertuko. (bis)

I. Zubeldia

Lakua urrun dago

o gertu agian

baina ez nago hautza

juteko premian.

Maisu esango dizut

euskera garbian:

ditxosozko diploma

sartu ipurdian! (bis)

S. Colina

Ta euskera garbia

al da ipurdikoa?

Nota nahiko bazendu

neurri-neurrikoa

emaidazu propina

kategorikoa

euskera jatorrean:

urdaiazpikoa. (bis)
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S. Colina

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

Lehen puntua emanda

S. Jauregi

Hainbeste eurirekin 

ez al zara ito?

S. Colina

Ni euripean ez naiz

aise ibiliko

ta euria badago

Saroi aspaldiko

eskutan aterkia

hartu eta kito!

S. Jauregi

Ez da giro onena 

errepiderako

S. Colina

Bidean errebuelta

asko dagolako

euri ta kazkabarra

dira kalterako

hala ere eurekin

moldatu beharko.

S. Jauregi

Gustura egoten da

leihotik begira

S. Colina

euri galanten eta

ekaitzen harira

lasai pentsatuz “Dena

bustitzen ari da”

tamalez gero bueltak

etorri ohi dira.

....
Finalaurrekoak : Tolosa

....

(Ø 095)(Ø 093)

(Ø 094)
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I. Gurrutxaga

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

S. Jauregi

Gustukoa al duzu 

zuk txokolatea?

I. Gurrutxaga

Bai baina ez zait komeni

gehiegi jatea

etorri bailitezke

poza ta kaltea

ahoaren gozoa

ta diabetea.

S. Jauregi

Gorrotxategi-rena 

dugu sonatua

I. Gurrutxaga

bai nahiz gure etxean

gutxi probatua

eskaparate baten

ongi paratua

gero dator ikusi

ta ezin pagatua.

S. Jauregi

Batzuek jartzen dute

sexuaren pare

I. Gurrutxaga

ba sexutikan gutxi

probatuak daude!

Ni badaezpada’re

bigarrenan alde

ezin baitegu bizi

hortikan jan gabe

(Ø 098)(Ø 096)

(Ø 097)
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U. Alberdi-I. Elortza

Gaia: Zu, Uxue, kamiolaria zara, eta Marokotik bueltan zatoz. Igor marokoarrak 

kamioian ezkutatuta ekartzeko eskatu dizu.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

Sei puntuko motza

U. Alberdi

Hurbildu zara azal beltz

nahiz ez zaizun egin errez

ta begietan hor ikusi dut

mundua aldrebes.

Nahiz baden nahiko interes

nola esango dizut ezetz?

Nik lanpostua galdu dezaket

duintasuna ez. (bis) 

I. Elortza

Mundu beltza mundu hitsa

ta zu nire argi printza

gainera prestu zaude galtzeko

itxuraz langintza

ez galdera ez baldintza

benetan ondo zabiltza

ordu erdi bat da zuretzat ta

niretzat bizitza. (bis)

U. Alberdi

Lepaldean duzu soka

eta edozeren kontra

olatuekin, kamioiekin

eginaz borroka

baina zuk duzun erronka

bihur liteke porrota

zuk uste duzun bezain polita

ez baita Europa. (bis)

I. Elortza

Gura nauzunez babestu

beharko dizut sinestu

antza Europak ate asko ta

batere onik ez du

hartuko omen nau estu

baina lasai nago prestu

Algecirasen utz nazazu ta

utzi neure esku. (bis)

U. Alberdi

Kamioia nahiz batela

hau da bidaia itzela

nahiz lehendik ere nik banekien

pasatu ohi zela

ta zuk lortzean logela

ta behar duzun papela

postal batekin esan zaidazu

ederki zaudela. (bis)

I. Elortza

Neure postal ta histori

bidaliko ditut tori!

Baina zeuri ere igual ez zaizu 

dena joango ongi

istripu eta hilzori 

gertatu litezke zori

ta nik gogoan atxikiko dut

matrikula hori. (bis)

....
Finalaurrekoak : Tolosa

....

(Ø 099)
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S. Colina-A. Agirreazaldegi 

Gaia: Zuen gurasoen zilarrezko ezteietan oparitzeko bideo bat prestatzen ari zarete 

familiako irudiekin. Umetan hil zen zuen anaiaren irudiak sartu egin nahi 

dituzu zuk, Sustrai; Ainhoak, berriz, ez.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

S. Colina

Ai ene arreaa maite

arren konturatu zaite!

denak sartuta album eder bat

osa genezake.

Nahiz Beñat joan zen aparte

ta ez den itzuli gaur arte

falta direnak ere ez al dira

familiko parte? (bis)

A. Agirreazaldegi 

Hara Beñaten izena

mina ematen diena

ez baita beti gozoa izaten

bizitzaren trena

ta Beñaten oroimena

ezabatzea onena

ospa dezagun lortu dutena

ez galdu dutena. (bis)

S. Colina

Somatzen zaitut arraro

ezinegonen arrago

heriotzetik nahiz ta hamabost

bat urte igaro

Beñat pikaro-pikaro

agertu beharra dago

gogoratzeak min ematen du

ahanzteak gehiago. (bis)

A. Agirreazaldegi

Beñatek egin zun alde

eta gurasoei galde

harez geroztik zulo batekin

betirako daude

ta ez jarrita mesede

dena joango da xuabe

gure artean egongo baita

guk jarri gabe’re. (bis)

S. Colina

Alperrik dela ezagun

orduan zergatik jardun?

Heriotzea eta bizitza

dira osotasun.

Ai ze kopeta daukazun!

sendi giro ta maitasun...

Danon artean zilarra urre

bihurtu dezagun. (bis)  

A. Agirreazaldegi

Itxi zen haren atea

mesede edo kaltea

eta geroztik biok gabiltza

hemen aterpea...

Zu lasai Sustrai maitea

eta lasaitu zaitea

bizitza hontan aukera bat da

baikorra izatea. (bis)

(Ø 100)
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Arrankatu dut autoa eta

laister hasi da mugitzen

oraindik ere gogoan ditut

neskaren izan ta izen

bere ondoan ni sentitzeko

etorri naizen baino hobeto

nola zen hura ahalegintzen.

Azken urteetan kosta egin zait

zorion baten bizitzen

ta pentsatu dut “Goazen larrua

ta beste zera gorritzen”.

Hona etorri ta bero-bero

pasatu ditut bi ordu-edo

baietz ustez bizi nintzen

ta ez naiz errudun sentitzen. 

Gogoan daukat dira sei urte

lau hil eta hiru egun

nire bihotza eta arima 

gelditu zirela ilun

beti begira hara ta hona

nonbait ba al da lagun bat ona?

Baina ez zegoen inun.

Orain autoan ez nuke gura

neu zigortzen hemen jardun

zerbaitegatik etorri bainaiz

behin gelditua alargun.

Antzeko batek esan “Etorri.

Goazen barrura ta azkar korri

bada garaia-ta lagun

guk ere goza dezagun!”. 

I. Elortza

Gaia: Putetxeko aparkalekuan duzu autoa; oraintxe arrankatu duzu.

Neurria: Hamabostekoa, handiaren moldekoa, 11 puntuz

Doinua: Izarren hautsa egun batean

Kartzelako lana

(Ø 101)
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Baina badiot hau ez da izan

joan, jo, ordaindu ta punto

Brasil aldeko neskatxa hori

sentitu baitut gertuko

haren igurtzi haren laztanak

haren irriño haren esanak

eta nola egin uko?

Etxera heldu naiz ta ezin esan

ez naizenik bueltatuko

putetxe hontan askatu ditut

makina bat min barruko.

Nahiz ta dakidan haren gorputza

haren arnasa ta haren putza

bera legez hil orduko

ez dudala aurkituko. 
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Zazpitako sartua naiz

cuatro por cuatro autora

giltzari buelta bat eman

banoa Bidanin gora

ta gaur ere betikoa

itzuli gera lehengora:

hogeita hamar euro bota

ordu erdiko denbora. (bis)

Gaurko hontan tokatu zait

Kolonbiako señora

eta ez da gaizki joan

berak jarri didan proba.

Arrankatu det kotxea

ta bueltan nator gustora

irriparrez sartuko naiz

emaztearen ondora. (bis)

Lehenago birjina nintzen

koadrilakoen antzera

eta hona etorriak

geneukan penak galtzera.

Orain ere beti hemen

neuk ez det egin atzera

“Inork ikusi ote nau?”

buruan dudan galdera. (bis) 

Emazteak deus ez daki

eta horrela hobe da

bestela iritsi gaitezke

eraztunak apurtzera.

Goxo-goxo sartuko naiz

matrimonioko ohera

guztia da gezur bat ta

oso zoriontsu gera. (bis)

I. Gurrutxaga

Gaia: Putetxeko aparkalekuan duzu autoa; oraintxe arrankatu duzu.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Larogeita hamar urte

(Ø 102)
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Etxean ezin zen ase

geneukan sexu irrika

eta merke atera zait

putetxera etorrita.

Hemen inor ez da joaten

nere ondotik korrika

eta horrela pozik nago

ondo pentsatzen jarrita. (bis)

Gazteago nintzenean

nintzen pura dinamita

baina orain metxa daukat

ia itzaltzen hasita.

Andreak’e maitale bat

badaukala badakit-ta

gurea antzerki bat da

baina antzerki polita. (bis)
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Elkarteko lagun denei

nere esker zintzoenak

orain bi urte honekin

lanean hasi zirenak

aspaldi erloju gabe

bizitzen ohitu direnak

jeikitzen lehenak eta

erretiratzen azkenak. (bis)

A ze entrenamentuak

epaile taldearenak!

bilera amaitezinak

dira gai-jartzaileenak...

Nola ahaztu herriz herri

laguntzen gaituzten denak

izarrek argi egiteko 

zerua sortzen dutenak. (bis)

A. Agirrezaldegi

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Larogeita hamar urte

Agurrak

(Ø 103)
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Iritzia: Miren Ibarluzea

Atsegina eta anitza

Orotarikoak jaso ditugu Usabal kiroldegian jokatutako finalaurrekoari buruz, 

puntuazio baxuegia banatu zela, kalitate oneko bertsoak izan zirela eta ez zutela 

behar beste puntu jaso bertsolariek beste saioekin alderatuz gero, haserre atera 

zirela asko handik… 

Tirozu ba, nik neuk, puntuaketa alde batera utzita,  Tolosakoa hitz bitan deskribatu 

behar banu: atsegina eta anitza. 

Atsegina izan zen oso saioa. Entzulearentzat, gustagarria. Hala iruditu zitzaion 

entzule honi behintzat.  Izugarrizko gailurrik izan ez zen arren, malda politak igo 

zituzten bertsolariek, eta tontor politak gozatu genituen bertsoaldiz bertsoaldi. Saioak 

aurrera egin ahala, gora egin zuen giroak; bai eta bertsolariek ere. Seiko motzean bete 

behar izan zuten ariketan, kasurako, denak igarri genituen hasi ziren baino koska 

bat goraxeago. Orduan izan zen Gurrutxagak Zubeldiaren kolpeei ederto eutsi zien 

saioa; bai eta ondo errematatu ere,  obesitateak jotako semeari sukaldeko ateak itxi 

behar ote zitzaizkion jarri zienean gai-emaileak. Alberdik eta Elortzak irudi politak 

ekarri zituzten kamioilariaren eta Europara begira zegoen etorkinaren azalean, non 

hasi eta amaitu dialektika gozoa sortu baitzuten. Colinak eta Agirrezaldegik  taxuzko 

hiru bertso eraiki zituzten arrazoiketarako bide estua ematen zuen gaiari, hildako 

anaiaren argazkiak gurasoen zilarrezko ezteietan ipini edo ez erabakitzear zeudela. 

Atsegina, hortaz, saioak aurrerantz egindako bidean ikusitakoa. Samurkiro askatu 

zituzten bertsolariek korapiloak. 

Anitza izan zen oso saioa. Edan genuen kantuan hasi orduko irria lapurtzen duen 

umoretik, idazlearen ikuspegitik ekarritako irudietatik, inori egindako omenaldi 

berezietatik, ondokoari erantzun gabeko saiorik josten ez duen bertsolariarenetik,  

harri-bolei buelta emateko gaitasun fina dutenengandik, bertsoa janzten duten detaile 

txikien dotoreziatik… Dibertsitatea ageri-agerian geratu zen bukaeran, kartzelakoan. 

Hasieran bide gutxi eman zitzakeela uste genuen gaiari (“Putetxeko aparkalekuan 

daukazu autoa, orain arrankatu duzu”) zeinek bere estiloa eta kolorea eman zion, 

zeinek bere joskera perfektua (esaldiak eraikitzen ditu puntuez gaindi durangarrak, 

kasurako), zeinek bere tratamendua (putarena, puteroarena edo beste batzuk), rol 

originalak bilatu eta topatu zituzten (Zubeldiak aita eramana zuen putetxera, eta 

gizartea irudikatzeko ahalegin bereziak ikusi genituen Agirreazaldegiren ariketan)… 

Kartzelako ariketa luze egiten da saio askotan, ideia berririk ez, bide bertsuak… ez 

zen hori izan Tolosako kasua inondik inora. 
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Jone Uria

Julio Soto

Aitor Sarriegi

Amets Arzallus

Onintza Enbeita

Jon Maia
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Hendaia
2009-11-15, IGANDEA, 17:30

BELTZENIA PILOTALEKUA

FINALAURREKOAK: LAUGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Jone Uria

Julio Soto

Aitor Sarriegi

Amets Arzallus

Onintza Enbeita

Jon Maia

Gai-emailea: Zuriñe Iarritu

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Udazkeneko eguraldia primerakoa da bertsoak entzuteko. Duela lau urteko 

oroitzapenak berokian gordeta gatoz Beltzeniako pasealekuan barrena. Hosto 

berdeak eta horixkak tartekatzen dira belardian. Frantziako telebista batek telebista 

seta bihurtu duen belardia, hain justu: han ari da Iñaki Murua lehendakaria Euskal 

Herriko Bertsozale Elkartearen egitasmoa azaltzen. Elkarrizketa amaitu berritan, 

Arantxa Urretabizkaia idazlearekin berriketan sartu da aretora. Amaia Zubiria bildu 

zaie barruan. Hizketan egon dira sintonia entzun arte. 

Kolorea hartu du pilotalekuak. Berdea da ezker pareta, eta berdez margotu dute 

Jone Uriaren adiskideek. Azken finalaurrekoan kantatzea tokatu zaio lehen saioko 

txapeldunari. Julio Soto du ondoan, Aitor Sarriegi, Amets Arzallus, Onintza Enbeita 

eta Jon Maia jarri zaizkio ondoan. Zumaiatik ere autobusa etorri da Jon eta Amets 

animatzera. Tolosan bero sumatu genuen publikoa, atzo. Gaurko berotasuna, ordea, 

derrigorra da: sardinak latan bezala kokatu baitituzte 1200 aulkiak antolakuntza 

taldekoek. Beltzeniak badu zerbait berezia, agurrak entzuteko desiratzen gaude. 

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....



..
168..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Gaur bertsolarien jarreretan jarri dut begia. Antzekoak dira ia denak. Jonek ezkerreko 

ukabila belaunen gainean jarrita eusten dio buruari. Ametsek ere postura berean 

entzuten ditu parte hartzen ez duen bertsoaldiak. Aitor eta Julio behera begira daude 

une oro; askotan, buruak eskuari helduta. Aitor hatza ahoan sartuta ikusi dugu 

zenbait unetan. Ez da ariketa osasungarria, leku txikian hainbeste jende izanda, 

urduritasun keinuei so jartzea. Baina Txapelketa bertsolariekin batera sufritzeko 

ariketa gogortzearren, publikoan dauden bertsolariei begira jarri naiz. Mordoxka bat 

dira gaur ere entzuleen artean sumatzen ditugunak.  

Zuriñe Iarrituren aginduetara ari dira gaur. Txapelketan zehar, areto atarian ikusi 

dugu, alabarekin jolasean, bertsoak aleka entzunez. Guraso diren gai jartzaile eta 

bertsolariei kosta egiten zaie aretora sartu gabe etsitzea. Aitor Mendiluze haur eta 

guzti ari da bertsoak entzuten, zintzo asko hirurak.

Saioa indartsu joan da; amaieran emozio handiak bizi izan ditugu. Bertsolariak 

trantze gogorrean jartzen du entzulea, are gehiago bere estuasuna ere bistakoa 

denean. Merezi izan du gaurkoak.
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Hasierako agurrak

Guztiak hemen elkartu gara

gare, gera eta gira

pauso bakoitza Bidasoako

zauria josten ari da

eta Hendaia proiektatzean

bertsotan Euskal Herrira

hau pentsatu dut entzulearen

zerumugari begira:

hemen zeruak zabaldu eta

mugak desagertzen dira. (bis) 

Itsasun dagon Pas de Rolan-go 

Errobiren bazterrean

bazen amona elebakar bat

ehun urteak hurrean

euskaraz baino ez zekiena

hitz jario ederrean

altxor gisara sartu genuen

hain maite zuen lurrean

doinu honetan kantatu nion

bere azken agurrean

“Hartza mendi gailurrean

arranoekin zaude han...”.

Gaur Beltzenia betean eta

frantses legeen aurrean

esperantzari kantari gatoz

gure ele bakarrean. 

A. Arzallus

Neurria: Hamarreko handia

Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

J. Maia

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz 

Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....

(Ø 104)

(Ø 105)
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Zortziko handia

A. Sarriegi

Beste behin ere negar oihuak

pasa du loaren marra

beste behin ere berpiztu egin zait

lehengo gorputzaldi txarra

ez bada ona ordu hauetan

negarrak entzun beharra

okerrena da gauerokoa

dela haur horren negarra.

A. Arzallus

Ta gaur berri bat gerturatu da

beste gau zaharren ondoren

ai! baina gaurko negarrak dira

minetan minetan goren

negar egin ta “Ama” ta “Ama”

galdezka ari da non den...

Nahiago nuke nik neuk baneki

zure ama nun dagoen!

A. Sarriegi

Azkenaldian egunik egun

dabil malkoen karraio

haurtzaro hori edukitzeko

behin behar ta hala jaio.

Ni benetako ausentziari

zuzendu behar natzaio:

ama falta du ondoan baina

maitasuna falta zaio. 

A. Arzallus  

Egon liteke lanean edo

egon liteke tabernan

txupete bila ibili naiz ni

azkenean bat atxeman

biberoia ere berotu nahian

hortxe ibili naiz teman

baina amaren maitasunikan

guk ezin diogu eman. 

A. Sarriegi

Eman ez arren hor egongo da

gure ahalegin isila

gelditzen saia behar genuke

gaur gaueko iskanbila.

Zeuk esan duzu tabernan pasa

ohi duela ordu pila

txandala jantzi eta banoa

haurraren amaren bila. 

A. Arzallus

Esan zaiozu bere haurtxoak

zenbat negar egiten dun

hasieran bi, hiru, lau malko

gero hamar, hogei, ehun...

Baina haurraren adibidea

Aitor har dezagun lagun:

haur bat ekarri baino lehenago

bi aldiz pentsa dezagun.

A. Sarriegi-A. Arzallus

Gaia: Zuen bizilagunen haurraren negarrak esnatu zaituzte gauean. Leihora atera, 

eta bakarrik ikusi duzue etxeko balkoian.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

(Ø 106)
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On. Enbeita

Nahiz teorian hartzen diogun

ekologiari kargu

gero holako lekuetara

sarri etortzen gara gu

etiketari begitu gabe

eginaz hainbat enkargu

ta orain geure hipokrisia

muturretan lehertu zaigu.

J. Maia

Poltsak eskuan ditugu eta

kopetak zaizkigu belztu

behi ta traktore baserritarrak

kalera dira aurkeztu.

Onintza biak egon behar degu

hori ulertzeko prestu

euren eskuek landu dutena

ez dagola euren esku. 

On. Enbeita

Gerria makur ibiltzen dira

neguan eta udetan

produkturen bat sortu gurean

maite dituzten lurretan

ta txakur txiki bat ere ez dago

inoiz euren eskuetan

eta guk ere parte hartzen dugu

injustizia horretan. 

J. Maia

Gu ezin gera injustizien

aurretik lasai igaro

nola porruak hala patatak

ederrak dira zeharo

mimoz ereinak mimoz jasoak

ekarri baino lehenago

baina lurretik apaletara

amildegi beltz bat dago. 

On. Enbeita

Lotsa sentitzen naiz oso lotsa

ta benetan ez da broma

nondik ekarri duten ez dakit

gure poltsetan dagona.

Amildegia geuk ere estutu

dezakegunez gizona

zin egidazu gaur azkenekoz

etorri garela hona. 

J. Maia

Beraz ez degu erosi behar

ez Eroskin ta ez inun

bestela lurrak etorkizuna

izan baitezake ilun.

Lurrera bota poltsatakoak

ez gaitezen hola jardun

ostegunean azoka dago

ta han erosi dezagun.

On. Enbeita-J. Maia

Gaia: Supermerkatuan erosketa eginda atera zarete oraintxe. Baserritarren 

manifestazio bat dago atarian, traktore eta behi eta guzti.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Hamaika aldiz daukazu lehendik

(Ø 107)
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J. Soto-A. Sarriegi

Gaia: Aitorren etxean zaudete biok, ohe jolasean. Zuri, Julio, Aitorrek esan dizu 

zazpi eta erdietan etorriko direla bere gurasoak. Bostak dira, eta giltza hotsa 

sumatu duzue atean. 

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

Zortziko txikia

J. Soto

Ohatzean geundela gu

jardun eta jardun

bagenuen denbora

ari ginen txukun.

Aiba! igual gurasoak

direla ezagun

bestela igual trio bat

egin nahi al zenun? (bis)

A. Sarriegi

Baina zuk zer diozu?

Ez da berriketa!

Atean entzun ditut

hiru giltza buelta

balkoira irteteko

hartu zazu beta

armairuan ez zera

kabituko-eta! (bis) 

J. Soto

Oso haundia naiz ta

egia ote da?

Ni ez naiz sartu behar

armairu batera.

Hain gaizki pasatzearren

batetik bestera

igual zu bota behar

zaitut hortik behera. (bis)

A. Sarriegi

Nere etxean gaude

eta ni naiz lege

aginduak ematen

zu izan arren trebe

baina arropa gabe

hain zaude xelebre!

Har zazu mantaren bat

ez hozteko ere! (bis)

J. Soto

Ez hozteko badaude

majina bat modu...

Nahiz ta jolaserako

genitun bi ordu

itxi zazu atea

ze egingo diogu?

Hor daudela jakinda

morbo gehiago du. (bis)

A. Sarriegi

Holako erantzunik

ez nuen espero

zu bai baina ni igual

ez naiz jartzen bero

nere ama ez dezu

ezagutzen edo?

Mirillatik begira

dago honezkero! (bis)

(Ø 108)
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A. Arzallus

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

Lehen puntua emanda

Z. Iarritu

Disko salmenta ere

beheraka-beheraka

A. Arzallus

Interneten baitabil

hainbeste pirata

baina ez nabil ni kontu

hoietan kexaka

kultura oso libre

utzi behar da-ta. 

Z. Iarritu

Eta musikariek 

kontzertu asko nahi

A. Arzallus

musikariek hala

eta guk ere bai

batzutan lana egin

eta besteetan jai

nik nahikoa badauzkat

eta nabil lasai.

Z. Iarritu

Asko joaten al zara

kontzertuetara?

A. Arzallus

Gehiago joan behar nuke

aizu beharbada

baina asteburua 

heltzen da-ta hara!

joan behar izaten dut

bertso saiotara.

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....
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J. Soto-On. Enbeita

Gaia: Arrantzan ari zarete itsaso zabalean. Bost itsas miliara, arrain banku handia bat 

dago, baina enbata dator. Zuk, Julio, aurrera egin nahi duzu hala ere. Onintzak ez.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

Sei puntuko motza

J. Soto

Arrantzan oso gazterik 

ez zegolako besterik.

Sareak daude txukun jarrita

barkuan gorderik.

Euriak jartzen nau tristerik

ta nago gogoz beterik

behin hona helduta ez dagolako

atzera egiterik. (bis)

On. Enbeita

Zure buruan sartu da

han dagoela helmuga

baina guk gura badugu amaitu

leike abentura.

Harrotzen hasi da ura

nik ez dut mugitu gura

guk ez baitugu menderatuko

sekula natura. (bis)

J. Soto

Gauza nola okertu zaigun

hara zerua ze ilun!

Itsasoa’re ze mugitua

ze gaiztoa dugun!

Bi mila ez da hain urrun

hara iritsi arte jardun

natura ez baina gure beldurrak

mendera ditzagun. (bis) 

On. Enbeita

Beldurra ez da arraro

hemen normala zeharo

behin itsasoa holan jarrita

arrantza akabo!

Ni ez noa urrunago

ta neurean sendo nago

kanposantua jende ausartez

beteta baitago. (bis)

J. Soto

Diozu hala gaudela

kanposantuan bezela

nahiz hitza entzun eta nahasi

ohi zaigun sabela

hartu dezagun berdela 

ze andrea ikustean horrela

ez diot esan nahi berriz ezer

gabe gatozela. (bis) 

On. Enbeita

Ze andre eta ze senar?

Ze ausarkeri ta indar?

Hemen gaudenak gu gara ta ez dut

nik konfiantza lar.

Ez dugu forzatu behar

nahiz eta gaur egin negar

behar duguna emango digu

itsasoak bihar. (bis)

(Ø 112)
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J. Uria-A. Arzallus

Gaia: Neba-arrebak zarete, eta zuen ama alarguna ikusi duzue gaur zuen adin 

bertsuko bati besotik helduta. Zu, Jone, izugarri poztu zara; Amets ez.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

J. Uria

Zelako bikote fina

printzea ta erregina!

Amarentzako gazte hori da

gaur printze urdina.

Lehenago dena zen mina

ez zait inporta adina

edo ez behintzat gure amaren

zoriona adina. (bis)

A. Arzallus

Ibili zen malkotan blai

ziaboga txiki baten zai

buelta hartu du ikusi dut ta

ni ez nago lasai.

Garenez arreba-anai

Jone duda bat daukat ai:

maite du edo gure amak ez du

bakarrik egon nahi. (bis)

J. Uria

Nahiz ta ez duen senarrik

ez izan hain susmo txarrik

nire iritziz amak ez baitu

inoren beharrik

berak badauka indarrik

nauzu harritu samarrik

lehenago ere gurekin inoiz

ez da egon bakarrik. (bis)

A. Arzallus

Ze duda eta ze gudu!

Jone ez nago seguru

ama etxean bakarrik sarri

utzi izan dugu.

Bere bide edo mundu

berriak zentzua nun du?

Ez da ba izango ez diogula

nahikoa lagundu? (bis)

J. Uria

Gure laguntza katea

itxi ahal dugu atea

nire ustetan hori ez dugu

amaren kaltea.

Ai ene neba maitea

onartu eta bakea

ez al duzu nahi gure umeek

aitona izatea? (bis)

A. Arzallus

Arrazoia konpletoa

baina ez da hain petoa

nik erantzun bat badaukat nere

kezken artekoa:

gure haurra etxekoa 

ta geure babesekoa

nola esplikatu aitona dela

hogei urtekoa? (bis)

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....
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Txuri-txuri jarri nuen

erosi ta segituan

teila berriak nahiz jarri

etxeari beranduan

etortzen nintzen gustura

gozatuz asteburuan

lanetik irten ta nuen

nere etxetxoa buruan.

Egurra barnizatu dut

eskatzen zidan orduan

barrua zein txukun duen!

berak merezi moduan

etxaldeak ze zelaiak

ditun bere inguruan!

Etxe dotoreagorik 

ez da izango munduan! (bis)

J. Soto

Gaia: Etxeko balkoian “Salgai” txartela zintzilikatzen ari zara.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

Kartzelako lana

(Ø 114)
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Zein gertu duen mendia

gertu itsasoko bitsa!

Zein polita iluntzea

ta goizeko argi printza!

Nahiago nuke betiko

nerea izango balitza!

Baina iaz galdu nuen

nere azkeneko langintza.

Kartela ipini diot

ta eskutan daukat giltza

guztia larogei milioi

hori da nere baldintza.

Inglaterrako turistak

erosi nahian dabiltza

ez nuen saldu nahi baina

holakoa da bizitza. (bis)

Bera baita nere zeru 

gain eta nere zerupe

bertan pasatzen nituen

Eguberri ta Ihaute.

Espekulazioak baina

Hendaian zenbat entzute...

Kulpa nik daukat soilik nik

hala erakutsi digute.

Hemengo gazte askok nahi du

nere etxea ez uste!

Nahiago nuke hortako

behar aina diru balute!

Bai, bai beraien eskutan

gustura jarriko nuke

baina tamalez munduan

txanponak agintzen dute. (bis) 

....
Finalaurrekoak : Hendaia
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Alargun geratu nintzen

ta barruak ze oldarra!

Aspaldi agortua zait

bizi-pozaren indarra.

Pasillotan nabilela

oroitzapenaren marra

igaro eta burura

beti bere irrifarra.

Lehengo ilusio hura

orain dena da hondarra

etxean falta zenetik

nere gaueko izarra.

