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Hitzaurrea
 Haur eta gaztetxoei bapatean erran eta bat-batean idatzi behar dela 
azaldu diozu. Denbora bat pasa eta bertso eskola batean Bapatean 2006 liburua 
esku artean duzula ikustean, ikasle batek galdera egin dizu: -Bapatean ez al zen 
bat-batean idazten? Haurrari ongi azaldu diozula uste duzu, baina ez du ulertu.

 Gauza bera gertatzen zaigu anitzetan plazan bertsotan ari garelarik: 
ustez bertsoa ongi bota eta entzuleak ez du ulertu. Posible da ongi formulatu 
arren mezua jendearengana ez iritsi izana, agian hobe formula zitekeen, 
beharbada ez zen hori kantatzeko momentua... beno, ulergaitza zen eta kito! 
Bat-batekoak horrelako pentsamendu kate bat ekar dezake segunduan. Bertso 
saio batek segundu anitz ditu. Zoritxarrez, segundu gutxi pasa genituen 
eskolan pentsamenduen kudeaketa lantzen.

 Anitzetan azaldu dugu bertsoa bat-batean kantatu ahal izateko zer 
mekanismo erabiltzen ditugun. Burua zer egiteko gai den ulertzea ordea, 
kosta egiten zaigu. Bertsolariak badaki aurrez bereganatutako oinarri batzuk 
behar dituela bat-batean aritu ahal izateko: neurri bat, doinu bat, errima bat... 
Etengabe errepikatzen diren egitura batzuen barnean aldi oro zerbait berria 
egitean datza bertsoaren jolasa.

 Bertsolaritza bat-batekoa ote da orduan? Bai, baina bat-batekoak ez 
diren oinarri batzuk behar ditu bertsolariari inprobisaziorako eskema batzuk 
eman ahal izateko. Eskema horrek dituen mugak ez bagenitu bat-batean 
aritzea kostatuko litzaiguke. Doinua, neurria, oinak, edukia... Gauza gehiegi 
hamar segunduan asmatzeko.

 Kontestua da beti bertsolaritzari bat-batekotasuna ematen diona: 
unean unekoa, bertakoa, hemen, orain. Grabagailuak saioetara eramaten 
hasi zirelarik bertsolariek ez zuten grabatzerik nahi. Dudarik gabe arrazoi 
bat baino gehiago zegoen grabatzeko nahi ezaren gibelean. Hala ere, arrazoi 
batek ukaezina izaten segitzen du: bertsoak momentuan gehiago balio du.

 Bat-bateko bertsoak idatzirik irakurtzeak duen distantzia eskaintzen 
digu Bapatean-ek. Bertsoaldiak nahi adina aztertzeko balio dezake, batzuk 
irakurri eta asetzen hasi orduko uzteko ere, bertso eskolako gaiak aurkitzeko... 
baina bereziki, segundutan asmatu den bertsoa luzaz iraunarazteko.

        
Odei Barroso 
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ARGIBIDEAK ETA IRIZPIDEAK

1.- Urtean urteko bat-bateko bertsogintzaren lekuko izateko 
helburuarekin Bertsozale Elkarteak urtero argitaratzen duen bertso 
bilduma da Bapatean.

2.- Aurtengoan ere bazkide gehienen gustuaren harira, CD bat 
argitaratu dugu, non MP3 formatuan 50 bertsoaldi biltzeaz gain, 
liburua bera dator PDF formatuan. Liburuan 590  bertso datoz 
transkribaturik, gai, doinu izen eta ohiko informazio guztiarekin. 
CDan entzungarri dauden bertsoaldiek musika ikur bat (♫) daramate 
liburuko transkripzioan. Dena den, bertsoaldi bakoitzaren aldamenean 
ageri den esteka klikatuz gero, liburuan ageri den bertsoaldi oro entzun 
dezakezu, BDB.bertsozale.com-era eramango zaituen esteka baita.

3.- Bapatean antologia bat dela esan daiteke hein batean, baina ez bere 
osotasunean. Liburuaren corpus nagusiak herritarrek antolatutako 
bertso-saioetan bat-batean kantatutako bertsoak jasotzen ditu, 
bertsolariak eta horien saio kopuruak kontuan harturik.