Orain balkoian nago-ta

ez ote da zoritxarra

larrosa gorrien ordez

salgai ipini beharra? (bis)

Berak dekoratu zuen

gure etxeko logela

berea zen armairua

ta pareteko papela.

Argia piztu hutsakin

estutu ohi zait sabela

ez nuen espero baina

hau da destinu krudela.

Minbiziak eten zuen

bion arteko kordela...

Alde egin beharra dut

zer egingo det bestela?

Aspaldian ohartu naiz

ta aitortuko det horrela:

bihotza hutsa dudala

etxea bera bezela. (bis)

J. Maia

Gaia: Etxeko balkoian “Salgai” txartela zintzilikatzen ari zara.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Gure herri ttiki hau da

(Ø 115)
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Etxe bat ez da bakarrik

adreiluzko materiala

etxe bat bi bihotz dira

hori baita naturala.

Pasillotan nun-nahi dabil

sentimentuen ezpala

eta ahaztura dut nik

eginkizun printzipala

hustu ditut kajoiak ta

jaso dut bere apala...

Orain banoa etxetik

behin hartu nuen bezala.

“Salgai” jartzen det balkoian

pekatua al da ala?

Zoriontsu izan leiken

norbaitek eros dezala!

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....
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Hori zen bertso bat latza

sakona eta garratza

gogorra bezain zehatza.

Lehenago arrosak aipatu ditut

ez det aipatu arantza:

nun dago gure Jon Antza?

Onintza ez izan zalantza

hemen dago esperantza

J. Maia

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 8 puntuz 

Doinua: Ai hori begi ederra

Agurrak

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....

(Ø 116)
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Iritzia: Jon Ansa

Txapelketa, beharrezkoa den zentzugabekeria? 

Arteak esaten du politikak, filosofiak eta zientziak oro har esan ezin dutena. Artea 

gure kontzientzia eta bihotzetan dagoena ateratzeko beharraren plasmazioa da, 

bestela esan ezingo genukeena esateko modua eta bidea. 

Horrela, artistak diskurtso propio bat garatzen du, eta hori adierazten dio gizarteari. 

Bere tokia hartzen du gizarteko esparruetan, haietan eragin eta haiek eraldatzeko. 

Horrek ez du esan nahi herriarengandik, gizartetik, urrun kokatu behar duenik 

derrigor. Horrek eztabaida luze eta mamitsura garamatza ezinbestean, baina, jarrera 

artistikoa bertsolaritzara ekarrita, ezaugarri herrikoietatik abiatzen den artearekin 

egingo dugu topo: herriaren (esan nahi baita, bertsozalearen) sentimendu eta 

pentsamenduekin komunikazioan jartzen da bertsolaria, eta hori gauzak gordin 

esanda, iradokita edo galderak planteatuta egin dezake. 

Baina kontuz, sortzaileak independente izan behar du beti, eta pentsamentu propioa 

mamitu. Eta ezein mugimenduk, politikarik, instituziok edo dena delako taldek 

kontrolatu nahi duenean, dela ekonomikiko nahiz politikoki edo ideologikoki, 

bertsolaria errebelatu egiten da. Matxinatu. Eta hala behar du, artistaren jokabide 

naturala baita errebelatzea. Kontrolaren gainetik egotea. Izan ere, sortzailearen lehen 

betebeharra haustea baita. 

Etxeko balkoian “Salgai” txartela jartzen ari zirela ekin behar zioten bertsolariek 

kartzelako gaiari Hendaiako saioan. Jone Uriak maitasunaren amaieraz kantatu 

zuen, etxe baten salerosketa harremanen bideraezintasunaren metaforatzat 

hartuta. Jon Maiak ere maitasunaren amaierarekin lotu zuen gaia, baina bukaera 

esperantzagarriago bat emanda, elkarbizitza zoriontsua beretzat ez baina agian 

beste norbaitentzat posible dela adierazita. Amets Arzallusek gehiago fokatu zuen 

izerdiz eraikitako etxearekiko maitasunetik. Julio Sotok, berriz, turista ingelesei 

saldu zien hainbesteko mimoz txukun jarritako etxea; horrela, Hendaian (eta ez 

Hendaian bakarrik) bizi den egoera bat azaleratu zuen, munduan diruak agintzen 

duela zinikoki aitortzen duenaren paperetik. Sarriegik (auto)kritika zorrotza osatu 

zuen, krisi eta ez krisi egoeren aurrean jokatzen dugun moduaren gainean. 
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Ariketa polita litzateke bertsoak entzun ez dituen bati aurreko paragrafoan dagoena 

ematea eta hark horren gainean baloratzea zein den gehien gustatzen zaiona. Ez 

al da edukia, gutxienez, forma bezain garrantsitsua? Ez al diogu formari gehiegi 

erreparatu izan esaten ari garenari garrantzia kenduta? Bertsolari izatea zer da: 

zailtasun tekniko batzuei aurre egiteko abilezia, eta horren ondorioz lortzen den 

“meritua”? Ala gehiago da jarrera bat, nortasun bat, mami bat? 

Nire inpresioa da bertsolaritza bigarren horretara bideratuta dagoela gero eta 

gehiago. Bertsotan egitea ez dela nahikoa. Are gehiago, bertsotan ondo egitea ere ez 

dela nahikoa. Orain, “norbait” izan beharra dago, “zerbait” eskaini, errima, neurri 

eta arrazoi topikoetatik haratago doana. Gero eta gutxiago direla bertsoak “onak” 

ala “txarrak”. Gero eta gehiago direla “gustatu zait” ala “ez zait iritsi”. Eta horrek 

bertsolaritza beste diziplina herrikoi batzuek lortu duten (pop musikak, esaterako) 

“arte” kategoriara darama zuzenean.  

Eta gauzak horrela ikusten hasten bagara, zer zentzu du Txapelketak? Zergatik 

antolatzen ditugu? Jendea, giroa... beste modu batera lortzen ez dakigulako. 

Onar dezagun, bada, antolakuntza ikuspuntutik Txapelketa  “beharrezkoa” eta 

beharrezkoa delako baino ez dugula antolatzen. Beharrezkoa den zentzugabekeria. 

Ikuspuntu literario batetik astakeria delako sormen lan bat 0tik 10era puntuatzea. 

Inork imajinatzen al du Van Gogh-en koadro bati “7,5” ematea ala Unai Elorriagaren 

azken liburua epaitzeko irizpide batzuk argitaratzea? Zer onura edo ekarpen egiten 

dio bertsolaritzari halako bertsolariren bertsoa 5,5 dela esateak?

Eta susmoa dut horrekiko perspektiba kritikoa galtzen ari garela. 90eko hamarkadan 

ezbaian egon ziren txapelketak, eta egun ez dago ia herri bat Euskal Herrian bere 

bertsolari txapelketa propioa ez duena. Kezkagarria dena da, salbuespen bikainak 

salbu, herrietan antolatzen ditugun txapelketak ere “ofizial” horien kalko direla. Mea 

culpa ozen bat adierazi behar dut alderdi horretan. Baina lehia, onar dezagun, gustatu 

egiten zaigu. Lehia mota hori ere bai. Ni behintzat engantxatuta naukate “hori 8,5 da 

nire ustez” edo “6,31ko batez-bestekoa atera du” bezalako elkarrizketek. 
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Eta, orduan, Hendaiako finalaurrekora joan eta han bizi zena ikusita, ahaztu egiten 

zara beste guztiaz, eta mementoaz gozatzen duzu. Eta bertsoa fenomeno soziologiko 

gisa herri honentzat zein beharrezko eta mesedegarri den ohartzen zara. Txapelketari 

esker. 

Etxean aritu zen Amets Arzallus. Haren kartzela ez zitzaidan gustatu, baina beste 

guztian beldurgarri aritu zen. Ametsez “bertsotan erraz egiten du” esaten da, eta 

hala da. Bere estiloan bakarra da, azkarra, erantzuten dakiena, luze nahiz motzean 

abila, konpletoa. Bertso eskolako edozein irakaslek klasean eredu jarriko lukeen 

bertsolaria. Duela lau urte egin zuen baino BEC hobea egingo duelakoan nago. 

Txapelpean orduan baino gutxiago imajinatzen da, ordea. Gertatzen dena gertatzen 

dela,  lehiaren nahiz lehiakortasunaren bermea izango da hendaiarra. 

Politikaz ari ginela, Jon Maia bertsolari-politikoaren paradgima izan zen bere garaian. 

Hartatik “askatu” zelakoan nago. Oreka bat lortu arte. Eta hor hasi zen, eta nire 

ustea baino ez da, bertsolari izaten, bertsolari pentsatzen. Eta horrek eraman zuen 

bertsolaritzaren gailurrera. Asko esan daiteke Maiaz. Nik hain detailea ez den detaile 

bati erreparatu diot azken urteotan: ez al da Maia komikoa Maia poeta baino hobea?  

Hendaian, behintzat, nik garbi ikusi nuen: zortziko txikian eta seiko motzean egin 

zituen saiorik onenak. 

Ez dira asko ausartuko Sotorena sorpresa bat dela esatera. Kuriosoa da Silveira bera 

izan zela, orain urte batzuk, Sotoren etorkizun distiratsuaz hitz egin zuen lehenengoa. 

Niri bertsolari harrigarria iruditzen zait. Goi mailakoa. Irregularra oraindik, baina 

hori konpontzeko bidean izango delakoan nago. Hendaian, ofizioetako (ia) bertso 

guztietan kantulagunaren bukaerak bereekin kateatu zituen. Kartzelan goia jo zuen, 

haren kasuan ohitura bihurtu denez. Bertsoarekin gaixo dagoela esan izan du. Eta 

hori nola bizi duen ikusteak biziarazten du publikoa. Aitortzen dut hura BECen 

aritzeak poz handia eragingo lidakeela. 

Elegantziaren adibide gorena da Sarriegi. Bertso asko entzutera ohituta ez dagoenak 

igual ez dio hainbeste antzemango, baina bertsoa eramateko modua, zuzentasuna 

eta duen klasea azpimarratzekoak dira oso. Eta ez hori bakarrik. Gaiei bigarren 
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buelta bilatzen dien horietakoa da. Arriskatzen duena, baina gaiak fokatzeko 

orduan. Bertsolari gutxi ikusi ditut hainbeste aipatzen dugun “beretik” hori bere 

egiten. Haren bertso karrerak, azkenean, izan du Belodromoaren saria. Handixeago 

batetik ere gertu-gertu dago, gainera...

Algortako faktoria oparoaren produktu berrietakoa da Jone Uria. Oholtzan 

nabarmendu nahi ezaren inpresioa eman dezake, baina inpresio okerra da. Ezinezkoa 

baita bertsotan horrela eginda ez nabarmentzea. Erregularra da, baina eman behar 

denean ematen dakiena. Bertsolaritzan inoiz ezagutu den belaunaldi prestatuenaren 

goi mailakoen artean dago: Beñat Gaztelumendi, Miren Amuriza, Julio Soto, Maddalen 

Arzallus, Arrate Illaro, Unai Gaztelumendi, Alaia Martin, Ekhi Erremundegi, Patxi 

Iriart... eta abarrekin batera. Eta horiek guztiek, Jonek barne, hobetzeko marjina 

dute oraindik. Luze gabe, txapelak ez dira urrun ibiliko Algortatik.  

Onintzaren naturaltasuna eta freskura oso eskertzekoak dira. Bertsotan, nire inpresioa 

hori da behintzat, mailaz gora-gora doa, eta gauza gero eta hobeak egiten ditu. 

Laudion lortu zuen sailkapena ez dela kasualitatea frogatu zuen, eta merezimendu 

osoz iritsi da iritsi den lekura. Hendaian egin zuen saioa oso ona izan zen. 

....
Finalaurrekoak : Hendaia

....
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Igor Elortza

Sustrai Colina

Jon Martin

Jone Uria

Miren Amuriza

Beñat Gaztelumendi
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Gernika-Lumo
2009-11-21, LARUNBATA, 17:30

JAI-ALAI PILOTALEKUA

FINALAURREKOAK: BOSGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Igor Elortza

Sustrai Colina

Jon Martin

Jone Uria

Miren Amuriza

Beñat Gaztelumendi

Gai-emailea: Bernardo Mandaluniz

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Ederra da Jai-Alai, eta soineko beltzez zoragarri janzten dute kontzertu eta 

ekitaldietarako. Hastera doa bigarren buelta; askoren esanetan, benetako 

finalaurrekoak, baina lan erdiak eginak dituzte bertsolariek. Giroan antzematen da 

beste koska bat gora egin duela Txapelketak. Komunikabideen mahaia geroz eta 

luzeagoa da, geroz eta luzeagoa. Halere, publikoan ikusten ditugu kazetari eta iritzi 

emaile ezagunak, koadernoa izter gainean hartu eta apunteak hartzen.

Natxitu eta Lilibertso bertso eskolak lanean. Guztira, hamabost petodun inguru. 

Finalaurrekoetan ez dute bertso eskolako ordezkariek oroigarririk ematen, baina 

zintzo asko eman dizkie eskerrak Bernado Mandalunizek. Berak ere merezi ditu 

beste hainbat, hainbeste urtetan gaiak aurkezteko behar den patxada eta elegantzia 

oholtza gainean erakusteagatik. Aurten ez dugu finalean ikusiko, gazteei aukera 

ematea erabaki du Bertsozale Elkarteak. 

Iñaki Murua epaileak banan-banan agurtzen ikusi dugu, Xabino San Sebastian 

Txapelketaren arduradunarekin batera. Luze aritu dira biak Asier Ibaibarriagarekin 

hizketan. Epaileen ordezkaria da ermuarra, Elkarteko idazkaria izateaz batera. 

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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Jai-alai pankartaz josi dute bertsozaleek, bertsolarien bertso eskolek eta koadrilek, 

hobeto esanda. Berdez jantzita etorri dira Jone Uriaren adiskideak, Hendaian bezala. 

Zazpi egun izan dituzte pankarta berria egiteko: “Aupa Jone, zutaz harro, pues 

klaro” dio gaurkoak. Gutarren pankarta, eta Jon Martinen koadrilaren aparizioa 

berriro: “Zapatak behintzat ekarri dituk, horrenbestean galtzerdi” dioena. Beste bat, 

bertso eskolakoa hau, “Jon egin” dioena. Gaztelumendirenak anorgarraren bertso 

amaiera idatzia ekarri dute, 2007ko Gipuzkoako finaleko agurrean Beñatek esan 

bezala: “gainditu nahi zaitunak sufri dezala” dio. Badira, gehiago, baina bilduman 

originalenak jasoko ditugu. 

Ez dago astirik. Bloka orriz pasatzeko astirik eman gabe, oholtzara datoz 

bertsolariak: Igor Elortza, Sustrai Colina, Jon Martin, Jone Uria, Miren Amuriza eta 

Beñat Gaztelumendi. Adinaren arabera, kronologikoki ordenatuak baleude bezala, 

gutxi gorabehera. Desiratzen gaude koplakako ariketak zer ematen duen ikusteko. 

Jakin dudanez, bertsolariek beldur handia diote ariketa berriari. Desiratzen gaude 

entzuteko!
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Hasierako agurrak

Arratsalde on! A ze astea!

Zenbat barne gorabehera!

Hainbat keinu ta mezu sartu zait

bihotzaren bihotzera.

Gogoratu dut hamarkada hau

gogoratu dut hasera

oraindik zertzuk egin litezkeen

pasatu naiz pentsatzera

gertukoen hitz eta hatsetik

Maddiren urte egunera.

Nahiz ta ez sartu BECera

pozik joan nahi dut etxera.

Gaur libre nator behin izan nintzen

mutiko haren antzera

inork sekula bota dituen 

handienak botatzera.

I. Elortza

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua:  Nere gorputza dardarka daukat

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....

(Ø 117)
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Hamarreko handia

I. Elortza

Andre ez dakit geu izan garen

edo ahul edo kaiku

mutila behintzat ez nuke gura

orain lar gogor epaitu

eta ez dakit nik negar egin

edota bila jarraitu

agian hobe dugu zain egon

eta apur bat lasaitu

nik bera maite gura dut baina

berak gu maite bagaitu. (bis)

S. Colina

Nahiz ta umea jada bueltatu

zaigun gizarte zentrora

bistan den gisan biak gabiltza

kezkatuta disgustora.

Gure laguntza eman genion

bueltatu zedin lehengora

baina bizitza aldatu ez ta

beti etxetik kanpora

ta ume batek biak behar ditu:

maitasuna ta denbora. (bis)

I. Elortza

Baina hilabete bakar batean

ere ez bagaitu jasan

esaidazu zeuk bati ezinak

nola ezin dion erasan.

Nik ahaleginak egin nituen

hark poza ezagut zezan

baina betiko min bat barruan

badaukat egia esan:

bakardadetik ateratzeko

ez garela kapaz izan. (bis)

S. Colina

Umea orain egongo baita

lehen baino bakartiago

burumakurka ezinegonez

etsipenaren arrago

baina etxetik alde egin du

bukatu da ta akabo!

Umea nola maiteko gendun

merezi baino gehiago

gure arteko hartu-emana

onenean ez badago? (bis)

I. Elortza-S. Colina

Gaia: Bikotea zarete. Gizarte zentro batean zegoen gazte bat hartu zenuten etxean 

orain dela hilabete. Gaur, zentrotik dei bat jaso duzue, zuen etxea utzi eta 

zentrora itzuli dela esanez.

Neurria: Hamarreko handia

Doinua: Aita izena kanta beharrak

(Ø 118)
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I. Elortza

Geurea dugu bai akats hori

zeuk esaten duzun eran

eta norberak ez daukan pozik

besteeri nola eman?

Altxatu behar den familia bat

badugu guk edozelan.

Lagundu gura genion hura

nahiz eta joan zaigun hegan

beste bi ume ere badaude

pentsa dezagun haiengan. (bis) 

S. Colina

Ondokoengan pentsatzeko nahiz

sekula ez den berandu

famili giro goxo-goxo bat

behar dugu geuregandu.

Horrexegatik egin gaitezen

geure bi umeen kargu

gure artekoa ere konpontzen

saiatu behar gara gu

ta haurrak atea zabalik dauka

itzuli nahi baldin badu. (bis)

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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I. Elortza-J. Martin

Gaia: Zu, Igor, puenting-eko edo zubi-saltoko monitorea zara. Jon agurea etorri zaizu 

gaur, berak ere salto egin nahi duela esanez.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

Zortziko txikia

I. Elortza

Joanito ikusten zaitut

bastante potente

baina bihotzarentzat

hau joaten da fuerte.

Oraindik ere ez zaitez

jarri prest ta tente

lehenengo DYAkoei

deitu behar nieke. (bis)

J. Martin

Ba bai furgoneta bat

azkar etor bedi!

Guru jakintsuena

da Gaztelumendi

bere irakaspenenak

nahi nituzke segi:

behera ta behera joan

baina ez beheregi. (bis)

I. Elortza

Hori entzunda zeinek

ez egin eztula?

Uste dut egin gura

didazula burla:

diozu beherakoa

atsegin zaizula

baina nik uste gora

joan nahi duzula. (bis)

J. Martin

Kontua da haustea

pixka bat oreka

sensazio berriak

sortzea tarteka

gora joan behar badut

joan arin iepa

azkenaldian ez zait

ezer joaten-eta!(bis)

I. Elortza

Egoera hau nahi dut

apur bat zuzendu

ta nire kontzientzia

lasai lez mantendu

ez dizut utziko ta

arnes hori kendu

baina sokasaltoan

egin dezakegu. (bis)

J. Martin

Arnasa ta arnesa

loturik askotan

berdin zait saltoka hasi

behar badugu sokan

prekauzioak hartzen

ditut holakotan:

kola asko jarri dut

hortza postizotan. (bis)

(Ø 119)
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J. Martin-M. Amuriza

Gaia: Adiskidetasun koloretsua duzue Jon eta Miren; alegia, lagun onak zarete, eta 

batzuetan hori baino gehixeago ere bai. Zuk, Jon, zure etxeko giltzak eman 

dizkiozu Mireni, baina Mirenek ez dizkizu hartu.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Zer da gaur Donostian

Hamarreko txikia

J. Martin

Bizian zehar goaz

eskutik helduta

gure harremana da

hasi eta uka

zerbait horren ederra

ondo pentsatuta.

Hartu etxeko giltzak

patrikan sartuta

bihotzekoak aspaldi

eman nizkizun-ta! (bis)

M. Amuriza

Aspaldidanik daukat

guzti hau entzuna

ta hemen doakizu

nire erantzuna:

egia da zarela 

gozo ta leuna

badakit zer den eman

nahiko didazuna

lehenengo giltzak eta

gero eraztuna. (bis)

J. Martin

Nere etxeko kopiak

nik badauzkak pranko

bisitatu ohi nauten

neska denentzako

zu hartzeko ordea

hain zabiltza plako...

Lasai! eraztunikan

ez dut zuretzako

badakit ez zinela

arotik pasako. (bis)

M. Amuriza

Pasa zeu egin zara

ta ez hasi kolpeka

uste nuen niretzat

zendula arreta

baina honek denekin

hartzen ei du beta

berriz egingo dizut

zure etxera buelta

ta egon lasai tinbrea

joko dizut-eta! (bis)

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....

(Ø 120)
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J. Martin

Nik ere eman behar

dizut erantzuna:

lehen ez zun nahi giltza

eta eraztuna

ondoren aipatu dut

amante kuttuna

eta jarri didazu

aurpegi iluna

leheno esplikatu dut

zer den maitasuna. (bis)

M. Amuriza

Eskeini dizkidazu

hainbeste irriño

ta iritsi gara elkar

disfrutatzeraino

Berriz eta Oiartzun

urrun horraitino!

Ahaztu giltzak eta

esnatu kariño!

Hitz egiteko ez naiz

etorri honaino! (bis)
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B. Gaztelumendi-S. Colina

Gaia: Zuek biok, Beñat eta Sustrai, lehen lerroko politikagintzan jardunak zarete 

urteetan. Orain urte bi erretiratu zineten. Beñat astero hitzaldiak ematen dabil. 

Sustrai bizitza publikotik aldendua bizi da.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Lagundurikan danoi I

B. Gaztelumendi

Garai batean egin

genuen zarata

orain kamera denak

urruti lagata

baina esperientzirik

ez zaigunez falta

ematen det hitzaldi

kopuru galanta

oraindik ere gure

beharra bada-ta!

S. Colina

Ene Josu Jon lagun

halakoren baten

jubilatzea ez da

errexa izaten

beti zabiltza txapa

galantak ematen

bihar Gernikan eta

etzi Arrasaten...

Ez duzu inoiz jakin

isilik egoten.

B. Gaztelumendi

Zuk zein errex botatzen

didazun hordago

tamalez zure ospe 

ta famak akabo.

Lehen lehen lerroan

ta orain arraro

ni lehen Jaularitzan gaur

Petronorren nago

baina gaur agintzen det

lehen baino gehiago.

S. Colina

Zuk beti agintzeko

baduzu kopeta

edonundik zabiltza

pobreei kolpeka.

Neri hitzalditako

nahiz deitu tarteka

nahio isilik egon

ez da berriketa

nere kide guztiak

kartzelan daude-ta!

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....

(Ø 121)
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B. Gaztelumendi-J. Martin

Gaia: Aerobic-eko lehen eguna duzue gaur. Erritmoa hartu ezinik zabiltzate.

Neurria: Lauko handia

Doinua: Omendu nahian etorri gara

B. Gaztelumendi

Irakasleak eskuin ta ezker

egiten digu hain trebe...

Nik ja ez dakit hemen ze hanka

mugitu behar den ere! (bis)

J. Martin

Egia da bai mugitzeko’re 

badago adar aukera

egin ezazu nik bezelaxe:

mugitu denak batera. (bis)

B. Gaztelumendi

Denak batera mugitzen hasi

nahiko nuke hemen baina

mareatzeko modukoa da

zure izerdi usaina. (bis) 

J. Martin

Baina ez dakit izerdia den

edo horko irudia

mareatzeko modukoa da

aurrekoan ipurdia. (bis)

B. Gaztelumendi

Egia da bai elkartu gera 

hemen hainbeste euskaldun

aurrekoana pakean utzi

gurea jetsi dezagun! (bis)

J. Martin

Mugitzen gera batzutan azkar

ea besteetan astiro

tanga ipurdian sartzen zait baina

mugitzen naizen aldiro. (bis)

Lauko hancia

B. Gaztelumendi

Beren ideia eta

iritziei esker

kondenatu dituzte

haiek mila bider.

Zu oraindik kalean

zabiltza baina zer?

Hain harro ez zaitezela

zu ibili joder

zu ere bertan egon

baitzintezke laister!

S. Colina

Bai Ares egurrean

ari da jo ta ke

inkisizio baten

hartu nahi du parte.

Nahiz ta diskreto xamar

nabilen gaur arte

eta mikrofonotik

ibili aparte

sukaldeko lanean

topatuko naute.

(Ø 122)



B. Gaztelumendi

Tanga ez degu hain arraroa

nik beste bat det galdera:

bakeroekin nola zatoz zu

aerobic-eko klasera? (bis)

J. Martin

Lo egiteko nik bakeroak

ere ez ditut erazten maiz.

Oraindik ere ez zera ohartu?

Ligatzera etorri naiz. (bis)

B. Gaztelumendi

Klaseko neska denei begira

beti bezela zabiltz zu

eta buruko ileak ere

tente ipini zaizkizu. (bis)

J. Martin

Nahiago nuke gaurko honetan

lotsaz aitortzen dut tira

tentetu diren ile bakarra

gandorrekoak balira!

B. Gaztelumendi

Egia esan aerobic-ak

ez dit ematen pakea

hobe genuen Jaurlaritzako

jatetxera joatea! (bis)

J. Martin

Egia esan gaurko sesio

honekin nekatu gara.

Komunak dira mistoak eta

goazen korrika dutxara! (bis)

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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S. Colina-J. Uria

Gaia: Apustuzaleak zarete biok. Duela astebete elkarrekin egin zenuten apustua: 

urtebetez apusturik egin gabe nork agoantatuko ote duen. Frontoian zaudete 

biok, ezinegonik.

Neurria: Lauko handia

Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

S. Colina

Purua erre, tragoa edan

ta partida parez pare

ze kirol sosoa den pelota

apusturik egin gabe!

J. Uria

Nahiz ta apustuak ez diren joaten

gero sarritan debalde

ze ederra den beti egitea

guapoena denan alde!

S. Colina

Apusturik ez badago Jone

nik ezin nezake goza

ez al zara ba sentitzen hasi

Euzkitze ta Tolosa?

J. Uria 

Bai ta begira pasatzen dabil

gure inguruan bola

seguru nago: gaur txapelduna

izango da Olaizola.

S. Colina

Bueno hori ez dakit gezurra

edo egia den tarteka

horrek galdu edo irabazi

patrika beti beteta.  

J. Uria

Nik apostua egingo nuke

gaurkoan ziur horrela:

hogeta bira iristen lehenak

irabaziko duela.

(Ø 123)
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2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....

S. Colina

Horrek apustu itxura zeukan

eta entzun dizut sutsu

apustua egin duzu eta

apustua galdu duzu.

J. Uria

Nahiz eta orain zabiltzan Sustrai

ni izorratzeko planean

apustua ez da apustu izaten

dirurik ez dagoenean.

S. Colina

Barkatu baina zure azkenak

Jone ez zeukan zentzurik

azkenaldian ez baitaukazu

ez etxerik ez dirurik.

J. Uria

Baina apostua ez dut egin ta

esaten dizut serio

ez al dakizu nire hitzak Sustrai

ez duela ezer balio?

S. Colina

Irujon alde jokatzen ditut

mila euro eta piku!

Apusturik gabe bizi baino

nahiago mutu gelditu!

J. Uria

Bai egia da hontarako gu

ez gara jaio ez keba!

Txorradak utzi ta goazen berriz

apustuak egitera!



..
202..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Larunbata iritsi da

pozik nengon eta nola!

Parranda egiteari

nik ezin utzi inola.

Koadrila elkartu gara

ta abitu gara hola

gauak irentsi gaitzala

ezerk ez digu axola!

Begira somatu orduko

neska eder ta potxola

nik ordaindu diot bere 

rona eta Coca Cola.

Bueltan naiz dirurik gabe

odolan partez alkohola

ta okerrena da jada

ohitzen hasita nagola.

Gustora aritu gara

neroni eta Garazi

elkarrekin pasa dugu

gau oso-osoa kasi.

Aurreskun bukatu dugu

nahiz ta Atrakuan hasi

gau osoan zenbat txiste

zenbat broma, zenbat grazi...

Hau  bezelako neskarik

ez nuen inoiz ikusi!

Sentitzen nintzen nintzela

gaba hontako nagusi

trago denak nere kontu

nere propina ta guzi

baina neska bat ezin da

lau tragorekin erosi.

S. Colina

Gaia: Hirurehun eurorekin irten zara etxetik, eta ezer gabe itzuli zara berriz.

Neurria:  Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua:  Baserrian jaio nintzan /Habanera

Kartzelako lana
(Ø 124)
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Ez nere gastua ez da

ez koka ta ez pastilla

soilik seduzitu nahi dut

tokatzen den neskatila.

Horregatik saiatzen naiz

beti trago baten bila

ligatzen ez bainaiz izan

sekula oso abila

baina sarritan eginda

ia hutsik daukat kartila

“Hau aldatu beharra zegok

egin zeozer mutila!”.

Lotara noa itzaliz

mesanotxeko bonbilla.

Ez da aurrena izan baina

azkena izan dadila.

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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Teniseko pilotaok

gora eta behera dabiltz

artekariek azpitik

so egiten dute irriz.

Haseran Aimarren alde

jokatu det kontu handiz

baina gero asperturik

nago jada Retegi Biz

dirua galdu ta galdu

ta ezer ez irabaziz

sarritan jokatu ohi det

era hontan arinkeriz

ta gaur beti bezelatsu

nahastuko nintzen neurriz.

Pilotaleku batera 

ez naiz etorriko berriz.

Galdu nuen gaueroko

ardo eta patxarana

galdu nuen baserria

eta galdu nuen lana

galdu nuen burua ta

nere emazte laztana

galdu nuen familia 

galdu aita eta ama

galdu nuen neukan hura

soilik gelditzen zait drama

galdu nuen semetxoa

dena eman diodana

galdu nuen bizi hontan

inporta zitzaidan dana

eta trukean zer izan

da irabazi dudana?

B. Gaztelumendi

Gaia: Hirurehun eurorekin irten zara etxetik, eta ezer gabe itzuli zara berriz.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan /Habanera

(Ø 125)
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Famili normala ginen

zoriontsua tarteka

parkean ibiltzen ginen

umearekin lasterka

andrea ere zegoen

ta maitasunez beteta

baina hartu nuen dena

urrun bidaltzeko beta.

Sarri esaten zidaten

“Jokua ez da errenta”

baina hain da tentagarria

apustuen erruleta

ta berriro egingo det

mundu ilun hontatik buelta

bizirik sentitu nadin

modu bakarra da-eta!

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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Nola ibilbide bat egiten den

mantso pausotik pausora

Santi ta Josun herriak ere

behar du bere denbora.

Taldekeriak utzi ta bildu

batzuk besten abarora

boto guztiak udaletara

preso guztiak kanpora

Estatu bila biolentzia

bako konfrontaziora.

Ta bertsoak berriz nora?

Oraingoz Barakaldora.

Dudarik barik pozik igoko

nintzatekeen arren gora

zuotako bat izatea ere

ohore bat izango da.

I. Elortza

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua:  Nere gorputza dardarka daukat 

Agurrak

(Ø 126)
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....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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Iritzia: Jon Ansa

“Zerbait esan eta orduan min”

Merkatuan oinarritutako bertsolaritzaren festa da Txapelketa Nagusia. Merkaturatuko 

diren produktu berrien eskaparatea, eta, batez ere, merkatuan lehendik daudenen 

birbaloratze esparrua. Txapelketan funtzionatzen duenak ia beti funtzionatzen du 

merkatuan. Salbuespenak salbu, badirelako kasu horretan ez daudenak. 

Ez nago merkatuaren aurka. Bai sormena merkantilizatzearen aurka, arriskuz betetako 

bidea iruditzen zaidalako. Zer saltzen dugu? Hori erosiko digute. Pentsa dezagun 

horretan. Modelo bat mendi errusiar batean, bertsokera bat, sormena ulertzeko 

modu bat, estereotipo batzuk. Euskal Herriak duen kultur proiektu sendoenetakoaz 

gain, gauza asko ari gara eskaintzen: arrakasta, esaterako. 

Kontu handiz tratatzeko gaia iruditzen zait. Arrakasta seduktore sorgina baita. 

Eta arrakasta arte herrikoiaren bikotekide naturala bada ere, arriskutsu bihurtzen 

da mamiz mozorrotzen denean. Komertziala dena ez baita, ona izanda ere, berez 

mamitsua. Biak nahasteak bide okerretik eramango gaitu sortzaile mugimendu 

bezala, baita trasmititzen ditugun baloreei dagokienean ere. 

Merkatuak behar izan zuenean agertu zen Igor Elortza bertso mundura. Osinalde 

elkarteko aulkian eserita oinak ia lurreraino heltzen ez zitzaizkiola jantzi zuen 

txapela Gabirian. Bertso merkatuak gazteak behar zituen, eta gazteak aurkitzeko 

zortea izan zuen. Zortea diot, Igor bezalako bertsolariak milatik bat daudelako.  

Eta, horrela, bertsolaritza gaztetu egin zen. Merkatua eta bertso mugimendua bat 

zetozen ia ehuneko ehunean. Bertsotan ari zirenak ziren zirenak. Eta hortik kanpora 

ari zirenak ere bazeuden arren, ez ziren, urrundik ere, bertsolaritzaren gehiengo. 

Egun, ordea, egoera hankaz gora jarri da. 

“Elite” (madarikatu izan bedi betiko hitz hori) deitzen dioten horrek merkatuaren 

zati bat baino ez du hartzen. Ausartuko nintzateke esatera bertso jaialdi handien 

ehuneko laurogeita hamar duela. Ez nengoke egiatik urruti Lankuren bidez kudeatzen 

diren saioetako asko eta asko ere  (eta estatistikak manipulatu gabe, zenbatek non 

eta zeinekin kantatzen duten kontuan hartuta) “elite” delakoak egiten dituela. Zer 
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esan Bertso Egunean aritzen direnez... Eta Txapelketa Nagusiko finalaz. 

Baina orain badago bizitza hortik kanpora. Gero eta gehiago, gero eta hobea, gero eta 

anitzagoa, gero eta esperimentalagoa eta berritzaileagoa. Eta gero eta gehiago dira 

bestelako merkatuetan erosoago sentitzen direnak. Beren bide propioa daramatenak, 

eta egiten ari diren horretaz harro sentitzen direnak. Dena txuria edo beltza ez dela 

kontuan hartuta, eta “elite”-ko bertsolariek askotan merkatu horretatik kanpora ere 

kantatzen dutela jakinda, esan liteke, gaur egun, bertsolariak, “eliteko” izan edo 

ez, lehen baino askoz ere aukera gehiago dituela plazaratzeko, eta, are gehiago, 

erabakitzeko nola, non, zeinekin, zertarako plazaratu nahi duen. 

Igor Elortzak Txapelketa “norgehiagoka” baino “zergehiagoka” gisa ulertzen zuela 

esan zuen duela bi urte, eta, orain bai, haren hitzen manipulazio lotsagabea eginda, 

galdetuko nuke nola bereiz daitezkeen “zer” eta “nor”. Igorri, hain zuzen, Gernikako 

saioan zerbait eskertu banion “nor” hori “zer” horren aurretik jartzea izan zen. 

Durangarrak duen bertsokerak, bertsoak josteko moduak, ironia finak… askok 

liluratu izan gaituzte beti. Gernikan, horietaz guztietaz gain, bukaerako agurrean 

laburtutako jarrerak zirraraz zizpriztindu zizkigun barrenak. Barruko dena eman 

eta gainera bustitzea eta pentsatzen duena esatea baino zer gehiago (eta hobeto) 

egin dezake bertsolariak? “Zerbait esan eta orduan min” dio Igorren kanta batek. 

Nigatik, segi dezala esaten. Finaleko aulkia galdu du Elortzak, baina esperientzia 

guztietan galdu eta irabazten da zerbait. Irrikitan nago honetatik Igorrek irabazi 

duena ikusteko. 

Txapela kentzeko moduko saioa osatu zuen Beñat Gaztelumendik. Tamalez, ez 

da txapela jartzeko modukoa izango. Oso goitik hasi zen hamarreko handian, 

eta, zortziko txikian pixka bat behera eginda ere, oso goitik segi zuen saio osoan. 

Beñaten kasua ederra da: eskolarteko urteak gainditu zituenean hasi zen bertsotan 

benetan zuena ematen. Eta maila ikaragarriko bertsolaria deskubritu zuen Gipuzkoak 

lehenengo, eta Euskal Herriak gero. Haren sekretua: talentua izateaz gain, ikasle 

ona izatea. Denetik eta denetaz ikasten du añorgarrak, ez kopiatzeko, aberastu eta 

hobetzeko baizik. Eta hori umiltasun jarrera batetik baino ezin da egin. Umila bezain 

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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inteligentea. Gernikan, nire iritziko, lehena behar zuen, alde politarekin gainera. 

Jon Martinek zorte txarra izan du finalaurrekoetan jaso dituen epaiei dagokienean. 

Gernikan egin zuen saioak jasotako emaitzak, ni behintzat, zur eta lur utzi ninduen. 

Zortziko eta hamarreko txikietan oso ondo (erdarakaden langa non jartzen dugu? 

Horra eztabaida) eta kopletan bikain aritu ondoren, deziman botatako lehen biak 

oso goi mailakoak iruditu zitzaizkidan. Hirugarrenean ez zuen potorik egin, errima 

solte bat utzi bai (lapsusa agerikoa zen, hala ere), baina ulertzen dut zaila dela hori 

epaitzea. Epaileak busti egin ziren, eta 4,8ko batezbestekoa jarri zioten oiartzuarraren 

lanari. Kuriosoa oso duela bi urte Ilunben 8tik gora baloratua izan zela ikusita. 

Sustrai Colina espezialista da finaletan justu-justu sartzen. Finalaurreko bi saioak 

irabazita ere, ez du txartela ziurtatu oraindik. Gernikan pixka bat sufritu zuelakoan 

nago. Baina bertsotan erregular eta goi mailan egiteko gai dela erakutsi zuen, beste 

behin. Urruñarrak badu gustatzen zaidan ezaugarri bat: oportunismoa. Gertatzen 

denari adi, badaki abaguneak baliatzen (Gogoratu 2001eko finaleko argien joan-etorri 

hura), eta hamarreko txikian nahiz kopletan halaxe egin zuen. Kartzelan sinesgarri 

izatetik urrun geratu zitzaidan. 

Sinesgarriagoa izan zen Miren Amurizarena. Saioan gorabeheratsu jardun zen, 

hamarreko nagusian eta kopletan pixka bat behera eginda, baina Txapelketa honetan 

egin duen lanaz oso harro egon daiteke berriztarra. Agertoki gainean duen jarrera eta 

erakusten duen naturaltasuna harrigarriak dira. BECen sartzeko arrisku latza du... 

Jone Uriari, pena da, baina saioa soberan geratu zitzaion. Ziurrenik, mentalitatez 

ere ez zelako horretara joan. Asteleheneko matematika azterketan zegoela zirudien 

Jai-Alaiko oholtzan baino gehiago. Haren bertsokeraren formula, dena den, ez da 

matematiketatik eratorria. Hori ez baitute eskolan irakasten. Lehen entzunaldian 

dirudien baino askoz ere bertsokera bereziagoa du algortarrak. Gaiei bigarren buelta 

bilatzen die, eta umorea egiteko bide zailenak jorratzen ditu.  Horrelako bertsolariak, 

ez dakit “elitea”-ren merkatuan, baina bestelakoetan behintzat bai, arnasa bezain 

beharrezkoak dira. Bertsolaritza Txapelketa baino zerbait gehiago dela badakite, are 

gehiago oraindik. 
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“Zerbait esan eta orduan min” dio Igor Elortzak. Nire iritzi merkeek bat baino 

gehiago minduko zuten. Ez ditut asmo horrekin eman. Nik ere, beste horrenbestek 

bezala, bertsolariak miresten ditut, eta batzuk besteak baino gehiago, baina denak 

estimatzen ditut. Dena dela, horren gainetik, ez al zaizue iruditzen ordua dela 

bertsolaritzan tabu diren hainbat gaiz hitz egiten hasteko?

....
2. Finalaurrekoak : Gernika-Lumo

....
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Julio Soto

Iñaki Zelaia

Amets Arzallus

Aitor Mendiluze

Unai Iturriaga

Onintza Enbeita
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Iruñea
2009-11-22, IGANDEA, 17:30

ANAITASUNA PABILIOIA

FINALAURREKOAK: SEIGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Julio Soto

Iñaki Zelaia

Amets Arzallus

Aitor Mendiluze

Unai Iturriaga

Onintza Enbeita

Gai-emailea: Alaitz Rekondo

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

San Juan auzoan aparkatzeko agindua genuen. Handik, oinez egin dugu pabiloira 

arteko bidea. Sarrera pikatu eta barrura. Kirol Haerria proiektuaren nondik 

norakoak zehazten dituen orri bat eman dit eskura Oier Mendizabal pilotariak. Ez 

dut irakurtzeko betarik hartu, hutsaldiak probestuko ditugu horretarako. Hamar 

minutu falta dira saioa hasteko. Aulki dezente daude hutsik. Bertsozale bati baino 

gehiagori entzun diogu “gaur ez da beteko” esaldia. Gainontzeko aretoak topera 

beteta ikustera ohitu gara. Horregatik, urduri jarri du bakarren bat Anaitasunako 

lasaitasun sentsazioak. Oraindik ere sartzen ari da jendea, baina Jon Agirresarobe 

Txapelketaren koordinatzaileari galdetzera joan natzaio. “Mila eta berrehun, gutxi 

gorabehera”, hala erantzun digu korrika txikian. Nafarroako hiriburuan ez da marka 

txarra, egia esateko. Ez dut berriketaldia luzatzerik izan, atzetik zituen-eta Alaitz 

Rekondo eta sei bertsolariak. Hurrenez hurren, Julio Soto, Iñaki Zelaia, Amets 

Arzallus, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga eta Onintza Enbeita. 

Atentzioa eman digu sarreran arratsalde on esan eta sarrera pikatu digun emakumeak 

ondarrutarrez agurtzeak. Dirudienez, azken lau-bost urteetan indartu da Iruñerriko 

bertso eskola, eta, bertako bertsozaleez gain, Nafarroako hiriburuan eta inguruan 

....
2. Finalaurrekoak : Iruñea

....
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bizi den irakasle talde bat izan da bultzatzaile. Bertso eskola asko ezagutu ditugu 

Txapelketa joan den herrietan; hara beste adibide bat, bertsozaletasuna eta euskara 

hain etxekoak eta kalekoak ez diren ingurunean. 

Oraindik jendea korrika dabil Anaitasunako pistan. Zurrumurrua zabaldu da 

finalerako oso sarrera gutxi gelditzen direla. www.bertsosarrerak.eu helbidea gaur-

biharretan itxiko dute. Bihar, Donostiako saioa iragartzerakoan argituko omen dute 

zenbat sarrera gelditzen diren eta noiz jarriko dituzten salgai. Asko gaur larritu dira. 

Halere, bertsolariak agertokira azaldu bezain pronto amaitu da mahaiko saltsa. Itxi, 

eta bertsoak entzutera. 

  

Harrigarria da batek eta besteak nola bizi duen saioa. Amets eta Aitor ez dira isildu 

ere egin saio osoan. Bertso eta bertsoaldi ia guztietan dute zerbait elkarri esateko. 

Serio, baina barrez behin baino gehiagotan. Beste laurak ordea, serio demonio. Serio 

eta isilik. 

Berotzen joan da giroa. Lehen aldia da kopletako saioa altueratik ikusten dudana, eta 

argiaz ohartu gara. Kopletako saioan ohikoa izaten da kantatutako kopla kopuruaren 

erreferentzia galtzea. Horregatik, argi gorri bat jarri diete bertsolariei oinetan, azken 

bigarren bueltan pizten dena, azken kolpea falta zaiela adierazten diena. 

Argi gorria aspaldi piztu da bertsolari eta bertsozaleen artean. Saio bakarra gelditzen 

da. Unai Iturriagak buelta eman dio sailkapenari. Finalean izango da, Amets Arzallus 

eta Aitor Mendiluzerekin batera. Sustraik ere aukera handiak ditu. Belodromoan 

erabakiko da, ordea, zazpikotea. 
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Hasierako agurrak

Zerbait berriaren gose

zainetakoak irakin 

gure parke tematiko

tematiko temarekin

hitzen mendi errusiar

pentsamentuaren lupin

bidaia non amaitzen den

egin arte ezin jakin.

Beraz egin dezaiogun

gure bildurrari ixkin

lotu ditzagun uhalak

eta bidaiari ekin

zatozte gurekin.

A. Mendiluze

Neurria: Hamahirukoa, berdinaren moldekoa, 7 puntuz

Doinua: Zerbait berriaren gose

....
2. Finalaurrekoak : Iruñea

....
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Hamarreko handia

A. Arzallus

Jaio orduko sentitu nitun

gorpuzkeran mutil antzak

baina neskara tiratzen zidan

gorputz barruko arantzak

neskekin neuzkan sentimentuak

eta berdin konfiantzak.

Orain konsulta atari hontan

lege-galderen balantzak...

Azken orduan beti zergatik

bisitatzen nau zalantzak?

A. Mendiluze

Zalantzarik ez baina ezetzak

izan ditugulako lehen

baiezkoari orain zalantza

gehitu egin zaio hemen

bainan aurretik nik zenbat amets

egingo ote nituen...

Behin heldu eta hara eskua

dardarka daukat nabarmen

baina ez dakit bildurra edo

ilusioa ote den. 

A. Arzallus

Ilusioa zeure barruan

ere erdi dudan omen

neroni ere irripartxo bat

zimurtuta nago hemen.

Neska izan nahi dut ni neska bainaiz

konfiantza ta sinesmen

baina Aitor badut beste kezka bat

galdera denetan goren:

zoriontsua izango al naiz

ebakuntzaren ondoren?

A. Mendiluze

“Zoriontsua izango al naiz?”

lau hitz oso nabarmenak

urte hauetan zure barruan

indartuz joan direnak. 

Honek ez ditu kenduko noski

betirako gure penak

baina berdinak izango dira

behingoan irudi denak

gure arimak ikusiak ta

gure ispiluarenak. 

A. Arzallus-A. Mendiluze

Gaia: Transexualak zarete. Lege aldaketarekin, ebakuntza egiteko aukera duzue orain. 

Gaur duzue ebakuntza prestatzeko lehen kontsulta. Itxarongelan zaudete. 

Neurria: Hamarreko handia

Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

(Ø 128)



..
217..

A. Arzallus

Tira ba berriz sartu gaitezen

tren berrien abenturan

geroan oso zoriontsuak

izango garen menturan.

Ametsek ez du sexu izenik

beraz zertan egon dudan?

Baina lehen Aitor hots egin dizut

eta ximurtxo bat zugan...

Zuk esaidazu ze izenekin

hots egin behar dizudan. 

A. Mendiluze

Eider nahi nuke baina izenak

kasik denak dira onak

edozein neska-izen on baitu

bihurtzekotan dagonak.

Hainbat denboraz ez al gera ba

gu horretxen zai egonak?

Utzi ditzagun behingoz dardarak

ta behartutako bromak.

Zure txanda da zoaz barrura

animo ta zorionak!

....
2. Finalaurrekoak : Iruñea

....
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Zortziko txikia

I. Zelaia

Gaur goizean erabat

aldatu aurpegiz

martxoan batekoa

nola naizen Piscis

jartzen duna irakurri

det arreta haundiz:

“Ezkondu behar badezu

pentsatu bi aldiz!”. (bis)

U. Iturriaga

Ba nik neukan hamahiru

aldiz pentsatuta

noiz-eta geundenean

ia ezkonduta! 

Holakorik ez leitu

ta ez orain puta

horrek bekadun batek

idazten ditu-ta! (bis)

I. Zelaia

Zuk esan gabe hori

ez nun antzemango

ez zenduen lehenago

holakoik esango.

Aurrera segi behar

pentsatuaz ondo

hurrengo astez hobia

ez zera izango! (bis)

U. Iturriaga

Benetan nahi al duzun

ez dakizu jakin

zer-ta egun honetan

zalantzari ekin...

Gustora nengoen ni

ba Piscis batekin

zu hartu zintudan zure

arrain begiekin. (bis)

I. Zelaia

Arrain begiekin ni

a ze neskatila!

Ta segidan hasi naiz

zurearen bila

lerro luze batean

a ze letra pila!

“Zaila izango da baino

 animo mutila!”. (bis) 

U. Iturriaga

Hori agur bat al zen

kitto al da laztana?

Hemen bukatzen al da

eguneko lana?

Lau letrak pikutara

bidali du dana.

Zure amari azaldu

horoskopoana. (bis)

I. Zelaia-U. Iturriaga

Gaia: Ezkontza eguna duzue, Iñaki eta Unai. Zuk, Iñaki, gaur goizean, egunero 

bezala, horoskopoari begirada bat bota diozu jaiki orduko, eta egun txarra 

izanen duzula irakurri duzu.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Nere senarrarekin I

(Ø 129)
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A. Mendiluze

Axel ekarri nizun

egiteko kasu

eta orain horrela

ordaintzen didazu!

Mutil lasai-lasaia

zen haseran aizu

ta ama mutil honi

zer egin diozu?

On. Enbeita

Mutilak sortu dizkit

hemen hainbat nahaste

baina egunero nabil

ni beraren eske

lehen nituen reuma

gainera desgaste

ta inoz ez naiz sentitu

orain bezain gazte. 

A. Mendiluze

Ia larogei urte

badituzu jada

zer-ta saltsa dantzatzen

nun zabiltzan hara!

Ez zinen ba pasako

beste saltsatara?

Aizu zenbateraino

gaztetu zera ba?

On. Enbeita

Esan dizut sentitzen

naizela ni gazte

baina edadeana

igarri nezake.

Beste saltsa kontuan

ez nabil jo ta ke

baina ahalko banu

sartuko nintzake.

A. Mendiluze-On. Enbeita

Gaia: Onintza ama adinekoa eta Aitor semea zarete. Zuk, Aitor, kubatar bat hartu 

zenuen Onintza ama zaintzeko. Gaur, etxera etorri, eta kubatarrarekin saltsa 

dantzatzen aurkitu duzu zure ama.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Maritxu nora zoaz I
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A. Arzallus-U. Iturriaga

Gaia: Erabaki zenuten zazpi urte izan arte ez zeniotela esango zuen haurrari 

adoptatua zela. Zazpigarren urtebetetze eguna du gaur. Zuk, Amets, erran egin 

nahi diozu; Unaik, ez.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Hamalau heriotzena

Hamarreko txikia

A. Arzallus

Begira pastelaren

aurrean hor dago

Panamatik honera

behin egina txango

lasai bere klasean

bai baitira frango.

Gaur esan ta hobea

ez al da izango?

Bestela ez diogu

sekula esango.

U. Iturriaga

Pastela ta kandelak

denak daude hemen

egun zoriontsu bat

berarentzat omen.

Esango bagenio

bi urten ondoren...

Ni neu ez naiz kapaza

mesedez! mekauen!

Ta ez dakit beregatik

edo nigatik den.  

A. Mendiluze

Ama espero det hori

izatea broma

bakoitzak egin behar du

tokatzen zaiona.

Ustez laguntzaile bat

etorri zen hona

baina ez dakit izan den

negozio ona!

On. Enbeita

Niretzako bera da

goizeko errege

berarekin ahazten 

ditut mila lege.

Seme mugitu zaitez

zu ere trebe-trebe

terapia ona da

zuretzako ere! 

(Ø 131)
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A. Arzallus

Beraz zeu ere ia

haurraren antzean

baina pentsa dezagun

guk aurrerantzean

kontu guztiak argi

nahi ditut etxean

ta ez al diozu igartzen

zuk begiratzean

galdera hor daukala

begien atzean?

U. Iturriaga

Urrutira begira

zabiltza zu beti

nigatik bada ezin 

hori erabaki.

Nola esango diozu

hori haurtxo bati?

Begi ertzean bada

dagola ederki

oraindik Olentzero

nor den ere ez daki!

A. Arzallus

Baina Olentzero utzi

zazu apartean

gai potolo bat dago

afari partean.

Lasai! Nik esango dut

dena hitz batean

zuk hartu Ducados bat

behatzen artean

eta joan balkoira

bien bitartean. 

U. Iturriaga

Hala esaten baduzu

hala egin beharko

ni neu ez naiz kapaza

hain bainago txarto.

Ducadosaren hori

ideia hona bapo!

Balkoira joango naiz

ez dut eingo salto

hautsontzi bat beharko dut

bihotzarentzako.
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A. Mendiluze-J. Soto

Gaia: Bulego batean egiten duzu lan, Aitor. Julio bulego horretako garbitzailea da, 

eta gauero etortzen da garbiketa egitera. Azkenaldian, goizero, opariren bat 

aurkitzen duzu mahaiaren gainean. Gaur, Aitor, Julio garbitzailea etorri arte 

geratu zara bulegoan.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Lagundurikan danoi I

A. Mendiluze

Bulegoa garbitzen 

diguzu aspaldi

baina aldaketa bat

nork ez du nabari?

Gauero garbiketan

ari eta ari

ta beti zerbait uzten

didazu opari

zer esan nahi zenidan

ez daukat hain garbi.

J. Soto

Garbitzen egiten dut

nere eginahala

urte askoan lan honek

babestu nazala!

Garbitzen ibiltzen naiz

triliri-tralara...

Ez daukazula argi

nahi duzun bezala

ba esan nahi nizun asko

maite zaitudala.

A. Mendiluze

Lehen oparien bidez

orain zuzen-zuzen

esan nahi zenidana

orduan hori zen?

Kostatu zaizu bada

asmoa burutzen

barka ez baldin badet

nahi bezela hartzen

baina ia ez degu

elkar ezagutzen.

J. Soto

Zu ikuste hutsa da

neretzat plazera

gaur urduritu egin naiz

esto... aizu... zera...

sartu baitzara nere

barru-bihotzera

ta elkar ezagutzeko

diozun antzera

bihar gauean joango

al gara afaltzera?

(Ø 132)



..
223..

A. Mendiluze

Lehendabizi azaldu 

dezu maitasuna

orain horren gainetik

ipini zentzuna

afaltzera joateko

esan didazuna

goazen ta han galdetu

lehen esan dezuna

nik kafetan emango

dizut erantzuna. 

J. Soto

Bizitzak horrelako

gorabeherak ditu

nere hatzez nahi nuke

zurea ukitu.

Goazen afaltzera

atzetik jarraitu

kafe arte itxaroten

behar badut aritu

erantzuna ezetz bada

isilik gelditu. 

....
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U. Iturriaga-J. Soto

Gaia: Mitin bat entzuten ari zarete, lehen lerroan jarrita. Ezin diezue begiei zabalik eutsi.

Neurria: Lauko handia

Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

Lauko handia

U. Iturriaga

UPNko militantea 

naiz baina ez nago tinko

jotak kantatzen hasiko ahal da

behingo baten Miguelico!

J. Soto

Jotak ez jotak utzi ditzala

goazen apurka-apurka

jotak kantatzen hasi ezkero

jota utziko gaitu-ta!

U. Iturriaga

Normala al da politikoek

horrela erasatea?

Geure errua izango al da

hauei botua ematea?

J. Soto

Normala da gu lo egotea

besteak dauden bezela

aldez aurretik ba baitakigu

guzti hau gezur bat dela.
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U. Iturriaga

Guzur horretan baina guk biok

diegu pixkat lagundu

loarrarazlea izanagatik

burua tente mantendu. 

J. Soto

Burua tente mantendu behar da

ni saiatuko naiz motel.

Jendea txaloka hasi da-ta

viva Navarra ta Miguel!

U. Iturriaga

Eta begira Yolanda dator

ta siesta bukatu da

preparatuta daukan zeozer

etorri zaio burura.

J. Soto

Morbo pixka bat ba omen dauka

baina non daukan ez dakit

agure denak etortzen dira

bera ikusteagatik.

U. Iturriaga

Zuk diozu agureak daudela

gure Yoliri begira

baina ondoan dauden erdiak

zurrungaka hasi dira.

J. Soto

Zurrungan daude Mariano ez, ez dago

zurrunka dago Iturgaitz

horrela ezin dut gehiago ta

PSOEra pasako naiz.

U. Iturriaga

Hobeto dugu bai biok ere

guk PSOEra joanda

ze orain ulertzen dut kantu hori

Eternamente Yolanda.

J. Soto

“Eternamente eternamente...”

hala kantatzen ditugu...

Askorik ez dugu ulertu baina

behintzat siesta egin dugu!
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I. Zelaia-A. Mendiluze

Gaia: Animalia exotikoen zaleak zarete. Etxean pitoiak, tarantulak, eskorpioiak eta 

halakoak dituzue. Orain, egongelako mahaiaren gainean zaudete biak, azpian 

duzuen saguarekin ikaraturik.

Neurria: Lauko handia

Doinua: Bedeinkatua izan dedila III

I. Zelaia

Oso gustoko animaliak

iguana ta tarantula

ta xagu batek ikaratzerik

ez nun usteko sekula.

A. Mendiluze

Tarantula ta sugeei buruz

irakurrita geunden gu

baina hau ez det inoiz ikusi

ta honek zer egiten du?

I. Zelaia

Honen berri nik telebistatik

jakina det ozta-ozta

zer egiten dun ez dakit baino

gu jetsi ezkero kozka.

A. Mendiluze

Halere ez da txarra izango

harrapatu ta akabo

terrariotik gure pitoia

begira-begira dago.

I. Zelaia

Pitoia ere gosiak dela

oraingoz hala dirudi

ta kozka zeini egingo dio

xaguari edo guri?