4.- Jakin badakigu egiten diren bertso-saio guztien informazioa biltzea 
ia ezinezkoa dela, baina ziur gaude ehuneko handi batean jasota 
dagoela. Besterik da grabatzen dena: 2014an 446 saio grabatu dira 
entzuteko euskarrian.

5.- 2014. urtean, bat-batean kantatutako bertsoak hartu dira kontuan 
liburu hau egiterakoan, txapelketetakoak izan ezik. Bertsopaperen 
alorrekorik ere ez da jaso, baina bai bat-bateko gazte sariketetakoak.

6.- Bat-bateko bertsoak idatziz emateko irizpideak (1) (Bertsozale 
Elkartea, 2004) hartu dira oinarri bertsoak transkribatzerakoan; eta 
bertan aholkatzen den modura jaso dira kokapen irizpideak. Doinuak, 
berriz, J. Dorronsorok bildutako Bertso Doinutegiaren (2) arabera 
izendatu dira. Bestalde, Bertsozale Elkarteak onartu zituen Bertso 
estrofak izendatzeko irizpideak (3)  lanaren arabera izendatu dira 
neurriak liburu honetan.



- 14 - - 15 -

Bapatean 2014

7.- Xenpelar Dokumentazio Zentroan jasotako informazioa, grabazioak 
eta horien fitxak baliatu dira liburu hau egiteko.

8.- Hau guztia gauzatzeko oso garrantzizkoa izan da erakunde hauek 
emandako diru laguntza: Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko 
Hizkuntza Politikarako Sailordetza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Euskararen Normalkuntzarako Zuzendaritza Nagusia.

Bertsozale Elkartea

(1) http://bdb.bertsozale.com/uploads/edukiak/liburutegia/xdz4_ld_000054.pdf

(2) http://bdb.bertsozale.com/web/doinutegia/bilaketa

(3) http://bdb.bertsozale.com/orriak/get/44-liburutegi-digitala#bertsolibu-bapatean
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Bertso-saioen mugimendua

2014KO BERTSO-SAIOAK

HERRIALDEAK Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipe-

koak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Araba 21 35 67 1 0 4 10 8 1 30 18 195

Bizkaia 74 91 86 8 1 2 37 12 3 92 32 438

Gipuzkoa 122 160 203 16 16 78 7 65 10 157 61 895

Lapurdi 4 19 13 5 4 0 4 1 0 13 1 64

Nafarroa 19 34 99 1 1 0 3 15 2 27 5 206
N a f a r r o a 

Beherea 1 2 8 0 2 0 3 0 0 5 1 22

Zuberoa 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5

Guztira 241 343 477 31 24 84 65 101 16 325 118 1825

ARABA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Aiaraldea 2 2 8 1 0 1 0 0 0 3 4 21
Arabako 
Errioxa 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 10
Arabako 
Lautada 3 6 6 0 0 0 3 0 0 1 3 22
Arabako 

Mendialdea 0 2 5 0 0 0 3 0 0 3 1 14

Añanaldea 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 6

Gasteizaldea 12 13 19 0 0 1 1 7 1 17 4 75
Trebiñuko 
Konderria 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Zuia-
Gorbeialdea 2 8 20 0 0 1 3 1 0 5 2 42

Guztira 21 35 67 1 0 4 10 8 1 30 18 195
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BIZKAIA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Arratia-
Nerbioi 6 3 6 1 0 0 2 1 0 9 0 28

Bilboaldea 23 15 12 5 1 2 7 1 0 35 10 111

Busturialdea 8 8 17 1 0 0 6 1 3 6 0 50

Durangaldea 14 15 28 0 0 0 6 2 0 11 15 91

Enkarterri 2 3 2 1 0 0 2 1 0 5 0 16

Lea-Artibai 6 19 7 0 0 0 4 4 0 8 2 50

Uribe-Butroe 7 13 9 0 0 0 4 0 0 9 1 43

Uribe-Kosta 8 15 5 0 0 0 6 2 0 9 4 49

Denera 72 88 74 11 14 5 73 5 9 1 0 356

GIPUZKOA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Bidasoaldea 13 12 9 1 0 3 0 0 1 1 0 40