A. Mendiluze

Gelditu egin da begira dago

gauza xelebrea ezta?

Ez dakit ziur zertan ari den

beldurrez edo parrezka.

I. Zelaia

Geuk moldatu behar deu nola hala

laguntza inork ez eskeini

zenizeroa botako nuke

baina nik ez dakit zeini.

A. Mendiluze

Bota hautsontzi eta zapata

eta traste denak buka

badaezpada ere ondo apuntatu

arma gutxi dauzkagu-ta!

I. Zelaia

Arma gutxitxo dauzkagula ta

hori ez da gero broma!

Beraz tiroa bakarra degu

izan beharko du ona.

A. Mendiluze

Igual badago beste aukera bat

mahai honetatikan behera:

zure aldean ez da kristona

salta zaiozu gainera!

....
2. Finalaurrekoak : Iruñea

....
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Goizak izan behar zuen

atsegina ta bizia

gosari eder batekin

ederto neukan hasia.

Hurrengo ohitura daukat

beti leihora jauzia

errezela baztertu ta

barrenean ze suzia!

Segituan ikusi dut

kazetarien hesia

hemen badago zeozer

ta nahikoa berezia...

Segituan sentitu dut

antsietate krisia

hauen ostean beti hor

etortzen da polizia. 

Urrunera ikusi dut

argi urdinen dirdira

noraino beldurtu naizen

ezin dizuet deskriba.

Norberaren patuaren

irudi txar bat hori da

ta hurbiltzen ari dira

eta ni nago begira.

Tinbrea jo ta etxean

dauzkat; hori da segida!

Nire bila datozela

bertso zenbaiten harira.

Hitzak eraman behar banau

Españara urrutira

kazetariak hitz eske

zergatik ari ote dira?

U. Iturriaga

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan/ Habanera

Kartzelako lana

I. Zelaia

Ez da komeni orain hemendik

horren azkar saltatzea

ez al da hobe mobila hartu 

ta bonberoei deitzea?

A. Mendiluze

Beranduegi izan liteke

hauxe da azken aukera

hil ala bizi eman eskua

ta goazen biok batera.
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Ta ni mutu geratua

naiz nere duintasunean

ez noa hitzik egiten

beste inoren izenean

askori pasa zaiena

pasa baitzait azkenean

hitzaren bidez aritu

naizela hemen lanean.

“Ya hablarás luego, más tarde”

diost batek joanean.

Nahiz ta kraskada sentitu

dudan nire barrenean

kazetariak txikitzen

atzekaldean daude han

ezetz hainbeste hurbildu

ateratzen naizenean!
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Nahiz eta gure ohitura ez den

inun egitea negar

nahiz eta diru kutxak agian

hantxe dauzkaten lehertzear

Udalak keba laguntzarik ez

ze odol min eta ze har!

Baina guk zuen txaloa dugu

saio guztietan zehar

ta hori hala den arte ez dugu

beste babeslerik behar. 

A. Arzallus

Neurria: Hamarreko handia

Doinua: Ilun ikarak azken argia

Agurrak
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Iritzia: Miren Ibarluzea

Iruñekoa etxetik ikusita 

Bertsozale legez, nire denbora guztian lehenengoz jarraitu dut bertso saio bat 

Internet bidez. Banekien ez zela zuzenean ikustea lakoa izango, jartzen den 

arreta ez omen da bera, eta giroa ere ez, noski. Hargatik, bestelako saioetan egin 

bezalaxe, transkripzioa egiteko prestu izan naiz bi ordenagailuak parez pare (igorlea, 

pantaila handiena zuena, zineman bezalaxe; eta bigarrena, entzun ahala teklak joaz 

transkripzioa jasotzen zuena). Egia da bai, ez da bertatik bertara jarraitzealakotxea,  

baina aukera ederra nolanahi ere, lekuan lekura joan ezinda daudenentzat. Alde onak 

ere ezin dira esan barik laga: komunean ilararik ez, paperari zenbat gura tiratu… eta 

kartzelakoa hasi aurretik: merienda. To, bertsojaleok! Eta txorizoa eta urdaiazpikoaz 

gainera, saio tarteetan irratiko komentarioak entzuteko aukera, bai eta saio bukaeran 

bertsolarien berbak jasotzekoa ere bai. Ederra da egitekoak amaituta irabazlearekin 

sentsazioak konpartitzea, are gehiago egoerari buelta emanda Unai denean, beti 

legez barruak mikroratuta, espekulaziorako tarterik uzten ez duten hitzak aireratzen 

dituena. 

Hamarreko handitik zortziko txikira behera, baina denek gora gero kopletan. 

Txapelketako gorabeherak, alegia. Edo beheragorak: Unaik, loopinga eginda, aurreko 

saioa atzean utzita, gora eta gora. Ametsek eta Mendiluzek tinko euren bagoia 

bidetik atera gabe abiadan. Zelaia ooondo Txapelketa osoan legetxe. Hain gora ez 

baina altura Sotok ere, hasierako labankadari eutsi eta hargatik kikildu gabe, ausart.  

Onintzak ere eutsi bereari. 

Kartzelako tontor handiena Unaik markatutakoa: zinemako kameralariaren estiloan 

emandako hiru bertso, errealitatearen gordintasunetik hurbil (kartzelara daramatela 

so dauzkan kazetariei begira), chapeau.  Eta haren egia-antzeko istorioak gogorarazi 

digu, oraindik ere, Nafarroan ez dela erraza bertsotan babesletzarik lortzea, eta   

gure bizimodu pertsonalez gaindi bertsotan ere behar dugula, hautsontzi bat gure 

bihotzentzat. 
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Maialen Lujanbio

Aitor Sarriegi

Uxue Alberdi

Jon Maia

Iñaki Gurrutxaga

Arkaitz Estiballes
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Donostia
2009-11-29, IGANDEA, 17:30

ANTONIO ELORTZA BELODROMOA

FINALAURREKOAK: ZAZPIGARREN EKITALDIA

Bertsolariak:

Maialen Lujanbio

Aitor Sarriegi

Uxue Alberdi

Jon Maia

Iñaki Gurrutxaga

Arkaitz Estiballes

Gai-emailea: Saroi Jauregi

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Ilarak hasiera samarrean harrapatu gaitu, gaitzerdi. Anoetako futbol zelaiaren 

biribilaren hiru erdiak hartzen ditu giza kate estuak. Finalerako azken sarrerak 

lortzeko aukera izan dute berrehun bertsozalek. Baina dezente gehiago saiatu dira 

eskuak patrikan, tonto aurpegiz. Goizeko hamarretan musean ari omen zen gazte 

koadrila bat, arropa pila ederra jantzita, takila atarian. Donostiako maratoia jokatu 

den egunean zutik edo eserita egotea nekagarria bihurtu daitekeela azalduko dizu 

batek baino gehiagok. 

Baina Txapelketa Nagusiak markatu digun bidean Donostiatik pasa gabe ezin 

Barakaldora joan, arratsaldeko bost eta erdietan jokatzen baita azken finalaurrekoa 

Belodromoan. Garai bateko finalak jokatzen ziren lekuan, alegia. Antolakuntza 

taldea gustura sumatu dugu, primeran atera zaie buruhauste bat baino gehiago sortu 

dien apustua: duela lau urte, 2000 lagun sartu ziren Atano III.a pilotalekuan, eta 

saioaren egunean lau mila sarrera salduta omen daude. Bitartean, takilara jendea 

joan-etorrian, etengabe.

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....
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Kosta egin zaigu Belodromora sartzea. Eta barrura sartuta beste berotasun bat espero 

genuen. Bateren bati ahaztu egin zaio berogailua piztea, eta guk ez ditugu txaketa, 

eskularruak eta abarrak berehalakoan kenduko. Oholtzan berokia jantzita ikusiko 

ditugu bertsolariak. Bergarako argazkia errepikatuko da, hotzean. Kafe bat hartzera 

joan gara, eta Hitzetik Hortzerakoak ikusi ditugu: Nikolas Aldai kazetaria harrapatu 

dute. Oso gertutik jarraitu du erretreta hartu osteko lehen Txapelketa Nagusia. 

Txapela handi bat jantzita, Ion Artanoren galderei erantzuten ari da. Grazia egin digu 

beste irudi honek ere: emakume bat zerbait idazten ari zaio ume txiki bati kartoi zati 

baten gainean. Disimuluan gerturatu, eta “Aupa Maialen txapeldun” irakurri dugu. 

Saioan zehar, gora eta behera ibiliko du pankarta txikia. 

Seiak laurden gutxi dira, eta aurki behar du sintoniak. Jende guztia esertzeko dago 

oraindik. Ez da ohikoa saioa berandu hastea, eta ez luke behar. 5000 aulki bete 

dira ja. Trafiko handia dago sarreran, baina sintonia entzutearekin batera desegin 

da multzoa. Halako batean, pistaren albo batetik agertu dira Saroi Jauregi eta sei 

bertsolariak: Maialen Lujanbiori tokatu zaio lehen zenbakia; atzetik datoz Aitor 

Sarriegi, Uxue Alberdi, Jon Maia, Iñaki Gurrutxaga eta Arkaitz Oiartzabal. Zutik jarri 

da jendea. Txalo egitea hotzaren kontrako erremedio onenetakoa delako agian, kolpe 

batean berotu da Belodromoa. Finaletako sarrera izan da, pasillo luzean barrena 

joan direnekoa. 

Leku handiak saioaren baldintzak aldatzen ditu. Jendearen atzera-aurrerakoak 

bere horretan joaten dira, eta seguru asko eragin txikiagoa dute oholtzan. Halere, 

bertsozaleak errespetuz zaindu ditu bertsoalditik bertsoaldirako tarteak. Ibon Miner, 

Iñaki Zelaia eta Joxe Luix Urdangarinek zaindu dute Belodromoko erdiko atea, 

harmailak eta pasilloak bereizten dituena. Orioko Errikotxia bertso eskolakoei eta 

Hernanino Iraulio Panttaloneko lagunei tokatu zaie gaurkoan petoa janztea. 

Pantaila jarri behar izan dute ikus-entzuleek bertsolariak ikus ditzaten. Kolorea galdu 

du oholtza inguruak, baina, tira, merezi izan du. Hamabost egun barru biziko dugun 

sentsazioa aurreratzea izan baita Belodromokoa. 
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Hasierako agurrak

U. Alberdi

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Gure herri ttiki hau da

Izate batek berezko

izaten du kontrastea

gaur arte erabaki dut

alde bat lehenestea

nire aurpegi sentibera

goxoa aberastea

eta plazerra izan da

xuxularka abestea

baina badaukat letxea

izatearen ospea

badauzkat errebeldia 

eta amorru askea.

Gaur erakutsi nahi ditut

alde bat eta bestea

nahi nuke biak sentitu

eta sentiaraztea. (bis)

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....

(Ø 137)
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J. Maia

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

Euskal Herria zeinen esku den

aztertu ezkero jator

badaukagu bai zer hausnartua

zertaz kezkatu derrigor.

Patxi Lopezek ba ote daki

nor arraio zen Xalbador?

Haientzat zer da Euskal Herria

Urepel ala Petronor?

Haien gazteen zain bageunde gaur

hemen ez legoke inor.

Hogeita hamabost “Krak” lehor 

sartu arren berriz gogor

Belodromo hau ikusi eta

nola ez kantatu baikor?

Gaur inoiz baino gazteago ta

ameslariago nator.

(Ø 138)
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Hamarreko handia

M. Lujanbio

Goizeko hirutan kolpe lehor bat

gauaren isilean ai!

Ameslariek putre berdeak

zeuzkaten nonbait euren zai.

Lehenago ere gertatu dena

beste behin ere ikusgai

hesia altxa behar diegu

ta eurak badoaz lasai.

Peajea guk ordaintzen degu

eta kobratu ere bai. (bis)

A. Sarriegi

Autopistara ere zabaldu

da herri honen problema

inpotentzia da barrenean

guk daukagun sentipena.

Baina egia osoa ez da

zure peajearena:

barruan preso nor zeramaten

zen ikusi ezin zena

ta barrukoek ordaintzen dute

peaje garestiena. (bis)

M. Lujanbio

Baina beraien mina soinean

gerok ere badakargu

nahiz ta hainbeste guk ez sufritu

eiten gera horren kargu.

Zenbat gauetan... zenbat holako...

luzerako itxura du.

Hemendik irten eta etxerantz

zenbatzen joan ohi gera gu

autopistako marra etenak

adina preso dauzkagu. (bis)

A. Sarriegi

Garestia da herri honetan

ordaintzen den mailegua

urte askotan luzatu baita 

daukagun sufrimendua

baina kezka bat ere badaukat 

burutik ezin kendua:

gogorra bada hor pasa eta

inondik ezin heldua

okerrena da geratzen zaidan

konplize sentimendua. (bis)

M. Lujanbio-A. Sarriegi

Gaia: Autobideko ordainlekuan egiten duzue lan. Oraintxe pasatu dira zuen aurretik 

hogeita hamalau polizia auto Madrilera bidean.

Neurria:  Hamarreko handia

Doinua: Sentimentua sartu zitzaidan

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....

(Ø 139)
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Zortziko txikia

M. Lujanbio

Orain esan zaidazu

ez nauzula maite!

Gauzak ez dira izan

horrela gaur arte.

Bota nahi ote nauzu

etxetik aparte?

Zure katu begiek

ikaratzen naute. (bis)

U. Alberdi

Traste zaharrez bete dut

etxeko atea

zakurra ta maletak

ateraz bakea

keinu txiki honekin

Maialen maitea

uler dezazun zer dan

zaunka egitea. (bis)

M. Lujanbio-U. Alberdi

Gaia: Uxuek nahi ez zuen arren, zuk, Maialen, txakurra ekarri zenuen bion etxera. 

Gaur, etxe atarian aurkitu dituzu txakurra bera eta zure traste guztiak.

Neurria:  Zortziko txikia

Doinua: Nere senarrarekin I

M. Lujanbio

Baina ez gera gu konplizeak

mutu gera gehienean

hesia igo egiten degu

ari baikara lanean

nahi ezta ere neurri batean

baikaude euren menean.

Madril aldera dijoazenean

ze sugarra barrenean!

Hala’re kezka haundiagoa

da bueltan datozenean. (bis)

A. Sarriegi

Denok dakigu herri hontatik

behin Madrilera joanik

ez dela heltzen justiziarik

edo bat’e berri onik.

Hogeita hamalau ziren gaurkoan

denera zenbat jadanik?

Autopista hau luzea dela

hori ederki dakit nik

gelditzen zaigun bidea ordea

luzeagoa oraindik. (bis)

(Ø 140)
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M. Lujanbio

Jenioa badula

esaten zun sarri

ta orain atera du

nere ikusgarri.

Gurea eten nahian

al zenbiltzan larri?

Zakurra ez zaidazu

aitzekitzat jarri!

Zakurra ez zaidazu

aitzakitzat jarri!

U. Alberdi

Pasatu zenuenez

pazientzian langa

dena atera eta

ateari danba!

Keinu hau azken baten

horixe izan da

“Joan zaitez paseora” 

motxian esanda

“Joan zaitez pasiora” 

motxian esanda.

M. Lujanbio

Txakurra arrazoia

aitzakia, dena

txakurra nere poza

eta bere pena.

Paseora joateko...

matraka alena!

Bueno esan beharrik ez

maitalearena. (bis)

U. Alberdi

Ze lasai orain daukat

barrua hustuta

bizitzan batzuetan 

ein behar da zaunka

eta ez zaitez jarri

hola penatuta

txakurrak konpainia

egingo dizu-ta! (bis)

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....
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A. Sarriegi

Zerbait egin behar zen

zauria itxi zedin

baina zu eta ni gaur

ez gaude ezberdin

izutu egin nauzu

dardara horrekin

lehengoa itxi baina

berririk ez egin! (bis)

I. Gurrutxaga

Benga etorri zaitez

ez egon atzean!

Ondo zaude Gurutze

Gorriko etxean

ta asmatzen ez badet

zasta bakoitzean

igual egingo dizut

punto de cruz-ean. (bis)

A. Sarriegi

Horrelakoik ez det nahi

nere etxerako

idea utz ezazu

beste baterako!

Astirik ez daukagu

punto cruz-erako

odolustu egingo naiz

zuk bukatzerako! (bis)

I. Gurrutxaga

Ez etorri aitzaki

merke horiekin!

Zuk erabaki zazu

noiz ta nola egin.

Nahi badezu egingo

dizut arin-arin

Aitor Sarriegiren

inizialekin. (bis)

A. Sarriegi

Profesional ona

biharko egunean

igual izango zera 

behar den unean

baina esperientzi hau

modu txukunean

badaezpada ez jarri

curriculumean. (bis)

I. Gurrutxaga

Curriculum kontuak

zabiltza aipatzen

erizain tituloa

hoi lehenengoa zen

medizinan lekurik 

ez didate jartzen

beraz eskerrak ez det

bisturia hartzen. (bis)

A. Sarriegi.I. Gurrutxaga

Gaia: Zuk, Aitor, zauri bat egin duzu besoan, eta, Iñaki erizaina puntuak ematen 

hasi zaizunean, konturatu zara dardarka duela eskua.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Kantatzera nijoa

(Ø 141)
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J. Maia-M. Lujanbio

Gaia: Zu, Jon, prostituta zara. Azken hilabetean astero bezala, Maialen bezeroa sartu 

da zure gelan. Lana utzi eta berarekin ezkontzeko eskatu dizu gaur.

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Lagundurikan danoi I

Hamarreko txikia

J. Maia

Putetxea beti da

eremu laiotza

ta zure presentzi hau

ez da hain arrotza.

Sekula ez nauzu ni

indarkeriz bortxa

baina galdera bat dut

eta ez da motza:

zer nahi dezu gorputza

edota bihotza?

M. Lujanbio

Bere bizimodua

latz  joan dalako

zulo hontatik ez da

bela aterako!

Beraz galderatxo bat

daukat aukerako

gorputza hemen zegon

nahi nuenerako

ta nik bihotza nahi dut

egunerorako. 

J. Maia

Ez ote degu bata

bestean zatia?

Beti etorri zera

guztiz lotsatia

baina jakin nahi nuke

zure aitzakia

sendo hartu behar det

nik erabakia

nik maitasuna nahi det

ta ez errukia.

M. Lujanbio

Nik ez dizut eskeintzen

erruki astuna

baizik uztea zure

ataka estuna.

Ia aukera zazu:

ezkerra, eskuma

uztai pare bat daukat

antzikan ez duna

hemen kondoia eta 

hemen eraztuna.

(Ø 142)
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I. Gurrutxaga-M. Lujanbio

Gaia: Finalerako sarrerarik gabe geratzeko beldurrez, atzo jarri zineten leihatilaren 

aurrean, kanpin denda eta guzti. Lerroan zuen aurretik zegoenak erosi ditu 

azken sarrerak.

Neurria: Lauko handia

Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

Lauko handia

J. Maia

Berriro jarri nauzu

nahiko kopetilun

burua gogorra det

ta bihotza bigun.

Aukera hoberikan

ez badago inun?

Ekarri eraztuna

ekar zazu lagun

eta kondoia gero

ibili dezagun.

M. Lujanbio

Hara! Nere ahalegina

ez da izan alperrik

inoiz ikustekoa

hain dama ederrik.

Ezin det izkutatu

nere irrifarrik

guazen hemendik ihes

ez egin marmarrik

lo goxo egingo degu

eta lo bakarrik. 

I. Gurrutxaga

Gure aurrean bi txorimalo

ta azkenak beraientzat

rebentarako aukera behintzat

emango ahal dute behintzat!

M. Lujanbio

Bi txorimalo hoiek dauzkagu

gertuan ta parez pare

bertsoak aditzeko rebentan

zenbat patzeko prest zaude?

I. Gurrutxaga

Bi txorimalo nola dauzkagun

rebentako parez pare

momentu hontan salduko nuke

nere bikotea ere!

M. Lujanbio

Txapelketa aurten halako boom

ta exitoa izan da, ño!

Klasifikatzea errezago

sarrerak lortzea baino!

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....

(Ø 143)



..
242..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

I. Gurrutxaga

Beraz sarrerak lortzea zaila

omen degu geurekiko

lau urte barru badakit beraz:

apuntatu eta kito!

M. Lujanbio

Hara! Hor pasa da Iturriaga

harrotasunez beteta

eska zaiogun seguru asko

erosiak zeuzkan-eta!

I. Gurrutxaga

Erosita bi izango zitun

Iturriagak bazpa’re

baina Durangon erosi gabe

lehendikan dexente daude.

M. Lujanbio

Hor pasa da Iñaki Murua’re

lehendakari ohoredun

horren xuabe hitz egiten du

ia ze borondate dun!

I. Gurrutxaga

Hara Lizaso! Cuatro por cuatro

batekin dator xuabe

seguru bera sartuko dala

bat’e sarrerarik gabe!

M. Lujanbio

Baina gu sartzea hain erreza

izango danik ez uste!

Antolakuntzako peto hoiek

txinotan saltzen dituzte.

I. Gurrutxaga

Antolakuntza utzi ezazu

badaezpada apartean

ETB 1en ikusiko deu

anuntzioen artean.

M. Lujanbio

Hainbeste denbora hemen pasa ta

ez sarrera ta ez bat’e!

Ba hamaka hontan geldituko naiz

U Dos-en kontziertoa arte!
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Asterokoa bihurtu zaigu

Madrilako jirabira

edozelako mugimenduak

baitoaz epaitegira.

Gazteen kasu bat neramakin

inor ez gutaz kupida

nere ametsa gazte hauekin

itzultzea Euskal Herrira

baina hara nere defendatu bat

orain malkotan ari da...

Nahikoa froga bageneukan guk

gabiltz egitik egira

baina nahiz eta gure hitzak bota

argudioen harira

denak beraien belarri putzu

antzutan erortzen dira.

Hara lurrera erortzen zaizka

tanta bat eta bi tanta

begiradakin esan nahi diot

“Aguanta neska aguanta!”

borroka egin zuenarentzat

etorkizun jakin bat ta

ez da kamutsa epaitegiko

justiziaren ezpata.

Baina logikaik ez duen auzi

honek barrun harramazka

hesteak ditut korapilauta

ta amorrua arnaska

beti juizio berbera baita

Garzon edota Marlasca

bukatzen ez diran kopiak eta

bukatzen ez den gatazka. 

M. Lujanbio

Gaia: Abokatua zara. Esku artean izan duzun azken kasuko dokumentazioa gordetzen 

ari zara.

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Haizea dator ifarraldetik

Kartzelako lana

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....

(Ø 144)
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Nik ez dut zaintzen prestigioa

eta nere ohorea

nik bide hontan aurrera iteko

bildu nahi det adorea.

Nere abokatu soineko beltza

nere lepoko morea

batzuen hitzak aski pisurik

ez dauka hemen ordea.

Hau da bidean jartzen zaizkigun

hesien adibidea

biharko Euskal Herria amesten

jardun zen nere kidea.

Zin egiten det: egunen baten

izango zara librea.

Batzun zigorra izango ahal da

guztion irtenbidea!
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Goxo-goxo egon naiz

ondoan bi lorez

sorginentzat beste bat

egin bainun promes.

Gutxitan hartu naute

holako ohorez

bete naiz emozioz

bete naiz kolorez

gaurtik aurrera zuen

oroimena gordez

gaurtik aurrera zuen

oroimena gordez

Belodromo bat daukat

bihotzaren ordez.

A. Sarriegi

Neurria: Hamabiko txikia

Doinua: Udaletxean badut

Agurrak

....
2. Finalaurrekoak : Donostia

....

(Ø 145)





....

Finala
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Andoni Egaña

Jon Maia

Maialen Lujanbio

Unai Iturriaga

Aitor Sarriegi

Amets Arzallus

Sustrai Colina Aitor Mendiluze
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Barakaldo
2009-12-13, IGANDEA, 17:00

BEC

FINALA

Bertsolariak:

Unai Iturriaga

Aitor Sarriegi

Amets Arzallus

Sustrai Colina

Andoni Egaña

Jon Maia

Maialen Lujanbio

Aitor Mendiluze

Gai-emaileak: Alaitz Rekondo, Zuriñe Iarritu

Aurkezlea: Saroi Jauregi

Epaileak: Jon Abril, Bakarne Urreaga, Eneko Bidegain, Zigor Leunda, Mirari Azula, 

Ekaitz Elorriaga, Joseba Santxo

Antolakuntza taldekoekin batera, agertoki atzetik sartu gara Bizkaia Arena pabiloira. 

Hutsik leku grisa da Barakaldoko areto erraldoia, aulkien laranjak ez dio kolorerik 

ematen. Goizeko ordu bietan etorri dira Jexux Murua eta Jon Agirresarobe. Ez 

dute apenas lorik egin Bertsozale Elkarteko gainontzeko kideek ere: Xenpelar 

Dokumentazio Zentroko dokumentalistak, Lankuko langileak eta herrialdeetako nahiz 

sailetako eragileak denak elkarrekin etorri dira. Batek baino gehiagok koadrilakoren 

bat ere gonbidatu du lanera. Zortziak aldera azaldu dira Hasi bertso eskolako kideak; 

autobusak aparkatzeko ardura dute horiek. Bizkaiko Bertsozale Elkartearen bueltako 

laguntzaileak ere ez ziren askoz geroago. Hezkuntza arautuko irakasleek eta Euskal 

Herri osotik etorritako bertso eskoletako beste laurogei boluntariok osatu dute 

eguneko langile zerrenda. 140 bat guztira. Ez dago peto laranjarik denentzat, eta 

kamiseta gorri bana oparitu diete. 

....
Finala : Barakaldo

....
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Urduri daude guztiak. Oholtzaren bueltan pilatu zaie lanik gehiena. Bezperako 

saskibaloi partidak behartu ditu lanak gauez amaitzera. Ostegunean muntatu 

zuten oholtza, baina gauza asko daude airean, gehiegi oraindik: lurrera josi gabeko 

kableen gainetik pasatzeko lan handiak ditu atzera eta aurrera dabilen garabiak. Hiru 

pantaila erraldoi, eta telebista setak beste hainbeste. Estitxu Fernandezek eta Josu 

Goikoetxeak zuzenean eskainiko baitute finala ETB1en. Info7 irratiak, www.bertsoa.

com-ek eta Argiak aurrekaririk gabeko elkarlana egin dute Bertsolari Txapelketaren 

finalean. Jexux Mari Irazu Hitzetik Hultzerako seta muntatzen ari da; hantxe eseriko 

da Agin Rezola bere gonbidatuekin. Hirugarrena da txikiena, eta hiru lagun egongo 

dira bertan: Jon Sarasua, Jon Martin eta Anne Igartiburu. Xabi Payaren esanetara, 

sei-zazpi egunetara emango den saioa komentarioz jostea izango du egiteko 

hirukoteak. Egunean zehar, Elorrioko aurkezle ezagunaren ondoan ikusiko ditugu 

Karlos Argiñano, Amaia Zubiria eta Pedro Migel Etxenike, besteak beste.

Oroitz Azurmendi eta Mikel Mariskal oholtzari azken ukituak ematen ari dira. 

Bizkaia Arena pabiloira sartu berritan kokatu dituzte finalaurrekoetan erabili dituzten 

pankarta eta aulki zuriak. Detaile guztiak ditu berekin: sei aulki zuri, baita www.

txapelketanagusia.eu kartela ere. Egunean zehar, entzuleak argazkiak ateratzera 

gerturatuko dira. Hori da asmoa. Atarian, dagoeneko, burrunbada handia entzun 

dugu. Goizeko zortziak dira, eta lehen entzuleak jarri dira ilaran. Termoko kafea 

gozatzen duten bitartean, egun osorako jan-edanak prestatzen ari dira hozkailu eta 

poltsetan. Zarauztarrak dira. Azken urteetan sartzen lehenak izan omen dira beti, 

Belodromoan eta BECen. Lehen lerroan jarri nahi dute, erdian. “Hiru ordu gelditzen 

zaizkizue” esan, kafeari azken tragoa eman, eta banoa ostera ere oholtza aldera. 

Batera eta bestera dabil jendea, ez du inork berriketarako astirik, urduritasuna 

konpartitua da, guztiena. Halere, bada nahikoa hoztasun detaile txikiena ere 

mimoz zaintzeko: telebistako kamerak kokatzen ari diren bitartean, hogei bat lagun 

Bertsozale Elkarteak finalerako propio prestatu duen aldizkaria aulkietan banatzen 

ari dira. Hamabost mila ale. 

Airean doa denbora. “Dagoeneko hemen al dira bertsolariak?” Horixe pentsatu 

dut Andoni Egaña harmailetan paseatzen ikusi dudanean. Unai Elizasuk azaldu 

digu Asier Altuna zinegileak ekarrarazi duela goizeko bederatzietarako. Bertsolari 

dokumentala prestatzen ari da Aramaioko zuzendaria, eta finalean jarraipena egingo 

dio txapeldunari. Finalak gozatzeko direla esan zuen Andonik aurkezpen egunean, 
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eta horretan ari dela dirudi. Antolatzaileei animoak ematen ikusi dugu lehen; orain, 

Anne Igartibururekin ari da hizketan. Tentsiorik ez zaio antzematen, lanazko txapela 

beltzaren azpian gordeko ditu denak. 

Bederatzi eta erdiak dira. Andoni agurtu, eta sarrerara joan gara ostera. Ilarak bigarren 

buelta ere hartu du. Baina oraindik ez dituzte ateak ireki. Zain daude guztiak, areto 

arduradunak agindua noiz emango. Hamar minutu geroago, anbulantzia etorri 

denean, hasi dira txartel irakurleak lanean. Azkenean. Hori da abiadura! Leku ona 

hartu nahi dute guztiek. Ordu eta laurden luze falta da finala hasteko. Berriketan edo 

Hitzetik Hortzerako erredakzioak propio prestatu dituen irudiak ikusten gozatuko 

dute zain egon beharreko denbora. Telebista kamera batean irudiak azkarrago ikustea 

bezala da hau. Inurriak dirudite hara eta hona. Ordu eta erdian denak sartu dira. 

Baita zortzi protagonistak ere. Oholtza atzean daukate egoteko lekua. Baina ez da 

egoteko garaia. Aurrera eta atzera metro pila egin dute guztiek. Aitor Mendiluzek, 

Aitor Sarriegik, Andoni Egañak eta Jon Maiak Barakaldon egin dute gaua. Beste 

laurek nahiago izan dute etxean lo egin. Elkarrekin gosalduta iritsi dira Bizkaia 

Arenara. Harmailen atzetik, erdi ezkutuan baina jende artetik, pasilloa hartuko dute. 

Duela lau urtekoa baino estuagoa da nabarmen. Leku berean ia mila lagun gehiago 

sartzeko halakoak egin behar dira. 

Badoaz, Alaitz Rekondo buru dutela. Unai, Aitor, Amets, Sustrai, Andoni, Jon, Aitor 

eta Maialen. Zutik txaloka hartu ditu bertsozaleak, eta oholtzara iristean txalo egin 

dute bertsolariek. Bigarrenez, a zer giroa BECen. Hutsean grisa den arren, kolore 

gorritsua hartu du beteta. Giro beroa lehen unetik, eta bero egiten du.

....
Finala : Barakaldo

....
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Hasierako agurrak

Goizeko saioa

U. Iturriaga

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Nere gorputza dardarka daukat 

Xalbadorrentzat osotasun bat

ziren herria ta hizkuntza

nik horren baitan ulertzen ditut

bertsoa eta sorkuntza.

Txapelketatik harago dago

kultur jardunaren funtsa

hizkuntza ez baita kanpaina baten

aurkezpen osteko luncha

herria ez baita lau urterik behin

zabaltzen den boto kutxa.

Norbanakoa da zuntza

sarea antolakuntza.

Beraz egun on Euskal Herria

bultza gogor! gogor bultza!

Bihar goizean gaurkoa ez dadin

izan anekdota hutsa.

....
Finala : Barakaldo

....

(Ø 146)
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S. Colina

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

Nahiz eta kirol nazionala

izan pronostikogintza

Patxi Lopezek ustekabean

lortu zun Lehendakaritza

ta Gonzalezek lau ta erdiko

txapel handiaren ditxa

nork iragarri zuen ETBn

Erregearen espitxa?

Nork Barakaldo izango zela

bertsoaren bihotz mintza?

Bertsozale, herrigintza

kaxo! Zer moduz gabiltza?

Sorpresa txikiz ezuste handiz

beteta dago bizitza

ta ez nintzateke lasai egongo

faboritoa banintza.

(Ø 147)
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Kaixo ta eskerrak ni eta nere

kontzientziaren partez

erantzukizun potoloakin

ibili bainaiz lau urtez

baina azkenik hemen nago ta

gainera ondo aldartez

saio polit bat egin nahi nuke

ezerk ez nau lotzen katez.

Baina bost lagun daramatzate

Madrilera asteartez

Egunkaria auzi hortako

mehatxu txarrenak betez

injustizia luze doa ta

juezak enteratu bitez

askatasuna eskatzen dula

herri batek aho batez.

A. Egaña

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Kaixo ta eskerrak ni eta nere

(Ø 148)
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Zortziko handia

A. Egaña

Auzipetuak gauden neurrian

ezin degu egon lasai

horrexegatik mahai txiki baten

kamisetak jarri salgai.

Hara jendea trumilka dator

bat besten atzean hor ai!

Hoien paparrak bete ditugu

gure bihotzak ere bai.

J. Maia

Luze joan da baina azkenik

nola heldu den garaia

gure mahai hau da gure herriai

begiratzeko talaia

kola hain degu luzea eta

horren txikia da mahaia

elkartasuna da gure herriak

ematen digun epaia.

A. Egaña

Jende mordoa etorri zaigu

hala nahi det nabarmendu

ta kamisetak erdi presaka

ia eskutatik kendu.

Arrazoi dezu guretzako da

elkartasuna ukendu

sendatu ez du ezer sendatzen

baina asko goxatzen du.

J. Maia

Jendea dabil “Aupa lagunak!

Aupa eta gogor eutsi!”

keinu eta hitz laguntasuna

nahi digute erakutsi.

Eurak bezela guk kamisetak

soinean ditugu jantzi

ta epaile batek ezingo digu

duintasuna erantzi.

 

A. Egaña

Begira hortxe txanda erdian

hiru-lau amona jator

hara ume bat harrapa nahian

xorro-xorro sator-sator

zuen herriko apaiza ere

txandan ikusia det hor

pena bat daukat: ez datorrela

Legebiltzarreko inor.

J. Maia

Bertso finala ezin da izan

auzi honentzat arrotza

harrotasuna degu nagusi

uxatu dezagun lotsa.

Egañak ere eskeini digu

lehen agurraren hotsa

biak batera txikitu zaizkit

kamiseta ta bihotza.

A. Egaña-J. Maia

Gaia: Egunkaria auziko bi auziperatu zarete. Oraintxe jarri duzue kamisetak saltzeko 

mahaia.

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Uso zuri bat inguratu zait I

(Ø 149)
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Zortziko txikia

A. Mendiluze

Lehenengo lan eguna

hasi det honela

atarira irten ta

sorpresa itzela.

Sentitu nahi nuen bai

etxean bezela

baina esan nizun ama

hau gehiegi zela. (bis)

A. Egaña

Etxean beti gose

ta beti asekaitz

hargatik taperrakin

etorri ni garaiz.

Lantegitik irtena

zazpi lagun alaiz

denentzako egin det

zuekin joango naiz. (bis)

A. Mendiluze

Berehala topatu

dezu zuk lekua

berehala konpondu

besteekin tratua

denentzako taper bat

ondo berotua

ta gero bulegoan

haize girotua. (bis)

A. Egaña

Klaro gero “Prip” ta “Prap”

han zortzi bat putre

babarrunak jatea

mesede zenuke

lana ze arraio dan

badakizu zuk’e

ta horrela azkarrago

egingo dezute. (bis)

A. Mendiluze

Uxatzeko esan det

ta zuk bueltan irri

semea berriz ere

denen parregarri.

Zerbait eskatzen dizut

ama nago larri:

ez zaidazu lepoan

serbilleta jarri. (bis)

A. Egaña

Noski hori zuretzat

litzake tristea

nik ez neukan burutan

horra iristea

baina eskatzen dizut

ai seme gaztea

bukatzean ahoa 

garbitzen uztea. (bis)

A. Mendiluze-A. Egaña

Gaia: Aitor, zure lehen laneguna da gaur, eta eguerdian lankideekin irten zara nonbait 

bazkaltzeko asmotan. Andoni ama dago atean, babarrunak termoan dituela.

Neurria:  Zortziko txikia

Doinua: Dama gazte xarmant bat

(Ø 150)
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J. Maia

Haseran Arin arin

ta gero Fandago

gero gogor helduta

hiruzpalau Tango

estutzen dizkidazu

hemengo ta hango...

Lasai egon maitea

ez naiz-eta joango! (bis)

M. Lujanbio

Aspaldi ikutu gabe

nabil hala-modu

hau gaztetxoa zan lehen

ta nola gizondu!

Gerria guri-guri

tripa ere ondu...

Guapo! Nahi al zenduke

nerekin ezkondu? (bis)

J. Maia

Baina kargarik ez zait

oraindik arintzen

eta lepoa ere

jada daukat mintzen

erantzun ziurrikan

ez dizut agintzen

ezkonduko nintzake

ez banauzu hiltzen. (bis)

M. Lujanbio

Nola hilko zaitut ba

helduta ondotik!

Maitatu egingo zaitut

luzaro gogotik...

Besoak lo hartu dit

zintzilik lepotik

ia helduko dizut

belarritakotik. (bis)

J. Maia

Nola gure altura

ezin den konpara

nere lepo hontatik 

estu lotu zara

ta jirafaren pare

ipini zait jada

hau ez da agarraua

hau urkatua da! (bis)

M. Lujanbio

Badauka bai zeozer

torturaren kutsu

azelerau zaizkizu

bihotz eta pultsu.

Hartu besotan eta

eman neri muxu

eta orduan gustoz

itoko zaitut zu. (bis)

J. Maia-M. Lujanbio

Gaia: Ezkontza batean dantzan hasi zarete. Jon, zuk nahi baino estuago heltzen dizu 

Maialenek.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orioko balearena

(Ø 151)
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A. Rekondo

Saharako borrokak

badu oihartzuna

S. Colina

Aminaturen hori

baituzu entzuna

nahiz eta gose greban

damakin jarduna

hemen guztiona da

erantzunkizuna.

A. Rekondo

Lurrik gabe zaila da

herria izaten

S. Colina

euskaldun batentzako

ai zenbat jazarpen!

Beraz herri bezela

antolatu gaiten

haiek ere eurena

eskura dezaten.

S. Colina

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Orain hasi bihagu

Lehen puntua emanda

(Ø 152)

(Ø 153)
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A. Egaña

Hara bizitzan txanpona

nik neukan ezinegona

neri mesede egitearren

zu etorri hona.

“Eskerrak” ez da sakona

“Merçi” ta “Gracias” broma...

Ez dakit nola adierazi

nere esker ona. (bis)

M. Lujanbio

Lehen panorama krudela

orain ohean epela

ospitalean elkarri zehar

begira gaudela.

Nik eman nizun horrela

“Gracias” behar gabe bezela

pentsatu bainun zuk ere berdin

eingo zendukeela. (bis)

A. Egaña

Hurbildu nere ohera

banator nere onera

eta eskerrak adierazteko

nago egarbera.

Giltzurrun donante bera

emakumea gainera

sentiberago izan ninteke

hemendik aurrera. (bis)

M. Lujanbio

Nere zati zure parte

sentiberago zinake

orain gu biok badegu zerbait

betirako kate.

Lehen bi ta huts bion kalte

orain bat ta bat enpate...

Mundua ere logika hontan

hobe lihoake. (bis)

A. Egaña

Giltzurdun batean gora

munduaren metafora

zure antzeko gutxi batzukin

hobea izango da.

Eskerrik asko señora

pasatu ahala denbora

zuk ere nere zedozer izan

zenzake gerora. (bis)

M. Lujanbio

Ez dizut ulertu en fin

edota ulertu ezin

anestesiatik esnatu zera

umore beltzakin.

Orain ez aje ta ez min

aurrera auskalo... ez jakin

oraingoz daukat hutsunetxo bat

zure izenarekin. (bis)

A. Egaña-M. Lujanbio

Gaia: Andoni, giltzurrun bat behar zenuela eta, Maialenek eskaini zizun berea. Gaur 

izan da ebakuntza, eta elkarren ondoan esnatu zarete.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

....
Finala : Barakaldo

....

Sei puntuko motza
(Ø 154)
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U. Iturriaga

Gaia: Kazetaria zara. Badakizu idazten ari zaren artikulua azkena izango dela.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

Kartzelako lana

Noizbait ume nintzen hemen

noizbait bat umea bada

ta sarritan jotzen nuen

egunero letretara

kazetari izan nahi nuen

nire heroien gisara

ta munduari zabaldu

nere hizkien izara.

Unibertsitate baten

pasa ondoren bolada

bekario gisa jo nuen 

etxe honetan aldaba.

Beldurrak lotu izan nau

egunkari honetara

ta beldur hori galtzeak

galduko nau beharbada.

Hemen bada Errege bat

inoiz ez dena ukitzen

Jainko batek berariaz

omen duena erditzen

eta ze botere daukan

ez da errez deskribitzen

hasera baten neu ere

menera ohitu egin nintzen.

Gero hasten zara hemen

eta han gauzak aditzen

gaur ari naiz kazetari

gisara ai ni zerbitzen.

Ordenagailuan ez dut

zuzentzailea erabiltzen

idatzi ahala zergatik 

dabiltza hitzak gorritzen?

(Ø 155)
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Hemen kazetari batek

nahiz izan hainbat talentu

Marokon behar ditugu

soiltasun ta baita tentu

beti egon zaitezke ta

hanka bat sartzeko gertu

askatasuna ez dute

hemen sekula ulertu.

Sahara aipatzen bada

dena oihu ta mendeku

ez omen dute merezi

gugandik nahiko errespetu.

Artikulua badoa

kitto letra kitto leku!

Españak eta Marokok

hilko dute Aminetu.

....
Finala : Barakaldo

....
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A.  Arzallus

Gaia: Kazetaria zara. Badakizu idazten ari zaren artikulua azkena izango dela.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Atmosferatik atera eta 

Hamasei urte ta Egunkarian 

hasi nintzen bekario

Martxelok hantxe jarri ninduen

beste baten gregario.

Gero Berrian saiatu nintzen

lan onaren ondorio

gero Argian serio

besten hitzaren jario. 

Berrogei urte pasatu ditut

berrogei kalendario

orain lumari tintaren partez

malko pila bat dario. (bis)

Reala igotzen ikusi nuen

ta ahaztu nituen penak

kontatu nitun lehen pausoak

herri palestinarrenak

nola hogei urte iraun zituen

Evo gizon indigenak

eta gure preso denak

zirela senideenak.

Notizi on asko idatzi ditu

nere kazetari senak

baina oraindik gehiago dira

idatzi gabe daudenak. (bis)

Hauxe dut nere azken eguna

askatu dut alkandora

luma malkoen atzetik joan da

paper fin zurian gora

eta gero prest maketarekin

hor daukat ordenadora.

Gaur egin behar dut froga

neure bizioa, droga...

idatz dezadan “Muga urtu da

Euskal Herria libro da”.

Ez da egia baina egia 

bihurtuko da gerora. (bis)

(Ø 156)
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M. Lujanbio

Gaia: Kazetaria zara. Badakizu idazten ari zaren artikulua azkena izango dela.

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian II

Mila ta bostehun karaktere

ia betiko erara

nere iritziz osatu ditut

hor gelditzen dira hara!

Nere afizio ta ofizio

hainbat urteko pasada

egin dut eta orain atzeruntz

itzultzen dut begirada.

Del Olmok diost “Ai justizia

uste zendun zer zala ba?

Gure justizia zuentzako

prestatutako zelda da”.

Beraz Berrian uzten dizuet

nere azken zertzelada

lehen idatzi nuenagatik

naramate kartzelara.

Badaukat nahiko esperientzia

badaukat nahiko edade

berrogei urte kazetaritzan

jadanik ez naiz nerabe.

Euskal Herriko prentsan zentsura

aztertu nuen goi ta behe

ta hara orain zentsura bera

nere atean parez pare.

Ai Españiko lege ta arau

ze ustel! ze min! ze grabe!

Ai gure hizkuntza txikituari

zenbat kolpe dohakabe!

Nahiz ta ni zeldan egongo naizen

letrarik idatzi gabe

nere ideiak milaka lagun

onen burun bizi daude.

(Ø 157)
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Ez dakit zein dan gure errua

baditugu zenbait kargu

ez jakinaren zama astuna

latza arrastaka dakargu.

Hau da bengantza hau da zigorra

eta biktimak gera gu

politikarin batek emana

gu isiltzeko enkargu.

Arnaldoz eta beste zenbaitez

datorkit zenbait akordu

herrigintzan ari zeratenez

eskuz esku orduz ordu

letrak isildu nahian gabiltza

gatazka hau hala-modu

idatzia izan hitzezkoa izan

baina hitzak konponduko du.
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Aurten berrienarentzat  (bis)

utzi dute espuela.

Pentsatzen det gosea ere

egingo zitzaizuela.

Guk baino gehiago bazkaldu

eta on dagizuela!

A. Sarriegi

Neurria: Seiko berdina 3 puntuz

Doinua: Aurten berrienarentzat 

Agurrak

....
Finala : Barakaldo

....

(Ø 158)
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Ordu biak hamar gutxian amaitu da goizeko saioa, baina hogei minutu behar izan 

dira Bizkaia Arena husteko. Etxetik materiala ekarri dute askok, baina ez dago 

guztientzako bazkaltzeko lekurik; edozein bazterretan eserita konformatu da 

jendea. Eskailerak, koskak, harmailak… edozein zulok balio du zilarrezko paperean 

bilduta ekarritako hura jateko. Lan handiagorik badu bertsozaleak: goizeko saioa 

komentatzea. Sailkapenak, porrak eta pronostikoak entzutearekin batera, bertsoaldirik 

onenen errepasoa egiten ari dira denak. Poza ematen du zaleak edukian ere belarria 

jartzeak. Olatuak ere eman du zeresana, harmailaren zati handi batek olatua eginez 

hartu ditu kartzelatik bueltan zetozen bertsolariak.

Labur egiten da ordu eta erdia. Argazki batzuk atera, goizean ateratakoak errepasatu, 

eta ostera ere barrura. Harrigarria da, zenbat kamera egongo ote dira Bertsolari 

Txapelketa Nagusiaren finalean? Denek eraman nahi dute oroitzapenen bat etxera. 

Ez da gutxiagorako. 

Bero egiten du Bizkaia Arenan, baina goizeko aulkia hoztuko zen honezkero. 

Sariak jarri dituzte oholtza gainean. Baita musika aparatuak ere: Zura taldeak 

hiru-lau kantu eskainiko ditu. Azkeneko aldiz, zuzenean entzungo dugu bertsoka-

bertsoka kantua. Olatuak eta garrasiak. Handiagoak, Hondarribiko musikariek 

amaitu berritan txapelketako txarangaren burrunbada entzun denean: oholtzaren 

ertzean, laguntzaileen artetik azaldu dira bi tronpeta eta bonboa. Ez dago halako 

telonerorik. 

Bi minutu isilik, eta abiatu da sintonia. Bertsolariek gortina artetik usaindu dute 

giroa; burua aterata ikusi dugu zortzikotea. Elkar besarkatu, eta gora. Publikoak 

zutik hartu ditu ostera zortzi bertsolariak. Perezarik sortzen ez duen lau orduko 

jarduna gelditzen da.
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Hasierako agurrak

Arratsaldeko saioa

U. Iturriaga

Neurria: Zortziko handia

Doinua: Zazpi ahizparen gai den oihala

A. Arzallus

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Antton eta Maria

Garai bateko far west hartako

cowboy bakartien eran

hau da ordua O.K. Corralen

edo lehertu edo eman.

Mendi errusiar bat baino zelan

hau ruleta rusa bat dan

badaezpada gordeta daukagu

bala bat errekamaran.

Goizetik arratsera

pentsa ze mirari!

Lehen bederatzi ginen

ta zortzi kantari

ta orain hamar gara

Zuriñe baita bi.

Beraz arratsalde on

hemengo denari

eta ongietorri

hamargarrenari. (bis)

....
Finala : Barakaldo

....

(Ø 159)

(Ø 160)
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Hamarreko txikia

A. Arzallus

Langostino pila bat

plateran jarrita

baina gure ama ezin

egon eserita.

Ez al daukagu bada

bankete polita?

Ez zaitez sutondora

joan hola korrika

Olentzero oraindik

ez da etorri-ta! (bis)

M. Lujanbio

Itxaron behar ote da

Olentzero bera?

Mahaia gainezka dala

keba! keba! keba!

langostinoak eta 

txorixo platera...

Jaso zazu azkar ze

zure arabera

urte berritan oaindik

hemen eongo gera! (bis)

A. Arzallus

Jarri behar ote dut

hemen belauniko?

Badakit gure amak

gaitu gu begiko.

Esplikatuko dizut

behin eta betiko:

urte berria ama

entzun eta kito

zu ez bazaude hemen

ez da etorriko! (bis)

M. Lujanbio

Ez da urte berria

oraindik da aurten.

Ai urte berrirako

ze gogo neukakeen!

Eta seme-alabek

ze jeta daukaten!

Beti ez jekitzeko

dabiltza esaten...

Platera sukaldera

ez da oinez joaten! (bis)

A. Arzallus-M. Lujanbio

Gaia: Zuk, Amets, aurten, Gabon gaueko afarian, mahaitik ez altxatzeko eskatu 

diozu Maialen amari, baina, lehen platera bukatu bezain laster, altxatu egin da 

Maialen. 

Neurria: Hamarreko txikia

Doinua: Espainian behera

(Ø 161)
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A. Arzallus

Ez, ez dakite oinez

geu gara testigu

hara ze arrazoia!

amaren kastigu.

Baina egon lasai hemen

hemen gaude hiru

aita hantxe dago-ta

haren zai beti gu

bitxilorea uztean

ekarriko digu. (bis)

M. Lujanbio

Ai zure aita horrek

zenbat buruko min!

Garbitu ez garbitu

erabaki ezin...

Ezetz irteten zaio

lasai gera dedin.

Hurrengo urtean egin 

behar degu desberdin:

nik jasoko det baina

afaia zuk egin. (bis)

....
Finala : Barakaldo

....

Puntuka

U. Iturriaga

Berriro galdu gara

zure erruagatik

J. Maia

putreak zain dauzkazu

ez dakit zergatik?

U. Iturriaga

Zu ikusi zaituzte

alturarengatik

J. Maia

hau gertatzen zait luze

jaiotzeagatik.

J. Maia

Zuri begira dago

bigarren putrea

U. Iturriaga

ta hala ere ez da

zu bezain kutrea

J. Maia

baina gerri buelta zuk

daukazu betea

U. Iturriaga

hobe zenuen neri

aurrez entzutea.

U. Iturriaga-J. Maia

Gaia: Mendian galduta zabiltzate biok, eta konturatu zarete bi putre edo sai dabiltzala 

zuen gainean bueltaka.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Maritxu noa zoaz I

(Ø 162)
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U. Iturriaga

“Nik bidea badakit”

ta hara non gauden!

J. Maia

Ez dakit baina ondo

ez gabiltza hemen

U. Iturriaga

Himalaian be egon

gintezke mekauen!

J. Maia

Baina zuk ba al dakizu

Himalaia zer den?

J. Maia

Pixka bat etzan zaitez

eta buruz behera

U. Iturriaga

putreei erakutsi

behar al diet zera?

J. Maia

Igual nahiko haundia

daukazu gainera.

U. Iturriaga

Dudan gosearekin

eurek sabelera.
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U. Iturriaga

Ikusiko da hemen

gaur nor dugun saia

J. Maia

nere aldartea behintzat

ez dago lasaia.

U. Iturriaga

Begiratu begira

hauxe da Jon Maia!

J. Maia

Baina zure oinek dute

gaztaren usaia

J. Maia

Ni abentura hontan

nabil txora-txora

U. Iturriaga

asko ez duzu balio

zuk lepotik gora.

J. Maia

Hau Supervivientes-en

programa izango da

U. Iturriaga

zu laster bidaliko

zintuzke kanpora!

U. Iturriaga

Ai Juanito begira

egongo balitza!

J. Maia

Nun da helikopterua

ta Eusko Jaurlaritza?

U. Iturriaga

Nun da gure kotxea

eta haren giltza?

J. Maia

Momentuan oinez ta

bakarrik gabiltza.

J. Maia

Ez gabiltza mendian

ahuntzaren antzera

U. Iturriaga

zuk nahi duzuna baina

eraman etxera.

J. Maia

Ni korrika banoa

aldapetan behera

U. Iturriaga

Arantzazun irten ta

Belagua hortxe da.
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M. Lujanbio

Zer nahi zenuen beltza

edo ardo gorria?

S. Colina

Edozein izan leike

ondo etorria.

M. Lujanbio

Hara ba hor txiki bat

mahaiean jarria!

S. Colina

Horrek ez du ematen

nere neurria

S. Colina

Goazen beste batera

azkena hartzera!

M. Lujanbio

Beste azkeneko hau

azkena ote da?

S. Colina

Azkenekoa doan

omen da gainera.

M. Lujanbio

Espuela bat zen baino

gu lau hanka gera!

M. Lujanbio

Beraz lau espuela

behar gutxienez

S. Colina

lau hankatan etxera

joango garenez

M. Lujanbio

entrenatuta gaude

eingo degu errez

S. Colina

asko edaten dugu

baina gehiegi ez.

S. Colina

Ez al daukat kolore

bastante txuria?

M. Lujanbio

Ez zera gorritzen ta

nago urduria

S. Colina

hori da gizon sano

baten irudia

M. Lujanbio

erdi hilikan-edo

zauzkagu zu ia!

M. Lujanbio-S. Colina

Gaia: Txikiteoan zabiltzate tabernaz taberna. Hiru ordu daramatzazue azkena 

hartzen.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Haizeak bidali du

(Ø 163)
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M. Lujanbio

Ardoa edanda’re

kolore berbera

S. Colina

ordun guazen aurrera

azkena hartzera.

M. Lujanbio

Ardo txuria edaten

igual ari zera

S. Colina

gorritu arte ez naiz

joango etxera!

S. Colina

Ta zu lasai Maialen

presarik ez dago

M. Lujanbio

ni etxean bakarrik

nago-ta akabo!

S. Colina

Hemen segi behar da

trago eta trago

M. Lujanbio

esaten degun arte

“Ezin det gehiago!”.

M. Lujanbio

Tragoa hartu bai baino

ez dezu pagatzen!

S. Colina

Mundura perfektua

inor jaio al zen?

M. Lujanbio

Uste al zenuen ez

naizela enteratzen?

S. Colina

Ni hainbeste eurokin

ez naiz aklaratzen.

S. Colina

Beraz utzi ditzadan

billete eta zera

M. Lujanbio

jada nere barruan

bastante haize da

S. Colina

ni ere sentitzen naiz

Superman antzera.

M. Lujanbio

Hegan baino hobe oinez

guazen etxera!

....
Finala : Barakaldo

....
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Bakarka

Zabal-zabalik geratzen zaizkit

nere begi nere aho

ospital hontan sartu zirala

denbora joan da luzaro:

abuztu, irail eta urria

bihurtu zaie azaro

ta zai-zai daude noiz irtengo edo

noiz aginduko “Akabo!”.

Elkarri nola deitzen dioten

“Burusoiltxo!” eta “Kalbo”

minbizi duten bi umeeri

begira-begira nago

eurengan minak badu indarra

baina bizitzak gehiago. (bis)

Egiten dute irrifar eta

begitan dute dizdira

etsitzen dute nahiz ta lagunak

eta eskola desira.

Denborarako egin zieten

laguntxoei despedida

eta orain biak hemen dabiltza

juerga, salto, buelta, biba...

Tututxo batek lotuta dauzka

oxigenoan harira

baina kontentu ta lasai daude

jolas hoietan argi da

ta maitasuna behar dutenak

euren gurasoak dira. (bis)

 Aita ta ama hor ikusten ditut

ta nola ez konprenitu?

Esperantzako eskatzen dute

arren zerbait zirrikitu.

Euren aurrean negar ein nahi ez

ta barrun ezin kabitu

urruntzen dira umeengandik

ta orduan begiak blaitu.

Nik gurasoei esaten diet

“Jarraitu! Gogor jarraitu!

Zuen umeak indartsu dira

hemen ez da deus amaitu

ze bizitzeko gogoa dunak

bizitzea lortzen baitu”. (bis)

M. Lujanbio

Gaia: Medikua zara, Maialen. Minbizia duten ume bi ikusten dituzu ospitaleko 

korridoreetan gurpil-aulkiekin lasterketak egiten.

Neurria: Hamalauko handia

Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

(Ø 164)
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Sortzean ginen bost anai

inork ez zuen joan nahi

neri esan zidaten ai

“Hik balio dek hi joan hai!”.

Afrikan ezin genuen bizi

eta Europa amesgai.

Hara bi urte Euskal Herrian

aukera hobe baten zai

baina ez dakit zer den azala

zer den begi zer den usai...

Autobus hontan gogoratzen naiz

pateran gentozen nornahi

ai zeinen estu gentozen eta

hemen tamalez zein lasai! (bis) 

Ni Mohamed naiz izenez

ta Iñaki ezizenez

neure motxila gizenez

disko saltzaile naizenez

autobus hontan nator goizero

neure gogo neure senez

baten bat neure ondoan ea

jartzen den itxaropenez

baina hemengoak azalez eta 

hitzez zuriak direnez

bi urteotan ez dator inor

ta hemen nago neure penez:

autobus baten barruan goaz

baina bide berean ez. (bis)

Ta bakardade sakona

hik ez, ez nauk abandona

Koranari jaramona

ta irakurtzen dut Mahoma

hark esaten dit “Segi aurrera

hi baihaiz pertsona ona”.

Baina badoaz bi ejekutibo

ta neskatxa baten gona

zigarroa errez bizar ta guzti

aurrera doa gizona

baina hara hor zahar bat badator

ta gerturatu da hona.