Buruntzaldea 12 19 20 0 2 9 1 1 0 21 4 89

Debabarrena 7 15 31 0 5 10 1 5 1 12 0 87

Debagoiena 14 10 20 2 0 7 1 7 1 18 2 82

Donostialdea 12 22 16 7 1 16 0 2 0 25 23 124

Goierri 14 31 34 2 2 9 1 19 3 18 2 135

Oarsoaldea 8 9 13 1 1 5 0 3 1 15 2 58

Tolosaldea 20 19 28 3 1 9 0 9 2 25 23 139

Urola Kosta 22 23 32 0 4 10 3 19 1 22 5 141

Guztira 122 160 203 16 16 78 7 65 10 157 61 895

LAPURDI Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Biarritz-
Angelu-
Baiona

0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5

Lapurdi 
Beherea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapurdi 
Ekialdea 0 2 2 0 1 0 1 0 0 3 0 9
Lapurdi 

Erdialdea 2 3 3 3 2 0 2 0 0 1 1 17
Lapurdi 
Garaia 2 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 12

Lapurdi 
Itsasegia 0 8 5 1 1 0 0 0 0 6 0 21

Guztira 4 19 13 5 4 0 4 1 0 13 1 64
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NAFARROA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Aralar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erriberriko 
Merindadea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iruñeko 
Merindadea 19 29 94 1 1 0 3 15 2 24 5 193
Lizarrako 

Merindadea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tuterako 

Merindadea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Zangozako 
Merindadea 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 8

Guztira 19 34 99 1 1 0 3 15 2 27 5 206

NAFARROA 
BEHEREA

Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Agaramont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amikuze 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4

Arberoa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Baigorri-
Ortzaize 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 8

Garazi 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 6

Irati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oztibarre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Denera 1 2 8 0 2 0 3 0 0 5 1 22

ZUBEROA Jaialdiak Plaza
Librekoak

Lagun
artekoak Sariketak Hitzaldiak Ekitaldipekoak Bereziak Lehiaketak Txapelketak Didaktikoak Eskekoak Denera

Arbaila 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Basabürüa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pettarra 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Guztira 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
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Tauletako kontzeptuen azalpena

Jaialdia:  lau bertsolari edo gehiago eta gaiak emanda.
Plaza librekoa:   bi-hiru bertsolari, librean, plazan, jaietan...
Lagun artekoa:  jatordu giroan edo antzekoetan gehienbat.
Sariketak:         Bat-batekoak: elkarteek, udalek antolatuak edo motibo 
  jakin baten inguruan jokatzen direnak.
Hitzaldiak:       Bertsolaritza gai izanik edozein markotan antolatuak.
Ekitaldipekoak:   Bertsotarako ez den ekitaldian egindako saioak 
  (omenaldi, ezkontza...).
Bereziak:         Saio musikatuak, esperimentalak eta bertso jarriekin 
  eginak.
Lehiaketak:      Bertso idatzien lehiaketen ingurukoak.
Txapelketa:      Bat-batekoak: Euskal Herrikoa, herrialdeetakoak edo 
  eskolartekoak.
Didaktikoak:    Bertsolaritzaren helburu didaktikoa dutenak.
Eskekoak:        Etxez etxe eskean egindakoak.

Herrialdeak:

ARABA

Aiaraldea:  Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio, Okondo
Añanaldea:  Armiñon, Añana, Berantevilla, Erriberabeitia, 
  Erriberagoitia, Gaubea, Iruña Oka, Kuartango, Lantaron, 
  Zanbrana
Arabako Errioxa: Bastida, Bilar, Ekora, Eltziego, Guardia, Kripan, Eltziego, 
  La Puebla de Labarca,  Leza, Mañueta, Moreda, 
  Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena
Arabako Lautada:Agurain, Asparrena, Barrundia, Burgelu, Burgu, 
  Donemillaga, Dulantzi, Iraitz-Gauna, Zalduondo
Arabako Mendialdea: Arraia-Maeztu, Bernedo, Harana, Kanpezu, Langran, 
  Urizaharra
Gasteizaldea:   Arana, Gasteiz, Abetxuku, Gamarra Nagusia, Uribarri 
  Dibiña…
Trebiñuko Conderria:  Argantzun, Trebiñu
Zuia-Gorbeialdea: Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, 
  Zigoitia
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BIZKAIA