Lehenengoa zu zera eta

eskerrik asko amona! (bis)

A. Arzallus

Gaia: Goizero, autobusean hutsik geratzen den eserleku bakarra zure ondokoa izaten da.

Neurria: Hamalaukoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Munduko ilunabarra

(Ø 165)
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M. Lujanbio

Gure amak ze gaitz grabe

eta guk ze atsekabe!

Itxuran miran ia ez zala

berrogeiren jabe...

Lehenik pure bat xuabe

gero arraia; hala’re

astiro-astiro joan gaitezen

baina etenik gabe. (bis)

A. Arzallus

Urteetako palizan

buelta hartu du balizan

ta orain garai berri bat hasten

dugunez bizitzan

arrai pixkat bere ditxan

asko ez, betiko gisan

berak ere ezetz esan beharrik

ez dezala izan. (bis)

M. Lujanbio

Guazen beraz pausuz pausu

amari eginez kasu.

Animo ama proba itzazu

kutxaraka batzu

ispilua’re hor daukazu

andre ederra zera zu

ispiluari gezurra zuk zeuk

esaten diozu. (bis)

A. Arzallus

Ene zenbat korapilu

platera eta katilu

ispiluaren aurrera juan ta

bi begien brillu...

Baina ze ispilu istilu!

Ze arma ta ze iskilu!

Gaurtik aurrera gure begiak

dituzu ispilu. (bis)

M. Lujanbio

Denborak aurrera darrai

garai batean nolanahi

esaten zigun “Bazkaritan ez

ba meriendatan bai!”.

Lana da sinistea ai

lana da egoten lasai

gu bioi jaten eman zigunak

ez duela jan nahi! (bis)

A. Arzallus

Ez zazu egin zalantza

irauliko da balantza

nik hartzen diet Eguberri zahar

pasatakoen antza.

Ama hor daukazu saltsa

jan lasai ta hartu hatsa

baina hori bai bukatu aurretik

ez zaitea altxa! (bis)

M. Lujanbio-A. Arzallus

Gaia: Zuen ama gaur irtengo da anorexia gaixotasunetik sendatzeko zentrotik. 

Hirurontzako bazkaria prestatzen ari zarete.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz

Doinua: Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi

Sei puntuko motza

Buruz burukoa
(Ø 166)
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A.  Arzallus-M. Lujanbio

Gaia: Oinez irakasteko, zelaira joan zarete zuen haur txikiarekin. Ondoan, arkume 

bat zelan jaio eta korrika hasi den ikusi duzue.

Neurria: Zortziko txikia

Doinua: Nere senarrarekin  I

Zortziko txikia

A.  Arzallus

Arkume jaio berri

txurian itsusi

baina jaioberritan

gorputzari eutsi.

Oinez hasi ez da ba

hankak jo ta hautsi!

Hoiek zenbat dakiten

pertsonek ze gutxi! (bis)

M. Lujanbio

Ez zaite horren azkar

ibili mutiko

ni pertsonaren alde

ipintzen naiz tinko:

azkar ikasten dute

ta bizi guziko

baina hizketan ez dute

bela ikasiko! (bis)

A.  Arzallus

Baina jarri begia

gure haur finean

arkume atzetik doa

bere ezinean

oinez ikasi aurretik

pauso arinean

horrek ja joan nahi du

arkume gainean. (bis)

M. Lujanbio

Arkume gainean joan

bai ume argia!

Esan diot “Txikitxo

hara miraria!

Kasu hortan amatxo 

ni nauzu ardia

eta asmatu zazu

nor den aharia”. (bis)

A.  Arzallus

Ahariaren kontua

aizu aipatzean

oraintxe gelditu naiz

ni larri trantzean

zeren mundu osoko

aharien antzean

ez ditut ba izango

adarrak atzean? (bis)

M. Lujanbio

Ez dizut erantzungo 

hobe esan amen!

Edo igual gelditu

behar det nabarmen.

Txikitxo ikusi da

zelai baten hemen

gaurkoan ere bizitza

ze miraria den. (bis)

(Ø 167)



M. Lujanbio

Gaia: Sua

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Betroiarena

Kartzelako lana

Hura asmakizuna

homo habilisena!

Bazun intentzioa

bazuen sena!

Bi harrik elkar jota

txispa bat aurrena

asmakizun haundina

mendeetan barrena.

Sua da problema

zenbait basorena

edo jaki dena

berotzen duena

eta bi begiradek

sortzen dutena. (bis)

....
Finala : Barakaldo

....

(Ø 168)
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M. Lujanbio

Gaia: Hileko aurrez aurreko bisita daukazu. Kartzelara heldu eta funtzionarioak esan 

dizu sartu nahi baduzu, bere aurrean biluzi beharko duzula eta miatzen utzi. 

Neurria:  Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Larogeita hamar urte

Pasa ziren epaiketa

prozesu luze ta auzi

espetxetik espetxera

orain egiten du jauzi.

Azken hau Ocañakoa

ez det gutxitan ikusi

baina gaur arte ez nintzen

sentitu horren biluzi. (bis)

Maitea barruan daukat

bakarrik ezin det utzi.

Duintasun, askatasun...

hitzak dizkit erakutsi

ta eutsi nahi diet baina

ia ezin diet eutsi

zenbat tasun ezpainetan

eta zeinen muxu gutxi! (bis)

Etxean ni izan nintzen

atxiloketan lekuko

erauzi ta eraman zuten

ohian nuena gertuko.

Kondena hark zenbat gezur

zenbat tranpa, zenbat truko...

gure hitzek epaiari

baina ezin egin uko.

Badakit España ez dela

herri legedi justuko

akaso haserrez nere

lepazaina zait puztuko.

Biluztuko nauzu eta

nere zorroa hustuko

baina bihotz barrukoa

ez didazu biluztuko. (bis)

(Ø 169)
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Kartzelaren ataria

umela eta ospela

funtzionari poliziak

doazela datozela.

Ba ez dizut ba men egingo

ta beteko erregela

ez zuk nahi lez sinatuko

konfesioan papela. (bis)

Aitortzen det samin haundiz

uzten dudala kartzela.

Atzera etxera noa

etorri naizen bezela.

Esperantza daukat bera

indartsu egongo dela

badakit badakiela

berekin izan naizela. (bis)
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A. Arzallus

Gaia: Sua

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Horra sei bertso kale 

Pospolu batek pizten

badu lehen ditxa

gero bota sastraka

eta zumitza

tximinitikan gora

doa bere gisa.

Baina neretzat sua

dugu bertsogintza

bertsoa balitza

su baten baldintza

pitz dezagun hitza

alaituz bizitza

hemen su horren bueltan

dantzan gabiltza. (bis)

(Ø 170)



..
287..

....
Finala : Barakaldo

....

A. Arzallus

Gaia: Hileko aurrez aurreko bisita daukazu. Kartzelara heldu eta funtzionarioak esan 

dizu sartu nahi baduzu, bere aurrean biluzi beharko duzula eta miatzen utzi. 

Neurria: Hamalaukoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz

Doinua: Munduko ilunabarra

A-8 pare horretan

urte osoan obretan

gu beraiekin zorretan

bide zail ta lehorretan.

Baina utzi dut Burgos atzean

ta Madril ez dago bertan.

Azkenerako Herrera ikusi

pankarta haundi batetan

sartu naiz eta funtzionariak

ez daude hitz xamurretan.

Biluztu behar degula eta

zer zabiltza gezurretan?

Urteak dira Euskal Herria

dagoela hezurretan. (bis)

Pentsa zuek ze komedi

ze baldintza ze komeri

ta funtzionari honeri

nik esan behar bi egi

oraintxe jarri garen ezkero

biak aurpegiz aurpegi:

“Guztia bistan dudala ez didak

berriz egingo abegi!

Barruko horrek ulertuko dik

hala esan zidaan neri”.

Kanpora irten naiz ta oihu egin dut

erdi gaxo erdi eri:

“Besarkada bat Eneko eta

musu haundi bat deneri!”. (bis)

Martxan jarri auto zaharra

zaharra baina ez da txarra

hemen goaz tirri-tarra

aurrean dugu iparra

iparralderantz Euskal Herrirantz

ze pena ta ze negarra!

Baina hala da España aldeko

justizien ezbeharra.

Heldu etxera eta hartu dut

paper baten zirrimarra

gutun txiki bat ta utzi ditut

bi muxu ta irriparra

hori delako nik biluzteko

dakidan era bakarra. (bis)

(Ø 171)
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S. Colina

Neurria: Hamaseiko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera

Ohore itzela Andoni

txapeldun haundi bat zera.

Txapeldunari zer esan?

Ole Maialen! Torera!

Amets joan tabernara

eta txanpaina atera

dardarka jarriko zendun

Enekon Osniko ziega.

Zer eramango bagenu

BECen bizia kalera?

Herri hau eramateko

betiko konponbidera. 

Hortarako lehen baldintza:

falta direnak etxera.

Ea gurekin ditugun

hemendikan lau urtera.

Agurrak
(Ø 172)
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Aupa Maialen! Zorionak!

tokatzen zaizun antzera

adiskide ta bertsolari

ezin hobea baitzera.

Zure baimenarekin noan

Elkartea aipatzera

gaur’e lanean zenbat jende

asko bolondres gainera!

Nik erabakia hartu dut

hemendikan lau urtera

nahiz diferentzia badagon

egon jeiztetik jeistera

ni oso harro pasako naiz

naturala horixe da

behien aulkiak aipatzetik

behian aulkiak jartzera. (bis)

A. Egaña

Neurria: Hamaseikoa, ertainaren moldekoa, 8 puntuz

Doinua: Azken tragotxo hori hartu 

(Ø 173)
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Maialen zuk zeinen ahots

ta zein hitz hunkigarriak!

Txapelak pozik laztantzen

ditu zure belarriak.

Eta nere miresmenak

Andonirengan jarriak

muxu bat nama maiteak 

ta Olatz maitagarriak.

Eta oraindik entzuten

dira gure aldarriak

askatasuna behar du

gure hitz xume larriak.

Har ditzala nere txalo 

nere bertso ta irriak

presoak ta senideak

ta egunkari zahar berriak.

Har ditzala nire txalo 

nire bertso ta irriak

bere askatasun bidea

urratzen duen herriak.

A. Arzallus

Neurria: Hemezortziko berdina 8 puntuz

Doinua: Baserrian jaio nintzan / Habanera 

(Ø 174)
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Txapeldunaren agurra

Gogoratzen naiz lehengo amonen

zapi gaineko gobaraz

gogoratzen naiz lehengo amonaz

gaurko amaz ta alabaz.

Joxei ta zuei mila zorion

miresmenaren zirraraz

ta amaituko dut txapel zati bat

zuek guztiontzat lagaz.

Gure bidea ez da errexa

bete legez, juizioz, trabaz...

Euskal Herriko lau ertzetara

itzuliko gara gabaz

eta hemen bildu dan indarraz

grinaz eta poz taupadaz

herri hau sortzen segi dezagun

euskaratik ta euskaraz. 

M. Lujanbio

Neurria: Hamaseiko handia

Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian II 

(Ø 175)
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Generoaren gaia sarri dabilkigu buruan jira-bueltaka. Azkenaldian, gure gizartean, 

nolabaiteko irekitze bat sumatzen dugu gai horren inguruan, eta hori aurrerapausoa 

da, zalantzarik gabe. Pailazook garbi dugu alor horretan gauzak pixkanaka-pixkanaka 

aldatuz eta hobetuz joan behar dugula, eta aldatzeko, zer hobeto ezagutzea baino? 

Hortaz, zer da guretzat generoa? Generoa ideia eta jardueren multzo bat da, gorputza 

inplikatzen duena eta gizon-emakumeen artean desberdintasun sozialak sorrarazten 

dituena, bai boterearen arloan eta baita espazioaren kudeaketan ere. Hori horrela, 

gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak gizarte eta kultura eraikuntza bezala 

ulertzen ditugu; beraz, ez dugu uste gizon-emakumeen arteko desberdintasunak 

biologian oinarritzen direnik. Pentsatzen duguna da generoa gure gizartea 

egituratzeko eta antolatzeko modu bat dela, eta inoiz ez doala bakarrik, beste faktore 

batzuekin uztartua baizik; hala nola hauekin: klase soziala (aberatsa, pobrea), etnia 

edo “arraza” (paioa, ijitoa), adina, nazionalitatea, erlijioa eta orientazio sexuala. 

Eta orduan konturatzen gara generoak ez digula hitz egiten gizon eta emakumeen 

arteko desberdintasunez bakarrik, eta esparru oso zabala hartzen duela bere baitan. 

Bestalde, pailazo taldea osatzen dugunok ere kontziente gara emakume (edo gizon) 

guztiak ez garela berdinak, bakoitzak gure kolorea dugula, eta, gainera, kolore 

horiek zerikusia dutela bakoitzaren testuinguru historiko, sozial eta kulturalarekin. 

Gainera, garai bakoitzak bere ezaugarriak dauzka, eta giro horretan kokatzen dira 

norbanakoaren eta gizartearen jokamoldeak. 

Horri erantsi behar diogu gure gizartean joera handia dagoela dena dikotomizatzeko, 

eta ez dugu uste bizitza era dikotomiko batean uler daitekeenik: gizon/emakume, 

arrazoia/emozioak, kultura/natura, lana/etxea. Kontzeptu horiek hobeto ulertzen 

ditugu modu lineal batean txanpon baten bi aldeetan banatuta baino. Egia da, 

bestalde, gizarte sistemek eragina dutela gizakiongan, baina egia da, halaber, (eta 

hor dago gure eraldaketarako indarra) gizakion ekintza indibidual eta kolektiboak 

sistema horri erantzuteko eta eraldaketak eragiteko ahalmena duela. Pertsonak, 

gu alegia, ez gara txotxongilo hutsak, eta gure lanak garrantzia du, bizitza modu 

Bertsolaritza berri bat, koloretako Euskal 
Herri berri baterako bidean
Pirritx, Porrotx eta Mari Motots Pailazo Taldea

....
Iritzia : Bertsolaritza berri bat, koloretako euskal herri berri baterako bidean
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dinamikoan ulertzen baitugu, etengabe aldatzen doan zerbait bezala.

Laburbilduz: norbanakoak eragindako olatuak dakar gizartea eraldatzea, hau da, 

norbanakoaren aurrera egiteko eta hobetzeko borondatetik eta norbanakoaren 

hausnarketatik etorriko da gizartearen pentsaera eta jokaera aldatzea.

 

Gure bizipenetatik ikasi dugu hori. Gu geu, pailazoak, egun baterako sortu ginen, 

herrian, Olentzeroren inguruko jaialdi baterako, euskara eta alaitasuna helburu. 

Taldekideak mutilak ginen guztiak, eta esketx tradizionalak taularatzen genituen, non 

aurpegi zuriak autoritatea ordezkatzen baitzuen, eta inozoak haurraren xalotasuna. 

Esketx mota horrek gizarte mota bati erantzuten dio, autoritatea, diziplina eta baita 

kolpeak ere hezkuntzari uztartuak ziren garaiari. Tartean bazen bat oso adierazgarria 

dena, arrautzaren esketxa:

Pailazook tortilla egitea erabaki, eta Takolo agertzen zen, aurpegi zuriz, dozena erdi 

arrautzarekin. Arrautzetako batek, aurrez egosia zenak, errotulagailuz margotutako 

puntutxo bat zuen, baina, jakina, ikusleek ez zekiten hori. Takolok arrautza hura 

airean bota eta zartaginarekin jasotzen zuen, eta hara! Arrautza ez zen puskatzen! 

Orduan, olioa falta zela ohartuta, Takolo olio bila joaten zen, eta beste pailazoak 

(inozoak) arrautzak jaurtitzen hasten ziren, dinbi eta danba, kiski eta kaska, bat 

bera ere osorik utzi gabe. Aldi hartan ez genituen plastikozko eta goma-espumazko 

arrautzak ezagutzen, urte batzuk geroago deskubritu genituen, katxiporreta! Areson 

saioa egin genuen batean, mutiko batek korrika baserrira joan eta beste dozena bat 

arrautza ekarri zizkigun! Bai jatorra gaur 30 urtetik gora izango duen umea!

Ederki pasatzen genuen, baina, taldekideak irakasleak izanik eta aurrean haur eta 

gurasoak genituela jakinik, ohartu ginen gure hitzak eta jokabideak eredu zirela, 

umeek imitatu egiten gintuztela. Egun baterako sortu zen emankizun hartatik 

aurrerago joan behar genuela iritzi genion. Zertan ari ginen? Zer lortu nahi genuen? 

Arrautzak puskatzen pasatuko al genuen bizitza osoa?

Horrela, euskarari eta alaitasunari baloreak gehitu genizkion, eta, aukera suertatu 

zenean, Pirritx sortu genuen, Amona Josefinari lagun egin ziezaion, eta Mari 

Motots geroago. Pertsona/pertsonaia horiekin, elkarren ondoan biziz, generoaren 

kolore ezberdinak aurkitu genituen, tonalitate ezberdinez jabetu ginen; guztia ez da 
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maskulino ala femenino, zuri ala beltz. Gaiak eta pertsonaiak lantzerakoan, kontuan 

izaten dugu hori, eta suhiltzaileak, sendagileak, piratak… neska-mutilak dira, eta 

bakoitzak beretik ematen du.

Lehen egiten genuen horri buelta eman nahi diogu, beste balore batzuk eta beste 

enpatia bat landu, maitasunean eta xarman oinarritu; izan ere, maitasunez bizi eta 

ikasitakoa ez dugu sekula ahaztuko.

Pailazo taldean, galdetu izan diogu geure buruari gaien eta rolen inguruan, eta 

garatu egin ditugu pertsonaiak: Porrotx, handia, baldarra, apur bat alferra, bihurria 

eta beldurtia. Ausartagoa izan zitekeen, eta indartsua ere bai, baina, indarrak ezin 

kontrolatuz, astakirten samarra da kolore gorria gogokoen duen gure bibotontzi 

zapata-handi maitagarria. Pirritx, pinpirina eta azkarra, pailazoetan helduena da, 

ausarta. Arrosaren zalea, femeninoa, taldeko masusta-printzesa eta batzuetan 

kursia ere izanagatik, ez da txepela edo belaxka, ez da txoriburu tuntuna, argia 

eta arduratsua baizik. Mari Motots, parkeko neskatila, poltsikoak txanponez hutsik 

baina irudimenez gainezka dituena, abila eta mari matraka da, ausarta hura ere. Mari 

Mototsi, bere bizitza laburrean, nola edo hala aurrera egin beharra suertatu zaio. 

Amarekin bizi da edukiontzi batean, muturreko pobrezia egoeran, eta maitasuna 

dute aurrera jotzeko tresna. Nortasun handikoa eta magiaz betea da, kolore berdea 

du gustuko, eta natura eta animaliekiko lotura handia du.

Pertsonaia puntualak lantzerakoan ere kontuan ditugu ezaugarriok: Patata, patata!-

ko Tider (“bizitza” amazigh hizkuntzan), Maite Zaitut-eko Romi ijitotxoa (“emakume 

aske” ijitoen hizkuntzan), Eskerrik asko!-ko Ane Pirata eta Nagore sendagilea edota 

Piratak-eko Kattalin euskal pirata ausarta, horren adibide.

Bertsolaritzari dagokionez, hausnarketa kolektibo indartsua sumatu dugu: gaiak 

modu irekiagoan planteatzen dira, eta hizkera ere aldatu egin da. Norberak sentitzen 

duen roletik kantatzen eta kontatzen du orain bertsolari askok, zer esan eta zer 

transmititu libreago hautatuz. Pailazook diogu gizartean ikusten eta bizitzen ditugun 

gaiak gure begien koloretako iragazkitik pasatu eta modu alai eta hezitzailean 

plazaratzen saiatzen garela. Gauza berbera dakusagu bertsolarien jardunean, gaia 

edozein izanik ere, nahiz batzuetan, Amona Josefina bezalaxe, kopetilunagoak 

zareten! Lehen, gaiak gizonen mundua islatzen zuen, eta hori aldatuz doa. Euskarari 

....
Iritzia : Bertsolaritza berri bat, koloretako euskal herri berri baterako bidean
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eta ongi pasatzeari beste balore eta helburu batzuk gehituz doa bertsolaritza. 

Uste dugu bertsolaritza aitzindari bihurtu dela, kulturgintzako erreferentzia puntu, 

Euskal Herria eta mundua koloretan margotzeko lanean. Hasieran esan dugun 

moduan, guri dagokigu egitea, olatua sortzea, norbanako askoren hausnarketaren 

ondorioz egingo baitu aurrera gizarteak.

Maialen Lujanbiok irabazi du 2009ko Bertsolari Txapelketa, eta berak, eta alboan 

zituen 7 bertsolariek, Txapelketan parte hartu dutenek zein ez dutenek, bertso-

eskoletan lanean dabiltzanek, Bertsozale Elkarteak… askok egin duzue bertsolaritza 

berri baten aldeko apustua. 

Eskerrik asko bertsolaritzari, herria maitatzen laguntzeagatik, halako enpatia 

sortzeagatik, bertsolaritza berri bat, kulturgintza berri bat, gizarte berri bat, 

koloretako Euskal Herri berri baterako bidean.

Pailazook bat egiten dugu apustu horrekin, eta zuengandik ikasten ari gara.

MAITE ZAITUZTEGU, KATXIPORRETA!
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Aitzinsolasa

2009. urteko abenduaren erdialdean, Euskal Herriko ahozko poeten (edo bertsolarien) 

txapelduna erabakitzeko lau urteko prozesuak amaiera bikaina izan zuen Bilbon, 

Bizkaiko lurraldeko hiriburuan. Txapelketaren azken jokalekuan izateko ohorea 

izan nuen, Bertsozale Elkarteak (http://www.bertsozale.com/english/index.php) 

luzatutako gonbidapenari esker, jada 2005. urteko lehiaketan aukera izan nuen 

bezalaxe, eta nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet nire itzultzaileari, Idoia 

Nobleri, eta nire kideei, Karlos Aizpurua, Nere Erkiaga eta Joxerra Garziari.

Ondoren dator azken bizipenak eragin didan gogoeta, aurreko lehiaketaren (http://

oraltradition.org/articles/2006/01/03/basque-oral-poetry-championship) eta ahozko 

poesia berdingabe honi eskainitako Oral Tradition gure aldizkariaren ale bereziaren 

testuinguruan (http://journal.oraltradition.org/issues/22ii).

Une historikoa

Zalantzarik gabe esan daiteke 2009ko abenduaren 13a une erabakigarria izan zela 

Bertsolari Txapelketa Nagusian, bertsolaritza generoaren ahozko emankizunaren lau 

urtez behingo Txapelketan (http://www.txapelketanagusia.eu/en-championship) 

eta, are gehiago, inprobisaziozko euskal poesiaren artean. Berealdiko txaloaldi 

sutsu bat entzunez, emakume batek irabazi zuen Txapelketa lehen aldiz. Gaur egun 

arte gizonezkoek mendean hartutako lehiaketa izandako horretan, finaleko zortzi 

bertsolarien taldean sartzeaz gainera, baita buruz burukoan ere (Amets Arzallusekin 

batera), Maialen Lujanbiok bere hurrengo arerioak baino 50 bat puntu gehiago lortu 

zituen eta txapela jantzi zuen, garaipenaren ikurra den burukoa, hurbil-hurbiletik 

jarraitzen zaion eta berebiziko garrantzia duen gertakizun horretan. Horri guztiari 

eransten badiogu sailkatu ez ziren hurrengo bi bertsolariak ere –bederatzigarren 

eta hamargarren postuan gelditu ziren inprobisatzaileak– emakumezkoak zirela, 

argi gelditzen da aldatzen ari dela bertsolari dohatsu eta adituen genero nahasketa.

Lujanbioren garaipenarekin batera, lau aldiz txapeldun izandako Andoni Egañaren 

agur agerraldiaren lekuko izan zen 2009. urteko Txapelketa (euskal bertsolari 

onenetakoa sailkapenean laugarrena izan zen). 2005. urteko Txapelketarekin 

2009ko Bertsolaritza Txapelketa
John Miles Foley

Itzultzailea: Idoia Gillenea Mujika



..
302..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

alderatuz gero, azkenak aro berri bat ireki zuen; batetik, iraganari omen eginez, eta 

bestetik, aldi berean, etorkizunari gogotsu eta irmo ekinez.  

Bertsolaritza tradizio gisa

Hala eta guztiz ere, ahozko forma poetiko aipagarri honen testuinguru tradizionala, 

izaera, dinamika eta errotze soziala azpimarratu nahi nituzke. Ahalegin horretan, lau 

galdera egingo ditut, bi adibiderekin amaitzeko. Lehena: zein da bertsolaritzaren lekua 

munduko ahozko poesien artean, atzo eta gaur? Bigarrena, eta estuago hartuta: nola 

konpara liteke euskal inprobisazio molde hau beste “lehiaketazko poesia” batzuekin, 

zeinetan jokalari banakoak lehiatu egiten diren nagusitasuna lortzeko asmoz? Hiru, 

eta koska bat estuago oraindik: nola kokatzen da ahozko genero poetiko hau bere 

ingurune sozialaren barruan? Lau, eta guztiz erabakigarria, beste ahozko poesia 

guztietan bezalaxe: zer kultur eginkizun du euskal ahozko lehiaketazko poesiak 

gizartearentzat, ezinbesteko eta etengabeko indarra mantentzen duenarentzat? 

Azkenik, aspaldiko garaietako artean sustraitutako eta sekula ahoskatu gabeko 

elementu fin eta dotoreak ekoizteko asmoz bertsolaritzak tradizioa eta berrikuntza 

nola nahasten dituen argitzeko,  buruz buru aritu ziren bi finalistek kantatutako 

bi poema hunkigarrienak laburbilduko ditut, hau da, Lujanbio txapeldunarena eta 

Arzallus bigarrenarena.

1. Bertsolaritza eta munduko ahozko tradizioen aniztasuna 

Ahozko tradizioa (AT) gizadiaren jatorrizko komunikazio teknologia izan zen, eta 

gaur egungo munduan esan genezake per capita gehien baliatzen den bitartekoa dela1.  

Zeinahi idazketa eta irakurketa mota sortu baino askoz lehenago, homo sapiensaren 

historiaren %94 beteta zegoenean, gertatu zena; ATk indar higiarazle bat eskaini 

zuen gizarteak antolatzeko, historiaren kronika egiteko, legeak erregistratzeko, 

medikuntzako jarduteak transmititzeko, eta beste hainbat eta hainbat gizarte 

zerbitzu eskaini ahal izateko. Harrigarria badirudi ere, 80-100 egiazko literatura soilik 

izan dira historian, definizio honetan biltzen direnak behintzat: kopia anizkoitzetan 

masa irakurleek kontsumitutako aise eskuragarria den ahozko antze inprimatuaren 

multzo zabala. Aitzitik, hamar milaka zenbatzen dira hizkuntzen hiztun diren 

kulturen funtzioaren eta garapenaren berri eman duten ATak. Gaur egun ere, 

hedabide inprimatuak eta Internet egunetik egunera garrantzi handiagoa hartzen ari 

diren garai honetan, idazten ez den eta elektronikoak ez diren hedabideek, oraindik 

ere, eginkizun garrantzitsuak dituzte gizarte guztietan2.  Argiago esatearren, ATk 

1 Teknologia honen adina eta unibertsaltasunaren berri izateko, ikus John Miles Foley, How to Read an Oral Poem 
(Urbana: University of Illinois Press, 2002), bereziki 1.-78. or.; eta Oral Tradition astekaria, 1986an sortua. 24 
urteko edukiak eskuragarri daude on-line eta dohainik helbide honetan: http://journal.oraltradition.org . ATen 
kopuru ezin konta ahalen berri izateko, ikus 18. liburuki berezia, 1.-2. aleak (2003), mundu zabaleko eta historia 
osoko 70 tradizioren deskribapen laburrak daude bertan. 
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alderatzeko ere, ikus Foley, “Navigating Pathways: Oral Tradition and the Internet,” Academic Intersections, 2 
(2008), eskuragarri sarean: http://edcommunity.apple.com/ali/story.php?itemID=13163 ; baita The Pathways 
Project (http://pathwaysproject.org ) ere.

arras txikiagotzen du literatura kopurutan, aniztasunean nahiz era askotako funtzio 

sozialetan. 

Azken hogei urtean egin diren ikerkuntzek eta tokian tokiko azterlanek ATren mundu 

mailako askoz ere erretratu argiagoa eta errealistikoki konplexuagoa eman digute. Ez 

dugu jadanik “ahozkoa versus idatzizkoa” aipagai, orain froga gezurtaezina baitugu 

gizarteak berak bi bideak erabil ditzakeela kontraesanik edo nahasmenik gabe. 

Izan ere, badakigu banako batek gauza bera egin dezakeela hain zuzen ere: ahozko 

jarduleak bide idatziak erabil ditzake eta erabiltzen ditu hainbat eginkizunetarako, 

besterik gabe kodeak edo erregistroak aldatuz ahozko eginkizunak aldatzen dituen 

bitartean. Estrategia adierazkorren errepertorioek ordenagailu programa bateko 

goitik beherako menu bateko aukeren antza dute: erabiltzaileak, besterik gabe, une 

horretan egiten ari den jarduera jakin horretarako egokien den eragiketa hautatzen 

du. Ahozko eginkizun jakin baterako tresna egokia hautatzea da hemen kontua.