Arratia-Nerbioi:  Arakaldo, Arantzazu, Arrankudiaga, Arteaga, Bedia, 
  Dima, Igorre, Lemoa, Orozko, Otxandio, Ubide, Ugao, 
  Urduña, Zeanuri, Zeberio
Bilboaldea:  Alonsotegi. Arrigorriaga,  Barakaldo, Basauri, Bilbo, 
  Erandio,  Etxebarri, Galdakao,  Portugalete, Santurtzi, 
  Sestao, Zaratamo
Busturialdea:   Ajangiz,  Arratzu, Bermeo,  Busturia, Ea, Elantxobe, 
  Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 
  Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, 
  Muxika, Nabarniz, Sukarrieta
Durangaldea:   Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, 
  Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Zaldibar, 
  Zornotza
Enkarterri:  Abanto-Zierbena,  Artzentales, Balmaseda, Galdames, 
  Gordexola, Gueñes, Karrantza, Lanestosa, Muskiz, 
  Ortuella,Sopuerta, , Trapagaran,Turtzioz, Zalla
Lea-Artibai:  Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxabarria, Gizaburuaga, 
  Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, 
  Ondarroa, Ziortza-Bolibar,
Uribe-Butroe:   Arrieta, Bakio, Derio ,Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Jatabe, 
  Larrabetzu, Laukiz, Lezama, Loiu, Meñaka, Morga, 
  Mungia, Sondika, Zamudio
Uribe-Kosta:  Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, 
  Sopela, Urduliz

GIPUZKOA
 
Bidasoaldea:  Hondarribia eta Irun.
Buruntzaldea:  Andoain, Astigarraga. Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, 
  Usurbil
Debabarrena:  Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku, Soraluze
Debagoiena:  Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, 
  Eskoriatza,Leintz-Gatzaga, Oñati
Donostialdea:  Donostia
Goierri:   Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, 
  Gaintza,  Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, 
  Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, 
  Segura, Urretxu, Zaldibia,  Zegama, Zerain, Zumarraga
Oarsoaldea:  Errenteria, Lezo, Oiartzun Pasaia
Tolosaldea:   Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, 
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  Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, 
  Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, 
  Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, 
  Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
Urola Kosta:   Aia, Aizarnazabal, Azkoitia., Azpeitia, Beizama, Errezil, 
  Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa,  Zumaia

LAPURDI

Biarritz, Angelu, Baiona 
Lapurdi Beherea: Hiriburu, Lehuntze, Milafranga, Mugerre, Urketa
Lapurdi Ekialdea:Ahurti, Bardoze, Beskoitze, Gixune, Hazparne, Lekorne, 
  Lekuine, Makea
Lapurdi Erdialdea: Ahetze, Arbona, Arrangoitze, Basusarri, Haltsu, Jatsu, 
  Larresoro, Senpere, Uztaritze
Lapurdi Garaia:  Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu, Kanbo, Luhuso, Sara, Zuraide
Lapurdi Itsasegia: Azkaine, Bidarte, Biriatu, Donibane Lohizune, Getaria, 
  Hendaia, Urruña, Ziburu

NAFARROA

Erriberriko Merindadea:  Artaxoa,  Azkoien,  Caparroso, Erriberri,  
  Faltzes, Funes, Leotz, Martzilla, Mendigorria, Milagro, 
  Miranda Arga, Miranda El Cuende, Miranda El Fruto, 
  Orbaibar, San Martin Unx, Santakara, Tafalla, Uxue
Iruñeko Merindadea: Basaburua, Baztan, Zugarramurdi, Bortziriak, 
  Etxauribar, Gares, Iruñerria, Itza, Larraunaldea, 
  Leitzaldea, Malerreka, Oltza Zendea, Sakana,  Txulapain, 
  Ultzamaldea
Lizarrako Merindadea: Ameskoa, Armañantzas, Azuelo, Deierri, 
  Doneztebe-Iguzkitza,  Egaibar,  El Busto, Genevilla, 
  Iguskitzaibar, Lana, Lapoblacion, Lizarra, Lizarrako 
  Erribera, Los Arcos, Marañon, San Adrian,  Viana, Zirauki
Tuterako Merindadea: Ablitas, Alesdes, Arguedas, Barillas, Buñuel, 
  Cadreita, Cascante,  Castejon,  Cintruénigo, Corella, 
  Cortes, Erripazuloaga, Fitero, Fontellas, Fustiñana, 
  Melida, Monteagudo, Murchante, Sartaguda, Tulebras, 
  Tutera, Valtierra, Zarrakaztelu
Zangozako Merindadea: Aezkoa, Agoitz, Ardaitz, Artzibar, Auritz, 
  Bizkarret-Gerendain, Erroibar, Erronkariko Ibarra, 
  Esteribar, Ibargoiti, Irunberri, Lizoainibar, Longide. 
  Luzaide, Orreaga, Zangozaldea, Zaraitzu, Zilbeti
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NAFARROA BEHEREA

Agaramont:  Akamarre, Bidaxune, Burgue-erreiti, Erango, Samatze
Amikuze:  Aiziritze-Gamue-Zohazti, Amendüze-Unaso, Amorotze-
  Zokotze, Arberatze-Zilhekoa, Arboti-Zohota, Arrueta-
  Sarrikota, Behaskane-Laphizketa, Behauze, Bithiriña, 
  Donapaleu, Gabadi, Garruze, Ilharre, Labetze-Bizkai, 
  Larribarre-Sorhapuru, Lukuze-Altzumarta, Martxueta, 
  Oragarre, Ostankoa, Uhartehiri
Arberoa:  Aiherra, Armendaritze, Bastida, Donamartiri, Donoztiri, 
  Heleta, Iholdi, Irisarri, Izturitze, Mehaine
Baigorri-Ortzaize: Aldude, Anhauze, Arrosa, Azkarate, Baigorri, Banka, 
  Bidarrai, Irulegi, Lasa, Ortzaize, Urepele
Garazi:   Donibane Garazi, Ahatsa-Altzieta-Bazkazane, Ainhize-
  Monjolose, Aintzila, Arnegi, Behorlegi,  Buztintze-
  Hiriberri,  Donazaharre,  Duzunaritze-Sarasketa, 
  Eiheralarre, Ezterenzubi, Gamarte, Izpura, Lakarra, 
  Lekunberri, Mendibe, Suhuskune, Zaro, Jatsu, Uharte-
  Garazi
Oztibarre:  Arhantsusi, Bunuze, Donaixti-Ibarre, Hozta, Ibarrola, 
  Izura-Azme, Jutsi, Larzabale-Arroze-Zibitze

ZUBEROA

Arbaila:   Altzuruku, Arrokiaga, Garindaine, Gotaine-Iribarne, 
  Idauze-Mendi, Mendikota, Muskildi, Ozaze-Zühura,  
  Pagola,  Urdiñarbe, Zalgize-Doneztebe,
Basabürüa:  Aloze-Ziboze-Onizegaine, ltzai-Altzabeheti-Zunharreta, 
  Atharratze-Sorholüze, Barkoxe,  Eskiula, Etxebarre, 
  Gamere-Zihiga, Hauze, Iruri, Lakarri-Arhane-
  Sarrikotagaine, Larraine, Eskiula,  Etxebarre, Gamere-
  Zihiga, Hauze, Iruri, Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine, 
  Larraine, Lexantzü-Zunharre, Ligi-Atherei, Liginaga-
  Astüe, Montori, Santa Grazi
Pettarra:  Ainharbe,  Arüe-Ithorrotze-Olhaibi,  Berrogaine-Larüntze, 
  Bildoze-Onizepea, Domintxaine-Berroeta,  Etxarri, 
  Ezpeize-Ündüreine, Jeztaze, Lohitzüne-Oihergi, Maule-
  Lextarre, Mitikile-Larrori-Mendibile, Ospitalepea, 
  Ozaraine-Erribareita, Sarrikotapea, Sohüta, Ürrüstoi-
  Larrabile
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TXAPELKETAK,
SARIKETAK,

LEHIAKETAK…
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Aldizkako ekitaldiak:
Txapelketak, sariketak eta lehiaketak

Aldizkako ekitaldiak deritzon atalean tarteka antolatzen diren 
ekitaldien berri jasotzen da. Bertsolaritza sustatu eta biziberritzeko 
tresnatzat hartu izan dira sarritan, bai historian zehar baita gaur egun 
ere, izaten duten eraginagatik. Hainbat motatakoak izan daitezke 
bakoitzak jarritako helburuen arabera (bertsolaritza ezagutzera 
emateko eta prestigioa sortzeko, bertsolari gazteak ezagutarazteko, 
eta abar), eta ezaugarrien arabera: hedadura maila, sailkapen modua, 
lehiakortasun maila, maiztasuna, eta abar.  Bertsolaritzaren Datu-
Basearen bidez orain arte Xenpelar Dokumentazio Zentroan jaso diren 
aldizkako ekitaldien informazioa jaso daiteke, helbide honetan: http://
bdb.bertsozale.com/web/aldizkakoa 