Erabilitako bideen ondoriozko nahasketak eta elkarrekintzak arrazoi bat gehiago 

ematen dute ulertzeko zergatik den AT horren anitza mundu osoan eta historian 

barrena: genero, hizkuntza eta gizarte desberdinez gainera, ekologia adierazkorren 

aukera zabala aurkitzen dugu. Hala, Jugoslavia ohiko petrikilo batek postalak irakur 

eta idatz ditzake beste herrialde batzuetan dituen senitartekoekin harremanetan 

jarraitzeko, baina sekula ez litzaioke bururatuko sendatzeko dituen antzeak idatziz 

jartzea. Edo Hegoafrikako “praise poet” delako batek egunkariak eta liburuak 

irakur ditzake eta aldi berean, tribuko edo gobernuko agintariak goraipatu edo 

kritikatzen dituzten ahozko poemak sortzeko duen gaitasuna landu, ahozko sarean 

“argitaratzeko”. Edo Sardiniako irakasle batek etnomusikologia ikastaro bat irakats 

dezake Università di Cagliarin eta hala ere, mutetu longu izeneko AT konplexuaren 

baitan trebeziaz inprobisatu. Azken batean, badakigu publikoa galtzeak akabatzen 

duela AT eta ez idazketa teknologiaren asmakuntza hutsak. Eta ikuspegi horretatik, 

bertsolaritza txapelketak –15.000 bat zale amorraturekin BECen, Bilboko finalean, eta 

beste 420.000 ikusle edo entzule, telebista edo irrati bidez, saioa zuzenean ikusten 

edo entzuten– bizirik dirauen AT sendo eta indartsuenetakoen artean egon behar du. 

Eta kultur indar gisa duen osasun bikainaren erakusgarri diren froga gehiago dago, 

berehala ikusiko dugun bezala.

....
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2. Bertsolaritza eta txapelketetan jokatzen diren beste ahozko poesia batzuk

Parte hartzaileen lehian oinarritzen den ahozko poesia inprobisatuaren generoa 

oso hedatua dago kulturen artean; deitorearekin batera, mundu osoan eta historian 

barrena izan den AT motarik zabalduena da nonbait. Ahozko norgehiagokaren 

adibideak aurkitzen ditugu antzinako Greziako Homeroren Iliadan eta Ingalaterrako 

Goi Erdi Aroko egile ezezaguneko Beowulf lanaren barruan, ahoz, mendeetan zehar, 

belaunaldiz belaunaldi zabaldu ziren poemak, idatziz jarri aurretik. Gaur egungo 

munduan poesia txapelketak aurkitzen ditugu Japonian3, herrialde espainieradun 

ugaritan, Somalian (Internet bidez, baita aurrez aurreko norgehiagokak ere)4, eta 

Estatu Batuetan, adibide bakar batzuk jartzearren5. Norgehiagoka horietako askotan 

landu egiten dira banakoaren, familiaren edo etniaren identitatea, maila soziala, 

ikuspegi politikoa, iraganeko historia, gaur egungo errealitatea, eta baita kosmosaren 

izaera eta funtzioa ere. Txapelketak, sarri askotan, garaile bat erabakitzen du, 

baina kasu askotan lehiak sortzen duen lilura eta erakarpena, “hitz guduaren” 

inguruko errituala, nahikoa izaten da txapelketak berak aurrera jarrai dezan. Beste 

hitz batzuetan esateko, unean bertan gertatzen ari den prozesuak azken emaitzak 

bezainbeste kateatzen eta erakartzen ditu jarduleak eta entzuleak.

Adibidez, Sardiniako mutetu longu tradizioan6, hiru eta bost poeta artean lehiatzen 

dira bata bestearen aurka, hainbat orduz irauten duen poema inprobisatuen segida 

batean. Bertsolaritzaren antza handia du: Sardiniako cantadoriek aldez aurretik zein 

izango den ez dakiten gai bati ekiten diote eta, agindutako gaia landu eta besteei 

erantzun behar izaten diotenez, ez dute aldez aurretik bertsoak prestatzeko aukerarik 

izaten. Euskal tradizioan bezala, berriz ere, poeta horiek jatorrizko poemak sortu 

behar dituzte doinua, errima, bertsogintza, eta kasu honetan hitz ordenaren eredu 

aldakor batzuk agintzen dituzten arau eta betekizun sorta konplexu baten mende.

Emankizunak, normalean, festa egunetan egiten dira herrietan, urteko egutegi 

liturgikoari jarraiki, eta zaleak gogotsuak eta leialak izaten dira7.  Aldeak ere badaude, 

ordea: normalean ez da garaile garbirik erabakitzen (nahiz eta emankizunera 

doazenak normalean ados dauden onena zein den), eta ikusleak betiere askoz 

gutxiago izaten dira eta sarritan, zaharragoak eta tankera berekoak. Bi ikus-entzule 

motak konparatuz gero, Sardiniakoek nazioarteko poesia lehiaketa ohiko bateko ikus-

entzuleen antza izaten dute; euskal ikus-entzuleak, berriz, askoz ere gehiago izaten 

dira kopuruari dagokionez eta era askotakoak, adinari eta generoari dagokienez. 

3 Ikus Earl Miner, “Poetic Contests,” The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton: Princeton 
University Press, 1993), 926.-27. or.
4 Ikus http://www.mbali.info/doc267.htm .
5 Ikus gehiago Valentina Pagliai, “The Art of Dueling with Words: Toward a New Understanding of Verbal Duels 
Across the World,” Oral Tradition, 24 (2009): 61.-88. orrialdeetan; eskuragarri sarean: http://journal.oraltradition.
org/files/articles/24i/04_24.1.pdf .
6 Ikus Paulu Zedda, “The Southern Sardinian Tradition of the Mutetu Longu: A Functional Analysis,” Oral Tradition, 
24 (2009): 3.-40. or; eskuragarri sarean: http://journal.oraltradition.org/files/articles/24i/02_24.1.pdf  . 
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Poesia lehiakorraren beste adibide bat Estatu Batuetan, Europan eta beste leku 

batzuetan bizkor ugaltzen ari den “slam poetry” (poesia txapelketa) izeneko AT da8. 

Txapelketa mota hori hirietako klubetan egiten da gauez eta eskualdeko nahiz nazio 

mailakoak izaten dira. Parte hartzaileek aldez aurretik sortu eta buruz ikasi duten 

bertso bat esaten dute. Praktikan, horrek esan nahi du poemak aldatuz joaten direla 

denboran zehar, emanaldietan hezurmamitzen baitira eta ondorioz, jariakorrak 

dira. Slam edo txapelketa horietan banakako nahiz taldeko emanaldiak egiten dira; 

epaileek batetik hamarrerako puntuazioa ematen diete parte hartzaileei eta amaitu 

ondoren, irabazleak aldarrikatzen dira. Tokiko eta eskualdeko ikus-entzuleak biltzen 

dira, Sardiniako antzeko kopurutan, baina normalean gazteagoak eta anitzagoak 

izaten dira, ekarpen zuzen eta biziak egiten dituzte eta zenbaitetan animo hitzak 

(edo kritikak hitzak) oihukatzen dituzte emankizunean, epaileengan eragin nahian. 

Nazio mailako txapelketetan izan ezik, non txapeldunei garaikurrak eta bestelako 

sariak ematen zaizkien9, irabazleentzako sariak normalean sinbolikoak izaten dira; 

horrek adierazten du slam poesiaren benetako xedea ahalik eta emankizun eta truke 

asebetegarriena egitea dela, sariak lortzea baino.

3. Bertsolaritza bere ingurune sozialaren barruan kokatzea 

Mutetu longu eta slam poesia ezin badira bertsolaritzarekin parekatu txapelketen 

neurriari, maiztasunari edo ikus-entzuleen aniztasunari dagokienez, euskal tradizioak 

gizartean duen txertatzea aztertu beharko dugu beharbada, azalpenen bat aurkitu 

nahi badiogu. Lehenik, nazio mailako txapelketa, AT honen kultur garrantziaren 

erakusgarri aipagarriena zalantzarik gabe, lau urtez behin antolatzen da eta argazki 

osoaren zati txiki bat besterik ez da. Azken urrats horren aurretik, tokiko eta 

eskualdeko lehiaketa mordoa antolatzen da; Euskal Herri osoko herrietan urtero 

hamaika saio formal eta informal egiten dira. Esate baterako, urtean 1000tik gora 

bertso afari antolatzen dira (eta zifra hori erakunde sustatzaile handienak, hau da, 

Bertsozale Elkarteak soilik ofizialki antolatzen dituenak dira). Bertso afari horietan 

bizpahiru bertsolari norgehiagokan jarduten dira afalosteko denbora-pasa modura. 

Saio horietan, bertsolaritzak komunitatearen funtzio hedatuagoan duen funtsezko 

eginkizuna argi gelditzen da, poeta gonbidatuek antolatzaileekin batera elkarrekiten 

baitute giro adiskidetsu eta guztiz lagungarrian. Afari horiek kultur eskarmentuan 

txertatzen dira, euskal ondarearekin talde mailako identifikazioa egiteko oinarria 

eskaintzen dute eta komunitate barruko adin eta genero desberdinekoen artean 

....
Iritzia : 2009ko Bertsolaritza Txapelketa

....

7 Ikus-entzule batzuek saioak grabatu eta audio fitxategi pertsonalak izaten dituzte.
8 Ikus Foley, How to Read an Oral Poem, 97.-102., 156.-65. orrialdeetan, bideoan grabatutako emanaldi batekin 
helbide honetan: http://oraltradition.org/hrop/fourth_word .  Ikus gehiago Gary Glazner, Poetry Slam: The 

Competitive Art of Performance Poetry (San Francisco: Manic D Press, 2000).  Slam poesiarekin zerikusia duten 
berriei, arauei eta sarritan egiten diren galderen berri izateko, ikus http://www.poetryslam.com .
9 Maialen Lujanbiok Bilboko txapelketan izan zuen garaipenaren pareko, Amy Everhart izan zen Mundu mailako 
Banakoen Slam Poesia Txapelketa irabazi zuen lehen emakumea. Berkeleyn egin zuten txapelketa, Kalifornian, 
2009ko urriaren 9an. Ikus gehiago: http://iwps.poetryslam.com .
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elkartasuna lortzeko. Ez genituzke ahaztu behar ere ospakizun baten ondoren edo 

lagunartean egindako talde txikiagoetako afarien ondoren modu naturalean sarritan 

egiten saio informal kontaezinak, edo taldeka egiten diren prestakuntza saioak, 

emanaldi gune formaletatik kanpo.

Azken urteetan, bertso eskolen fenomeno gero eta garrantzitsuagoak euskal AT 

honekiko interesa eta zaletasuna areagotu ditu, eta beste dimentsio bat erantsi 

diote kultur arloan duen txertatzeari. Eskola horien eginkizuna zuzena eta argia da: 

poesia inprobisatuaren artea irakastea. Adinean goiz hasten dira, 8 bat urterekin eta 

helduen eskolak ere antolatzen dituzte. 2009ko abenduaren 11n Beran izan nintzen 

helduen saio batean, Karlos Aizpuruaren gidaritzapean, eta oso argigarria eta guztiz 

baliagarria iruditu zitzaidan ahozko poesia nola transmititu eta ikas daitekeen 

ulertzeko. Eskola hasieran, bost ikaslek osatutako taldean, bertso-aldi antologikoen 

testu fotokopiatuak irakurri zituzten, hau da, berriro kantatu zituzten aurreko 

ahozko saioetako bertso idatziak. Ariketa hura zertan zen galdetu nionean, Aizpurua 

jaunak azaldu zidan testuak ozen irakurtzea sarrera moduko bat zela bertsoek 

zituzten elementu poetikoak eztabaidatzeko, besteak beste, ironia eta antitesia. Saio 

hartan, gainera, konektatu gabeko mikrofono baten aurreko saio praktikoak egin 

zituzten, eta ikasle bakoitzak zuzeneko txapelketa batean izango lukeen jarrera eta 

jokabidea agertu zituen. Hau da, bertsolaritzaren nondik norakoak ikasteko orduan, 

batetik, literatur kritika dei genezakeena gehi emankizun beraren praktika erabiltzen 

zituzten; bestetik, irakasleak argibideak eta aholkuak ematen zizkien, eta amaitzeko, 

eztabaida sakona egiten zuten aldez aurreko eta eskolan bertan egindako bertsoaren 

merezimenduei buruz. Ikasleek adibide ospetsuetatik ikasteaz gainera, elkarrekiko 

trukeaz baliatzen ziren poesia inprobisatua sortzeko, AT guztiz zail baten arau 

malguen barruan.

Ikuspegi zabalago batean, beraz, bertso afari eta eskolak bezalako jarduerek, eta 

modu formal eta informalean egiten diren milaka saioek, bertsolaritza ehuntzen 

dute kultur tapiz batean. Euskal poesia inprobisatuak, beraz, jarraitzaile ugari eta 

amorratu erakartzen ditu, ez soilik lau urtez behin egiten den eta horrenbeste espero 

izaten den txapelketa dela eta, baizik eta ahozko poesia mota honek eguneroko 

bizitzarekin horren lotua dagoen bizitza sozialaren zati bizi eta integrala delako.
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4. Zer kultur lan mota egiten du bertsolaritzak?

Bertso afari eta eskola hauek bertsolaritzak euskal gizartearen maila guztietan 

gauzatzen duen benetako kultur lanaren adierazgarri dira. Historian zehar, eta gaur 

egun ere bai, inprobisazizoko AT hau tresna indartsua da identitate nazionalari begira; 

gogorarazteko eta azaltzeko zer den koherentea, homogeneoa izatea, eta hala ere, 

gutxiengo argi eta garbi bat, Espainia eta Frantziako gobernu antolakuntzen barruan. 

Ikuspegi historikotik hartuta, ondare partekatu bat gogora ekartzea eta ospatzea 

esan nahi du horrek. Bertsolaritzaren inguruan bildu ziren komunitatea eraikitzeko 

jarduera guztiek jendea elkartu zuten Francoren erregimenaren garai ilunetan, eta 

gaur egungo garaietan, bertsolaritza bera euskaldunek adierazpen askatasunaren 

alde egiten duten borrokaren adierazlea da. Horri dagokionez, aipagarria da 2009ko 

txapelketan duela lau urteko finaleko saioan baino adierazpen askatasunaren aldeko 

askoz ere gai gehiago landu zituztela, baita bereziki preso politikoak askatzeko 

behar gorriari buruzkoak ere, eta bertsolariek amaiera irekiko gaiak eta gai orokorrak 

hartu eta zehazki bideratu zituztela politikarantz zuzenean. Modu berean, saioari 

horren hurbiletik jarraitzen zioten ikus-entzuleek txalo zaparrada ozenak eskaini 

zizkieten bete-betean eta modu oldartsuan nazionalistak ziren bertsoei. Argi 

eta garbi, txapelketa irabaztea baino askoz gehiago zegoen jokoan finalean, edo 

beharbada zehatzagoa litzateke esatea lehiaketa euskaldun den ororen ikur indartsu 

eta balioanitza dela.

Kultur jarduera babestea da beharbada mundu zabalean ATek duten eginkizunik 

behinena, nahiz eta literatur tradizioekin konparatzen ditugunean, sarritan, haien 

esanahia eta garrantzia murrizten dugun eta ondorioz, alderdi garrantzitsu hori 

galtzen dugun. Hemeretzigarren mendean, euren sustraiak bilatzen zituzten europar 

kulturek epopeia nazionalak bildu, argitaratu eta (behar izanez gero) sortzeari ekin 

zioten, jakitun baitziren kontakizun horiek talde nortasunaren erakusleak zirela10. 

Bigarren Mundu Gerran, hainbat kantarik epopeia hego eslaviarrak moldatu zituzten 

nazien aurka egindako partisanoen erresistentziaren kontakizun heroikoen berri 

emateko (“partisanoen abestiak”): Tito Jenerala heroi gisa aurkezten zuten, herritarrek 

harekin idenfitikatzen baitziren, zena zela haien jatorri etnikoa.  Nelson Mandela 

espetxetik askatu zutenean, haren itzultze garailea deskribatu zuten Hegoafrikako 

gorespenezko poesian, berezko esparru batean agintzen zuen herritarren tresna 

adierazkorra11. Kasu horietan eta beste hainbatetan, ATk plataforma gisa jokatu du 

ez soilik denbora-pasa edo informazio igortzeko tresna gisa, baizik eta hainbat gai 

....
Iritzia : 2009ko Bertsolaritza Txapelketa

....

10 Ikus, adibidez, Elias Lönnroten jarduerak, finlandiar Kalevala bildu eta argitaratu zuena, Lauri Honkok 

deskribatzen duen moduan (Textualising the Siri Epic, Folklore Fellows Communications, 264. lib. [Helsinki: 
Academic Scientiarum Fennica, 1998], 169.-79. or.).
11 Ikus Russell H. Kaschula, “Mandela Comes Home: The Poets’ Perspective,” Oral Tradition, 10 (1995): 91.-110. 
or.; eskuragarri sarean: http://journal.oraltradition.org/files/articles/10i/8_kaschula.pdf .
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etengabe eztabaidatzeko: arazo kritikoak, behin eta berriz errepikatzen diren erronka 

politikoak eta filosofikoak, nola bizi garen zehazten duten gertakariak, eta beste 

hainbat giza kezka jaiotzari, haurrak hazteari, elkarrekintza sozialei eta heriotzari 

buruz. Euskal bertsolaritzak modu gogoangarrian irudikatzen duen bezala, AT 

etengabe aldatzen ari den kultur bidaidea da, gidaliburu interaktiboa gizakiaren 

gorabeherak etengabe arakatzeko. 

Bertsoak kultur jarduera gisa: bi adibide

Zazpi bat ordu iraun zuen saioan osatu ziren dozenaka poema inprobisaturen artean, 

nire iritziz, bi izan ziren –finalista bakoitzak bana- nagusitu zirenak lirikotasun, 

originaltasun eta gai garrantzitsuekiko zuten konpromisoagatik. Gaia irakurri eta 

ondoren hiru bertso segidan kantatu behar izaten duten txapelketaren zati horretan 

sortu zituzten bi poemak. Beti bezala, poetak ez daki aldez aurretik zein den gaia eta 

oso bizkor eraiki behar du sekuentzia, antze honetan agintzen duten musika, metrika, 

erritmo eta bertsogintza arau mordoaren barruan. Berriz ere gogora ekarri behar da 

zer zailtasun datxekion aurre egin behar duten eginkizunari, eta jabetu zein ondo 

heltzen dioten oinarrizko giza gaiei eta zein ondo moldatzen dituzten hitz garden 

bihur daitezen, berritzaileak, batetik, eta sakon sustraituak daudenak, bestetik, 

praktika poetiko partekatuan. Bertsolaritzaren artea, eta ahozko tradizioarena, oro 

har, gure irudimena piztea du helburutzat, bat-batekotasunaren suharria tradizioaren 

altzairuaren kontra joz.

Bi kasuetan, gaia emango dut eta ondoren poeten hiru poema kateatuak, parafrasia 

baliatuz osatutako bertsioan.

Maialen Lujanbio 

Gaia: Sendagilea minbizia duten eta elkar besarkatzen duten bi haurrei begira 

dago.

1. Begiak eta ahoak zabal-zabalik dituzte. Duela bi hilabete etorri ziren erietxera, 

eta noiz alde egingo duten zain daude. “Burusoiltxo” deitzen diote elkarri. Minbizia 

dute, eta haiei begira nago. Oinazeak indarrez heldu die biei, baina bizitza are 

indartsuagoa da. 

2. Begi distiratsuez irribarre egiten dute. Lagunekin egon nahi dute eta eskolara 

joan, baina hemen ondo pasatzen dute. Oxigeno hodietara kateatuta daude, baina 

zoriontsuak dira. Gurasoek behar dute maitasuna, egia esan.
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3. Amatxo eta aitatxo hor daude. Nik ulertzen diet: itxaropena behar dute, eta ez 

dute haurren aurrean negar egin nahi. Haurrengandik aldentzen dira, beraz, eta 

nik hala esan nahi diet, “Segi gogor, zuen haurrak gogorrak dira. Bizi nahi dute eta 

biziko dira.”

Amets Arzallus

Gaia: Goizero, autobusean, eserleku bat hutsik gelditzen da, eta zure aldamenekoa da. 

1. Gutako bost ginen, eta inork ez zuen joan nahi. Esan zidaten: “Zuk balio duzu, 

zoaz”. Ezin ginen Afrikan bizi; Europa genuen amets, bizitza hobe baten itxaropenean. 

Euskal Herrira etorri nintzen. Elkarrekin eseri ginen ontzi hartan, hara zenbat toki 

dudan autobus honetan. 

2. Mohammed da nire egiazko izena, Ineki nire ezizena. CDak saltzen ditut bizimodua 

ateratzeko eta egunero, autobus hau hartzen dut. Espero dut gaur nire aldamenean 

norbait eseriko dela, nahiz eta inor ez den eseri bi urtean. Autobus berean gaude, 

baina ez bide berean.

3. Bakardade sakona; ez idazu bakarrik utzi. Mohammed irakurtzen dut (?), eta 

esaten dit, “Aurrera, gizon zintzoa zara”. Badatoz exekutibo batzuk, hara hor neskato 

bat. Begira, ordea, hurbiltzen ari zaidan pertsona adinekoa! Zu zara lehenengoa; 

eskerrik asko, amona.

Ondorioak

Izugarri ikasi dut 2009ko bertsolaritza txapelketan, eta emanaldi ikusgarri eta guztiz 

sinbolikoari lotutako hainbat jarduera bizi ondoren. Jakituria konbentzionalak 

dioenaren aurka, ikasi nuen AT etorkizuneko jarduleengana pasa daitekeela ez 

bakarrik testuak eta zuzeneko praktika tartekatuz, baizik eta hainbat “literatur” 

ezaugarriren eztabaidaren bidez, besteak beste, ironia, antitesia eta metafora. 

Era askotakoak diren saioek frogatzen dute –bertso afariak zein bertso eskolak, 

eskualdeko eta tokiko lehiaketak, eta hainbat aukera informal eta formal– euskal 

inprobisaziozko poesia gizartean errotik txertatuta dagoela maila guztietan, eta 

talde eta eremu guztietan. Gainera, identitate nazionala gordetzeko tresna giza 

bertsolaritzak egiten duen funtsezko zerbitzuaren berri eman zidaten, oinordetza 

gogoratzeko, kritika sozial eta politikoa egiteko eta oinarrizko kultur lana egiteko 

plataforma sortzen baitu. Labur-labur, euskal ahozko tradizioak, eta ondorioz mundu 

osoko eta historian zeharreko ahozko tradizioek, gogorarazi zidaten kulturentzat 

zein funtsezkoak diren, behin eta berriz sortu eta birsortzen baitira.

....
Iritzia : 2009ko Bertsolaritza Txapelketa
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Euskal hiriburu batean jaioa izan arren, edo agian horregatik, urte askoan euskal 

kulturaz umezurtz bizi izan naiz. Eta hainbestekoa zen nire pena, aukera izan 

nuen unean hutsune hori betetzeko moduaz galdetzen eta bilatzen hasi bainintzen. 

Oroimena iristen zaidanetik, euskalduna sentitzen naiz, eta ez beste ezer, baina 

denbora askoan ezin izan naiz erabateko euskalduna sentitu, sustraiak falta 

zitzaizkidan (jadanik gastronomiazko kultura eta ongi errotutako mendizaletasuna 

izan arren).

Gertaera berezi bat izan nuen 20 urterekin Aulestira joan nintzenean, barnetegi 

batera. Iraun zuen 15 egunetan, ez nuen soilik nire euskarazko hitz jarioa hobetu, 

ia gauero bertsoaren kulturarekin elkarbizitzeko aukera ere izan nuen. Ikasten 

aritutako lan jardun bakoitzaren ondoren, maiz bisitatzen genituen erromeriak eta 

festak, eta sarri amaitzen genituen gauak herriko jendearekin abestuz, bertsotan, 

bat-batekotasunean; euskal identitateaz disfrutatuz, azken batean. Ez da erraza 

egun haietako asetasun sentimendua deskribatzea, azaltzea nola gozatzen genuen 

ia erabat elebakarrak ziren neurona batzuetan errotuz zihoan hizkuntzarekin, eta, 

neurri handi batean, errima multzo bat sorrarazten zuen bertsoaren magiari, bat-

batekotasunari, asmamenaren ahaleginari eta aho ugaritatik ateratzen zen ahots 

bakarrari esker.

Urte asko pasatu dira uda hartatik, eta, beti gogoan izan badut ere, ezin izan dut 

berriro bizi izan orain gutxi arte. Izan ere, handik itzuli ondoren, ez nuen aukera 

egonkorrik izan ingurune euskaldun batean hitz egiteko, eta, ondorioz, berriz 

ere, nire euskara mailak behera egin zuen. Azken urteetan, Euskal Herrian nituen 

jendarteko harremanak eguneratuz eta lan harreman berri batzuk abiatuz, nahiz eta 

kanpoan bizi, lurralde katalanetan euskaraz ere bizitzeko nire ametsa berreskuratu 

dut. Horretarako behar izan dudan indarra, neurri handi batean, nire alabek eman 

didate, haiek izan baitira arrazoi sendo bat nire euskara herdoildua biziberritzeko, 

eta haiek eta euskarak berak merezi duten mailan jartzeko.

Pasa den igandean, abenduaren 13an, BECen, hainbeste urtetan gogoratu eta 

Abenduak 13, Hitzaren indarra
Gemma Sangines Valentziako Unibertsitateko irakaslea

Itzultzailea: Iñaki Arruti
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bilatu nuen hura behin betikoz aurkitu nuen, goren mailara eramana aurkitu ere. 

Jadanik, Bertsolari Txapelketa euskal kulturaren (kultura euskaldunaren) zaleen 

hitzordu saihestezina da. Han ikusi nituen denak presente: inteligentzia, etorri arina, 

konpromisoa, sentsibilitatea eta heldutasuna; guztiak ere aberatsa, oso aberatsa, 

den herri baten identitatearen ezaugarriak. Bertsolarien arteko konplizitatea ere 

begi bistakoa zen, eta horrek oraindik ere indar handiagoa ematen dio ikuskizunari. 

Publikoaren artean ere bai. Bertaratu ziren guztiek ziruditen bat, bakarra, bertsotan 

ari ziren bitartean isil-isilik egon eta amaitutakoan txaloka lehertzen zena; koplak 

errepikatu eta agur olatuak egiten zituen identitate anitza eta ahots bakarrekoa aldi 

berean. Horrek bihotza betetzen zien guztiei, bene-benetan.

BECeko Bizkaia Arenaren barruan, 8 bertsolariek, bakoitzak bere nortasunetik, 

konpromisoaren alde apustu egin zuten proposatutako gaiei emandako erantzunetan. 

Oro har, bertsolarien lana gauzatzen deneko jarduera kognitiboa ariketa konplexu 

eta erabatekoa da. Informazioaren bilaketarekin, kalkuluarekin edo, besteren 

artean, memoriarekin erlazionatutako lanak egiteko garuneko hainbat eremuren (bi 

hemisferioen) parte hartzea eskatzen duen ariketa da. Bertso bat egiteko ariketa 

konplexu horretan gaitasun askok parte hartzen dute, eta ongi konbinatzen jakin 

behar da emaitza gainontzekoena baino orijinalagoa eta erakargarriagoa izateko, 

eta, ondorioz, partida irabazteko.

Bertsolari Txapelketak antzekotasun asko ditu kirol lehiarekin (xakearen antzekoa 

da, baina elementuen konbinazio gehiago ditu). Eta, lehia guztietan bezala, parte 

hartzaileak mehatxu, ziurgabetasun eta estres maila jakin bati aurre egin beharrean 

aurkitzen dira (txapelketa motaren, aurkarien eta beste aldagai batzuen arabera). 

Bizipen mota horrek eragiten duen antsietatea kontrolatzea ezaugarri funtsezkoa da 

bertsoak sortzean nabarmentzeko eta beste gaitasun guztiak osorik mantentzeko. 

Gaitasun horiek dira erreakzio abiadura, sorkuntza, hiztegi aberastasuna, memoria 

edo kalkulurako gaitasuna.

Ezaugarri horiek goren graduan distira egiten ikusi genituen BECen abenduaren 

13ko ikuskizun gogoangarrian. Maialenek beldurtu egin ninduen hitzekin irudiak 

sortzeko gaitasunarekin; bertsolarien bertsoekin eta publikoaren aupadekin egindako 

matriuska kasu. Eta, Unai Iturriagak esan zuen bezala, ea gertakizun horiek ez diren 

anekdotan geratzen astelehenetik aurrera. Nik gehituko nuke: ea hura bizi izan zuen 
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jendeak jarraitzen duen egunero gozatuz euskal kulturarekin, ea Bilboko metroan 

entzuten den BECerako bidean goiz hartan entzun nuen euskararen erdia gutxienez, 

ea herri honen borrokarako gogoak bere horretan jarraitzen duen. Hori guztia, 

igandean Jon Maiak zioen bezala, partez, bertsoaren bihotz-mintzari esker.