2014 urtean zehar izan diren txapelketa, sariketa eta lehiaketei 
buruzko informazioa hau da: 

A. Txapelketak
Euskal Herri mailan edo herrialde mailan antolatzen diren bat-bateko 
lehiak. 2014. urtean honako hauek izan ziren: 

1. Herrialde mailako txapelketak: 
•	 Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (15. 2014) 
•	 Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari 

Xapelketa (4. 2014) 
2. Eskolarteko txapelketak: 

•	 Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (19. 2014) 
•	 Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (31. 

2014) 
•	 Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (34. 

2014) 
•	 Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (21. 2014) 
•	 Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (28. 

2014) 
•	 Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa 

(26. 2014. Orio) 
3. Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:

•	 Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (1. 2014) 
•	 Bardoak : Nafarroako taldekako bertso ekimena (2. 

2014) 

http://bdb.bertsozale.com/web/aldizkakoa
http://bdb.bertsozale.com/web/aldizkakoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2111-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-15.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2123-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-4.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2123-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-4.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2043-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-19.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2039-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-31.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2039-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-31.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2017-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-34.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2017-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-34.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2040-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-21.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2021-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2021-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2018-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-26.-2014.-orio
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2018-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-26.-2014.-orio
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1997-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-1.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2001-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2001-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-2.-2014
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B. Sariketak
Eremu txikiagoan edo berezitasunen batekin antolatutako bat-bateko 
lehiak. 2014. urtean honako hauek izan ziren: 

•	 Abra Saria (13. 2014. Getxo) 
•	 Atera Herriarteko Txapelketa (2. 2014) 
•	 B-lañon Sariketa (1. 2014. Gernika) 
•	 BBK Sariketa (22. 2014) 
•	 Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (1. 2014. 

Bergara) 
•	 Berritxu Saria (19. 2014. Berriatua) 
•	 Bertso Parranda (7. 2014) 
•	 Bertsotan Jai!. Herriko Bertsolarien Taldekako 

Txapelketa (5. 2014. Zumaia) 
•	 Bertxorakeriketa (2014. Gasteiz) 
•	 Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (16. 2014) 
•	 Durangaldeko Kopla Txapelketa (2. 2014. Durango) 
•	 Erniarraitz Bertso Kopa (1. 2014. Azkoitia)
•	 Erniarraitz Sariketa (7. 2014)
•	 Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketa (5. 2014. 

Etxarri Aranatz) 
•	 Harituz Herriartekoa (1. 2014) 
•	 Hernandorena Saria (9. 2014. Itsasu) 
•	 Lizardi Saria (38. 2014. Zarautz) 
•	 Mariano Izeta (6. 2014. Elizondo) 
•	 Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa 

(12. 2014) 
•	 Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (4. 2014. 

Donostia) 
•	 Osinalde Saria (43. 2014. Gabiria) 

o Osin Berde Saria (2. 2014. Zaldibia) 
o Argi Berri Saria (17. 2014. Ordizia)
o Aztiri Saria (15. 2014. Gabiria)

•	 Oñatiko Bertsolari Txapelketa (7. 2014. Oñati) 
•	 Plazatik Gaztetxera (13. 2014) 
•	 Urkabustaizko Esaera Zaharren Txapelketa (6. 2014. 

Urkabustaiz) 
•	 Xenpelar Saria (22. 2014. Errenteria) 
•	 Zarauzko Kopla Txapelketa (8. 2014. Zarautz)  