Agian, horrelako gertaera batean ikusten da, beste edozeinetan baino hobeto, 

hizkuntzaren garrantzia, nortasun baten berezitasuna (herri honen nortasuna) 

ulertzeko orduan. Proposatutako gaiek, edukien intentsitateak entzulerian sortutako 

dardara konplizeek, gaurkotasun sozial eta politikoari bertsolariek egindako begi 

keinuek eta Txapelketa guztiko fair play-ak protagonisten eta bertaratuen bihotzak 

bildu zituzten emozio deskribaezin batekin. Eta lokailu komuna hizkuntza eta 

herriaren identitatea izan ziren, bere aniztasun eta konplexutasun guztiarekin, ondo 

hazitako zuhaitz zahar baten sustraiak bezala: bat egiten dute, eta lurrari atxikitzen 

zaizkio zerurantz hazten jarraitzeko esperantzari bere horretan eutsiz.

Horrexegatik, nolabait, amets bat sortu zait: nire haurtzaroan jaso ez nuena nire 

alabei eskaintzeko aukera edukitzea.

....
Iritzia : Abenduak 13, Hitzaren indarra

....
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Bertso doinuak txapelketan
Joanito Dorronsoro

Doinuen zerrendak, neurriaren arabera

Neurria           Zenbat aldiz

8ko txikiak    

1.- Dama gazte xarmant bat..................................... 14

2.- Ezagutu zuenak

3.- Haizeak bidali du............................................... (*)

4.- Kantatzera nijoa.................................................  15

5.- Lili Marleen

6.- Maritxu nora zoaz.............................................. 2

7.- Mendiko umea naiz

8.- Nere senarrarekin............................................... 4

9.- Orain hasi bihagu............................................... (*)

10.-Orioko balearena............................................... 3

11.-Praixku galtzazarreta I

* Puntua emanda deritzan ariketa guztietan erabili dira bi doinuok.

10ko txikiak

1.- Agur sagar beltzeran...........................................  2

2.- Ai gure antzinako............................................... 2

3.- Antton eta Maria................................................ 3

4.- Espainian behera................................................ 11

5.- Gogoratuko zara.................................................  2

6.- Hamalau heriotzena........................................... 5

7.- Igo aurretik lasai................................................ 3

8.- Lagundurikan danoi I......................................... 6

9.- Lagundurikan danoi II........................................ 3

10.-Lehiak, kinielak

11.-Sagutxo batzuekin.............................................. 3

12.-Udaletxean badut............................................... 2

13.-Zer da gaur Donostian........................................ 7
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4ko handiak

1.- Bedeinkatua izan dedila III

2.- Bonbolontena nere laztana I

3.- Kontu barri bat suzedidu da II....................................... 6

4.- Omendu naian etorri gara 

8ko handiak

1.- Adiskidia Andoaindikan

2.- Arratsaldeon lendabizitik.............................................. 2 

3.- Basatxoritxu moko luzia

4.- Beste bateko inularretan................................................ 2

5.- Dama askoren engañagarri 

6.- Donostiako hiru damatxo III

7.- Elizan sartu ziradenian I

8.- Erreguetan ari nintzela

9.- Garai bateko baserritarra

10.-Goizian goizik jeiki ninduzun I..................................... 7

11.-Haize hegoak hurbiltzen ditu 

12.-Hamaika aldiz daukazu lehendik I................................ 7

13.-Haurtxo txikia negarrez dago....................................... 4

14.-Ilun ikarak azken argia................................................ 2

15.-Komeni zaigun ixtoria bat I

16.-Moteil guk ere garai batean 

17.-Nafarroako mendi gainetan

18.-Oihan beltzean zoinen eder den

19.-Oi kanta berri isilik nago.............................................. 2

20.-Saltarina da txepetxa eta.............................................. 2

21.-Uso zuri bat inguratu zait............................................. 4

22.-Zazpi ahizparen gai den oihala..................................... 2

23.-Zeru altuan zegoen jaunak........................................... 2

  

10ko handiak                  

1.- Aita izena kanta beharrak............................................. 4

2.- Arratsaldeon gaur Tolosan zan...................................... 2

3.- Azken arnasa eman nahi nuke...................................... 4

....
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4.- Euskal herriko lur maite hartan

5.- Gure aurreko guraso zarrak................................. 4

6.- Hil da Canovas fuera Canovas............................. 9

7.- Lurraren pean sar nindaiteke.............................. 3

8.- Misiolari baten moduan

9.- Mundu honetan holako gauzak........................... 8

10.-Mutil koxkor bat itsuaurreko.............................. 3

11.-Sentimentu asko dauzkat nerekin....................... 2

12.-Sentimentua sartu zitzaidan............................... 3 

Neurri luzekoak

1.- Abokatuak deitu berri dit.................................... 7

2.- Amaiurreko gaztelu zaharra

3.- Arratsaldeon eta muxu bat.................................. 10

4.- Atmosferatik atera eta........................................ 13

5.- Begira nago jarria beraz

6.- Doinu berri hau opari bat da 

7.- Eguzkiak urtzen du han goian II (luzatua)........... 4 

8.- Elizan sartu ziradenian I (luzatua) 

9.- Ez nau izutzen negu hurbilak III (luzatua )......... 7 

10.-Geldirik ezin naizela egon

11.-Gregario edo laguntzaile naiz.............................. 2

12.-Gure lurrean hedatua da.................................... 2

13.-Haizea dator ifarraldetik (luzatua)...................... 19

14.-Itsaso hori dago zatarra...................................... 4

15.-Izarren hautsa egun batean.......................... ..... 2

16.-Komeni zaigun ixtoria bat (luzatua)

17.-Lurraren pean sar nindaiteke (luzatua) 

18.-Maitasuna da bizi izateko

19.-Munduan libre bizi izateko

20.-Munduko ilunabarra.......................................... 3

21.-Mutil koxkor bat itsu aurreko I........................... 2

22.-Nere gorputza dardarka daukat.......................... 10

23.-Neska zaharrak eta apaizak I

24.-Trumoia ortzi beltzean hoska

25.-Txikitatikan edukia dut......................................  4
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Neurri berdinekoak

1.- Baserrian jaio nintzan /Habanera.................................. 31

2.- Boligrafoa eskuan

3.- Gure herri ttiki hau da.................................................. 16

4.- Laurogeita hamar urte.................................................. 5

5.- Zerbait berriaren gose

Koplen saila

1.- Ai hori begi ederra

2.- Aresoarren bandera / Aizak hi mutil mainontzi (*)

3.- Dozena bat bertso berri................................................ 3

4.- Esateko ez naiz lotsa

5.- Ezkondu eta ezkongai

6.- Ikusten duzu goizean................................................... 3

* Sei puntu motzeko ariketa guztiak doinu honetan egin dituzte finalaurreko saioetan

Klasikoak

1.- Gai honek badu mamia

2.- Haize hegoa gau epela 

3.- Haize hegoa gau epela (luzatua)

9 puntu motzekoak 

1.- Betroiarena.................................................................. 3

2.- Gaztalondo handian..................................................... 2

3.- Horra sei bertso kale I

Trikitia

1.- Aurten berrienarentzat

Bereziak

1.- Ai Bergara Bergara

2.- Iparragirre abila dela.................................................... 6

3.- Itsaso hori dago zatarra

4.- Kaxianoren Zorionak

....
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                01 Txapelketa                          05 txapelketa               09 Txapelketa 

______________________________________________________________________

8ko txikiak              18   15   11

10eko txikiak          14   12   13     

8ko handiak            23   27   23 

10eko handiak        14   13   12

Neurri luzekoak     16   22   30

Bestelakoak            18   21   16

GUZTIRA             103   110   105

Doinuei buruzko komentarioak  

Hauxe dugu txapelketa honek doinu arloan ekarri diguna, neurriaren arabera 

sailkaturik, eta bakoitza zenbat ariketatan erabili duten zehazturik. Hizki etzanez 

daude inoiz txapelketan erabili gabekoak, tartean azpimarratuta dauzkazu, 

lehenbiziko aldiz txapelketa honetan plazaratuak izan direnak. Aparteko sailean 

aztertuko ditugu gero doinu berriak.

 

Nori berea, gizalegea; esan beharra daukat esker onez, aurten Martin Aramendi 

herrikidea izan dudala lagun, zerrenda hauetako doinu guztiak, saioz saio eta ariketaz 

ariketa, identifikatu eta izendatze lanetan. Eta besterik gabe, eman diezaiegun 

errepaso laburra, ohiko moduan. 

Zortziko txikikoen urritasuna da lehendabizi nabari dena;  motz ibili zaizkigula neurri 

honetan, alajaina. Kaxiano zenaren Kantatzera nijoa  eta Dama gazte xarmant bat 

klasikora mugatu zaizkigula ia esan daiteke, behartutako bi doinuak, Haizeak bidali 

du, eta Orain hasi bihagu. eta Lili Marleen ekarpen berria kendu ezkero. Jakinda saio 

guzti guztietan kantatu behar izan dutela neurri honetan, 48 ariketatan hain zuzen, 

eta dagoen aukera aberatsa egonda,  kosta egiten da ulertzea pobretasun hau, jakitun 

izan arren, binakako ariketotan, ez doazela bertsolariak bide berriak urratzera. 

Zortziko handian, hala ere, ikusten da batzuk paisaia irekitzen saiatu direla, behin 

bakarrik erabilitako 11 doinu ageri baita, norbaitzuk ohiko arrastoa jarraitzeari uko 

egin diotenaren seinale. M. Labegerieren Oi kanta berri isilik nago agertu zaigu lehen 

aldiz sail honetan, berrikuntzetan gero aipatuko dugunez. Kanturako norberaren 
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dohainak aparte, zortziko handiko doinu tradizionaletarako joera agertu dutela 

esango nuke Hernaniko eskolakoek batez ere, aspaldiko txapelketetan erabili gabeko 

Santa Jenobebarenak,-Komeni zaigun istoria bat –, entzun ahal izan baita, besteak 

beste, aurtengoan, bai bere neurrian eta baita luzatuta ere, eta Donostiako hiru 

damatxo III ekarpen berria egin digu M. Lujanbio – A. Mendiluze bikoteak, finaleko 

ofizio ariketan gainera (R. Ordorikak Hautsi da Anphora diskoan argitaratutako 

Bertso berriak jartzera noa delako aldakia, alegia). 

Doinu luzetarako joera nabarmen hau ez da gaur goizeko kontua, jakina; 80ko 

hamarkadatik dator indartuz txapelketaz txapelketa, eta, beraz, ez da dudarik, 

gaurko bertsogintzaren adierazgarrietako baten aurrean gaudela. Badirudi epaile 

nahiz bertsozaleoi eragitea ez ezik, sortzaileak bere ahalmenak lantzeko bide 

egokiagoa bilatzen duela errima ugariko bertsogintza luze patxadakoan. Urrutira 

begira, ordea, 1935eko txapelketak berak ez al zuen halako zerbait ekarri, Txirritaren 

garaiko bertsogintza bizkorra Basarriren bertsogintza landuagoarekin mantsotuz? 

Amurizaren aroan areagotu, eta Egañarenean urtez urte nagusitzen joan da joera 

hau. Azkar eta ondo, usoak hegan. Badakigu historiaren norabidearen aurka ezin 

dela joan, baina bakarkako ariketa heltzean, edadetuoi barrendik irten ohi zaigu: 

¨etzeok hemen Joxe Lizaso zena¨! Garaian pikuak. Gaurko gizarteak artearen funtsa, 

sorkuntzaren muina, eta arriskuaren erakarpena ederresten duenez, horren bila 

doa bertsolari artista. Neurri luzeko bertsogintza geldo horretan, kreatze erdimin 

poz neketsuan, zein ongi dastatzen duen egungo publikoak bertsolariaren ideia-

sentimenduen jarioa unez une, arnasbide konpasatuan berri-berri sortu ahala, hizkiz 

hizki, notaz nota, jasotzearen gozoa!. Hori da, hori, artearen bidez publiko eta 

bertsolari, biak bat eginda, txalo, olatu, nahiz malko bidez lehertu dena txapelketa 

jaialdiotan!

Bistan da oraindik gogoko dutela sail honetan Balendin Enbeitaren aspaldiko Nere 

gorputza dardarka daukat delakoa, eta baita, X. Silveiraren Gure herri ttiki hau da, 

nahiz Arratsaldeon eta muxu bat izenekoak ere. Indarrean darraite A. Valverderen 

Ez nau izutzen negu hurbilak III, eta X. Leteren, Haizea dator ifarraldetik, - zortziko 

handikoak luzatuta -,  eta zer esanik ez zorioneko Habanera, guztien artean gailendu 

zaiguna, 31 aldiz, alajainkoa, entzun ahal izan dena! Ez litzateke aztergai txarra Ez 

dok hamairu taldeak gaurko bertsolariengan izan duen eragina doinu alorrean ez 

ezik bertsogintza osoan ere. 

....
Eranskinak : Bertso doinuak txapelketan

....



..
322..

....
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009
....

Aurreko txapelketetako bidea jarraiki, berez lau puntuko direnak, norberari komeni 

zaion tamainaraino luzatuz, aurtengo honetan lehen aldiz baliatu dira Elizan sartu 

ziradenian I (Otamendik Bilbon), Haize hegoak gau epela (Mendiluzek Barakaldon), 

eta Komeni zaigun istoria bat I, delakoez, ongi doinu bikainak hirurak ere. Atsegin 

handiz entzun ahal izan dugu, berezko10ko handian nahiz puntu gehiagotara luzatua, 

Lurraren pean sar nindaiteke doinu aparta ere, Ifarraldeko kantutegi antzinako ia 

guztietan ageri dena, Pudes zaharraren bertsoz jantzirik. 

9 puntu motzeko neurrian hiru doinu klasikoak entzun ditugu; Etxahun Barkoxeren 

bertsoz iritsi zaigun Gaztalondo handian doinua, Mikel Laboa zendu berriak 

Oxalderen Zahar gazten arteko hau da parabola bertsoekin ezagun egin zuena; 

Xenpelarren Betroiarena, eta Bilintxen Zaldi zuriarena (Horra sei bertso kale).

 

Doinu berriak

16 doinu berri dakartzagu liburu honetara, belarriz entzun ditugunak solfeoz 

pentagramatan idatzita. Hor dituzu, bertsozale, alfabeto ordenan jasoak, bakoitzari 

dagozkion argibideak behealdean dituela. 

Doinu berri hauetako zenbait txertatu da jadanik gutxi asko bertsolarien artean, beste 

batzuk aldiz, bidea egiteko daukate oraindik; geroak esango du. Hamasei horiez 

gain, beste lau doinu berri ere entzun ditugu, aurreko txapelketa nazionaletan erabili 

gabeak, baina hauek ez ditugu partituretara ekarri. Kaxianoren Zorionak izenekoa, 

Fredi Payak Laudioko saioan azken agurrekoan kantatu duena; neurri oso berezikoa 

da, eta Auspoa 252. aleko 72. orrialdean ikus dezake nahi duenak solfeoz idatzia. 

Izarren hautsa egun batean delakoa; Igor Elortzak iazko abenduan Getxon, Bizkaiko 

txapelketan lehen aldiz plazaratu, eta oraingoan Tolosan kartzelako ariketan erabili 

duena ere ez dugu ekarri, bertsozaleon eskura dugun Doinutegian jasota baitago 

Lete beraren bertsoz. Eta arrazoi berdinagatik  ezta ere, J. Enbeita eta I. Ajuria 

bikoteak 1991ko bertso egunean plazaratutako Omendu nahian etorri gara ( 4ko 

handia) delakoa, U. Gaztelumendi - J. Martin bikoteak Gernikan erabili duena, eta 

berdin, Donostiako hiru damatxo III izenekoa. 

Salbuespen bakarra egin dugu Eguzkiak urtzen du han goian II doinuarekin: 

Doinutegian 4ko handien sailean Joxean Artzeren koplekin jasota egon arren, 
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bidezkoa iruditu zaigu, Mikel Laboa zendu berriari esker onez, eta batez ere, 

Maialen txapeldun berriaren ekarpen zirraragarriak hainbeste merezi duelakoan, 

berriro liburu honetara ekartzea, 16ko handira luzatua, eta horregatik izenburuan  II 

ipini diogularik. Neurri aldetik irristagarri gerta daiteke 1. puntu doinu hori, 10/8ren 

ordez 9/8 egitera baitarama erraz; Laboa artista ez dabil inondik ere bertso lege 

zehatzen menpe.

Doinu berrion jatorriari erreparatuz, berriz, euskal trikitiaz gain, Irlandako herri 

doinu bat ageri zaigu. Gainontzean garbi dago ekarpen berrien iturri nagusia hemen 

bertako musikariengan topatu dutela bertsolariek. Maila nahiz estilo ezberdineko 

zazpi musikariok osatu dute lehen atal nagusia: GOSE taldea,  P. Agorrodi, I. Goenaga, 

M. Labegerie, M. Laboa, I. Manterola, U. Ormaetxea, eta X. Zabala; bertsolarien 

inguru gertukoa da hauetako zenbait.

Bestalde, bigarren atala kanpoko musikari eta kantari ezagunena; hiru ekarri 

dizkigute aurtengoan: Bob Dylan, Bob Marley, eta Norbert Schultz. Sail honetan 

Silvio Rodriguez ere aipatu behar, bere kanta bat inspirazio iturri izan denez. Esan 

daiteke gero eta gehiago eragiten dutela mundu mailako izen famatuok.

Eta azkenik, bertsolari bi etorri zaigu eurek sortutako doinuekin; I. Gurrutxaga eta X. 

Sukia oriotarrak. Bejondeizuela bioi!

  

Aurreko txapelketako azalpenetan gogoan dut, zerbait jardun genuela bertso doinuen 

egiturari buruz, eta berriro ere agian ez datorke gaizki aipatzea, gure herri doinuetan 

puntu-doinua izan dela bertso doinuaren ardatz, eta ez gurean bakarrik, zelta herri 

guztietan bederen gertatu da berdintsu: Hor dugu adibide, zerrenda honetako Irlandar 

herri doinu hori bera, Aditu laguna, itsasoak izenekoa; ikus nola dabilen puntu 

doinu bera jiraka lau aldiz -aldaketatxo batzuekin- zortziko handiko bertso doinua 

osatuz. Gure bertso doinu kutxako hiru mila horietan, aldeak daude, noski, batzuen 

eta besteen egituretan, eta ezin da hori guztia eskema orokor zorrotzetara mugatu, 

baina, garbi dago, bertso egiturak puntua ardatz duen moduan, antzeko zerbait 

izan ohi dela herri doinuaren armazoia ere. Bertso doinu osoa –A- puntu-doinu bat 

beraren, edo A-B, bire jirabiran  konposaturik etorri ohi da, era horretan entzuleari 

bat batean ulergarri gerta dakion, etena, oin, neurri, eta abarretaz aise jabe dadin. 

Errepara dezagun Eguzkiak urtzen du han goian melodia bera ere, Laboak Artzeren 
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koplak bata bestearen ondoren kantatzerakoan egin dituen doinu jokoez nola baliatu 

den txapeldun berria, 4.handiko A-B bi puntu doinu soilekin 16ko luzea josteko. 

Gu ez gara inondik ere bertsolarien kanta eraren epaile, lekuko baizik. Jarrai 

dezazuela, nork bere ahalmen eta dohainak landuz, neurri motz nahiz luze, herri 

musika kutxaren, zein iturri berrien jariotik gure belarriak gozatuz, adin guztietako 

bertsozaleon buru bihotzak aspaldiko euskal kultur bide moderno honetaz 

elikatzen. 

Hona hemen, beraz, txapelketa honen ekarpen berrien zerrenda:

1.- Abokatuak deitu berri dit

2.- Aditu laguna, itsasoak

3.- Ai Bergara Bergara

4.- Amaiurreko gaztelu zaharra

5.- Andoni Egaña agur ta ohore 

6.- Arratsaldeon gaur Tolosan zan

7.- Aurten berrienarentzat

8.- Azken tragotxo hori hartu

9.- Boligrafoa eskuan 

10.- Doinu berri hau opari bat da

11.- Eguzkiak urtzen du han goian II

12.- Geldirik ezin naizela egon

13.- Lehiak kinielak 

14.- Lili Marleen

15.- Oi kanta berri isilik nago

16.- Zerbait berriaren gose
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1.- Abokatuak deitu berri dit; 12ko handia, Unai Ormaetxeak sortua, Arkaitz 

Estiballesek 2007 Bizkaiko B. Txapelketan plazaratu zuen Gernikan, eta orduko bertsoz 

transkribatu dugu partiturara. Geroztik zabaldu den adierazgarri, 7 aldiz erabili dute 

txapelketa honetan. Doinu tragikoa, tonu minorrean, erritmoz 3/3/4/3/3/2, eta 

egituraz A1-A2-B-A2-B-A2.

....
Eranskinak : Bertso doinuak txapelketan

....
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2.- Aditu laguna, itsasoak; 8ko handia, Irlandako herri doinua, Pello Zubiria 

¨Agiña¨ren bertsoz J.Mª Beltran musikariak Txanbela II kasetean argitaratua 1987an. 

Amets Arzallusek 2008 urteko Bertso-Jazza jaialdian ekarri zuen bertso mundura 

Donostiako Victoria Eugenian, eta Andoni Egañak txapelketa honetako finalean 

erabili du goizeko agurrean, neurriz luzatuta. Kontakizunezkoa, tonu maiorrean, 

erritmoz 10/8; egituraz A1-A2-B-A2. Beltran berarengandik eskuratu dut partitura.
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3.- Ai Bergara Bergara; Neurri berezikoa. GOSE musika talde arrasatearrak 2009an 

argitaratu duen disko ¨gorrian¨ datorren sehaska kanta jaso digu Aitor Mendiluzek 

Bergarako saioan plazaratzeko agurrekoan; han kantatu zuenetik transkribatu dugu 

pentagramara. Sehaskakoa, tonu maiorrean, erritmoz 7-7-10/8-7-7, eta egituraz A-B-

A-B.
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4.- Amaiurreko gaztelu zaharra; neurri luzekoa. X. Sukiak sortua, 2007an plazaratu 

zuen Gipuzkoako txapelketan Legazpin, baina txapelketa honetan Leitzako saioan 

kartzelakoan kantatutakotik transkribatu dugu hona. Aurrez sortzaileak berak halaxe 

aukeratutako izenburua ipini diogu. Kontakizunezkoa, tonu minorrean, erritmoz 

5/5/8, eta egituraz A-A-B-D-B-E1-E2....
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5.- Andoni Egaña agur ta ohore; neurri luzekoa. Imanol Manterola musikari zumaiarrak, 

Silvio Rodriguez kantari kubatarrak Che Guevara erail zutenean ondutako ¨La era 

está pariendo un corazón¨ izeneko kantan oinarriturik sortua, Jon Maiak plazaratu 

digu Barakaldon azken agurrean, eta handik jaso dugu, bertso eta doinu. Tragikoa, 

maior tonuan, erritmoz 5/5/3, egituraz, berriz, A1-A2-A1-A3-B-D-B-D2 
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6.- Arratsaldeon gaur Tolosan zan; 10ko handia. Iker Goenagaren trikitilariaren azken 

diskotik jaso du doinua Iñaki Gurrutxagak, eta Tolosan agurra kantatuz plazaratu 

zuenetik jaso dugu. Kontakizunezkoa; tonu maiorrean, erritmoz 5/5/6/2, eta bertso 

doinuen armazoi ohikoa; A1-A2- B1-B2-A2
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7.- Aurten berrienarentzat, trikiti doinu hau A. Sarriegik plazaratu zigun finalean 

goizeko saio amaieran.Dantzakoa, maior tonukoa, erritmoz 8-8 +8/8+8/8, eta 

egitura ohikoa trikiti doinuotan, A1-A2-A1-A2-B-A2-B. 
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8.- Azken tragotxo hori hartu; neurri berezikoa (9/7ko 6 puntukoa) Bob Marley 

kantariaren Redemption kanta zertxobait moldatuta plazaratu zuen J. Maiak 

Donostiako 2008 Bertso - Jazz jaialdian, eta Lankuren bidez jasota dagoenetik ekarri 

dut hona, bertso eta doinu; A. Egañak doinu honetan agurtu gintuen BEC-eko saio 

amaieran. Tonu maiorrean, erritmoz 9/7, eta A-B-A-B-A2-B egiturakoa.
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9.- Boligrafoa eskuan; neurri berdinekoa (8/8+8/8...zortzi puntukoa..I. Gurrutxagak 

Zestoako saioan kantatu zigun kartzelako ariketan, berak sortutako doinu berri 

honetan; Aurrez ere plazaratu zuen aurtengo udaberrian Añorgan Orixe sarikoan. 

Berak eman dit partitura, solfeoz idatzita. Tonu minorrean, erritmoz  8/8, eta egituraz 

A1-A2-A3-A2-B-A4-B-A4. 
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10.- Doinu berri hau opari bat da; neurri luzekoa. Unai Muñoak Uztaritzeko saioan 

plazaratu zuen doinu berri hau. Pirritx eta Porrotx pailazo taldeko Xabi Zabala 

musikari zarauztarrak propio sortua Unairentzat txapelketa honetarako, Pirritx 

berak halaxe eskainitako opari. Sentimenduzkoa, tonu minorrean, erritmoz 5/5/3, 

eta  egituraz konplexua.
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11.- Eguzkiak urtzen du han goian II; 16ko handia. Joxean Artzeren bertsoz Mikel 

Laboak bere Lau-Bost izeneko diskoan argitaratu zuen 1980an bere Martxa baten 

lehen notak izeneko doinu ezagun hau. M. Lujanbiok, 4ko handikoa zena, hamasei 

puntutara luzatuz, Bergarako saioan plazaratu zigun kartzelakoan, eta berriro 

finalean. Tonu minor, erritmoz 10/8, eta egituraz, A-B aldaketa gutirekin. Melodiak 

baditu bere gorabeherak neurri arloan. 9/8 -10/8.
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12.- Geldirik ezin naizela egon; 10ko handia. Bob Dylan kantariaren Blowin´ in the 

wind kanta ezaguna aspalditik dabil Bizkaiko bertso eskoletan, azkenaldian lurralde 

osora zabaldu dena. Esan didate Ander Oleaga bermeotarrak plazaratu omen 

zuela 2000 urte inguruan Bizkaiko txapelketan, baina orduko bertsorik eskuratu ez 

dudanez, X. Payak txapelketa honetan Uztaritzeko agurrarekin abestu zuena jaso 

dugu hona. Tonu maiorrean; erritmoz 10/8, egituraz A1-A2-A1-B-B-B2.
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13.- Lehiak kinielak (Arrosako zolan); neurri txikikoa. Peio Agorrodik sortua, Aitor 

Renteriaren bertsoz Aire ahizpek kantatu zuten Arrosan 1998 urtean Euskalerria Zuzenean 

delako jaialdian, eta geroztik urtero ospatzen delarik, bertako himnotzat daukate, 

Arrosako zolan. Uxue Alberdik Donostiako belodromoko saioan ekarri zigun bertso 

mundura azken agurrekoan. 6/6; 7/6; neurritako puntuak, errimak aldatuz osatutako 

bertso doinua. Tonu minorrean, erritmoz 6/6;7/6, eta egituraz konplexu xamarra.
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14.- Lili Marleen; zortziko txikia. Norbert Schultz alemanak 1937an sortutako kanta 

2. mundu gerrako gudarien kanpamentuetan oso ezaguna, eta geroztik mundu osora 

zabaldua. Badakigu Jon Maiak doinu honetan kantatu zuela Felix Iñurrategiren 

omenezko bertso sorta, lili garden izenekoa, baina guk Maddalen Arzallusek Gasteizko 

saioan kantatutako agurrarekin jaso dugu pentagramotara. Tonu maiorrean, erritmoz 

7/6, egituraz A-B-D-E.
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15.- Oi kanta berri isilik nago; zortziko handia. Mixel Lavegerie kantari famatuarena 

da, 1984an Pantxo eta Xabi bikoteak kasetez argitaratu zutena, eta berriro 2006ean 

A. Duhalderen Sorminetan delakoan B. Lertxundiren ahotsez erritmo eta bertso 

desberdinez. Bigarren argitalpen honetatik jaso du Miren Amurizak,Gernikako saioan 

plazaratuz agurrarekin; Jon Maiak ere erabili du Donostiko saioan. Tonu maiorrean, 

erritmoz 5/5/5/3, eta egituraz A-B-D-E.   
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16.- Zerbait berriaren gose; neurri berdinekoa; 8/8 neurriko sei puntukoa. Aitor 

Mendiluzek GOSE musika taldearen azken disko ¨gorrian¨ datorren lehen kantako 

sarreratik egokitu du Aitorrek doinu hau ere, bertso mundura txapelketa honetan 

Iruñeko saioan ekarriaz. Tonu minorrean, erritmoz 8/8, eta egitura konplexukoa, ez 

baitu puntu-doinua.ardatz.
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