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2012-abra-saria-13.-2014.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-herriarteko-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2080-b-laon-sariketa-1.-2014.-gernika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2019-bbk-sariketa-22.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2146-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-1.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2146-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-1.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2071-berritxu-saria-19.-2014.-berriatua
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2138-bertso-parranda-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2059-bertsotan-jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-5.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2059-bertsotan-jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-5.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2131-bertxorakeriketa-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2149-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-16.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2079-durangaldeko-kopla-txapelketa-2.-2014.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2047-erniarraitz-bertso-kopa-1.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2002-erniarraitz-sariketa-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2042-euskal-herriko-bertso-afari-txapelketa-5.-2014.-etxarri-aranatz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2042-euskal-herriko-bertso-afari-txapelketa-5.-2014.-etxarri-aranatz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2010-harituz-herriartekoa-1.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2038-hernandorena-saria-9.-2014.-itsasu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2117-lizardi-saria-38.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2137-mariano-izeta-6.-2014.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2016-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-12.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2016-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-12.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2004-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-4.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2004-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-4.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2014-osinalde-saria-43.-2014.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2045-osin-berde-saria-2.-2014.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/autoritatea/view_fitxa/argi-berri-saria-17.-2014.-ordizia/ekitaldia/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/autoritatea/view_fitxa/aztiri-saria-15.-2014.-gabiria/ekitaldia/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2143-oatiko-bertsolari-txapelketa-7.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2049-plazatik-gaztetxera-13.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2142-urkabustaizko-esaera-zaharren-txapelketa-6.-2014.-urkabustaiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2142-urkabustaizko-esaera-zaharren-txapelketa-6.-2014.-urkabustaiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2134-xenpelar-saria-22.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2144-zarauzko-kopla-txapelketa-8.-2014.-zarautz
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C. Lehiaketak
•	 “Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar” 

Betsopaper Lehiaketa (1. 2014. Gasteiz) 
•	 Altzako Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Donostia) 
•	 Arrasate Bertsopaper Lehiaketa (27. 2014. Arrasate) 
•	 Basarri Saria (30. 2014. Zarautz) 
•	 Baztan Bidasoako Bertsopaper Lehiaketa (27. 2014. 

Bera) 
•	 Bermeoko Bertsopaper Lehiaketa (10. 2014. Bermeo) 
•	 Bertsolaritzen (17. 2014. Mendata) 
•	 Bertsomovieda! (3. 2014. Beasain) 
•	 Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa 

(27. 2014. Muxika) 
•	 Gaztelekuko Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Oñati) 
•	 Getariako Literatur Lehiaketa (13. 2014. Getaria) 
•	 Ibon Zabala Saria (16. 2014. Errenteria) 
•	 Iparragirre Saria : Bertso, Narratiba Eta Poesia (23. 

2014. Zumarraga-Urretxu) 
•	 Irungo Eskolarteko Bertsopaper Lehiaketa (1. 2014. 

Irun) 
•	 Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (29. 2014. 

Bergara)
•	 Koldo Mitxelena Literatur Saria (25. 2014. Donostia) 
•	 Lazkao-Txiki Bertsopaper Lehiaketa (23. 2014. 

Ordizia) 
•	 Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (2. 2014. 

Zizurkil) 
•	 San Andres Bertsopaper Lehiaketa (20. 2014. Eibar) 
•	 San Antontxu Bertsopaper Lehiaketa (16. 2014. 

Mungia) 
•	 San Telmo Literatur Saria (31. 2014. Zumaia)
•	 Santixabel Bertsopaper Lehiaketa (38. 2014. Usurbil) 
•	 Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertsopaper 

Lehiaketa (27. 2014. Urretxu-Zumarraga) 
•	 Villabonako Bertso eta Ipuin Lehiaketa (23. 2014. 

Villabona) 
•	 Xabier Munibe Bertsopaper Lehiaketa (23. 2014. 

Azkoitia) 
•	 Zapirain Anaiak Bertsopaper Lehiaketa (26. 2014. 

Errenteria) 
•	 Zubeltzu Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Deba-

Itziar) 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2015-sexu-eta-ugalketa-eskubideak-munduan-zehar-betso-paper-lehiaketa-1.-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2015-sexu-eta-ugalketa-eskubideak-munduan-zehar-betso-paper-lehiaketa-1.-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2075-altzako-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1991-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-arrasate
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2115-basarri-saria-30.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2113-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-bera
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2113-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-bera
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2006-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-10.-2014.-bermeo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2024-bertsolaritzen-17.-2014.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2013-bertsomovieda-3.-2014.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2069-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-27.-2014.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2069-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-27.-2014.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2003-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2055-getariako-literatur-lehiaketa-13.-2014.-getaria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2136-ibon-zabala-saria-16.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2023-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-23.-2014.-zumarraga-urretxu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2023-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-23.-2014.-zumarraga-urretxu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2068-irungo-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-1.-2014.-irun
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2068-irungo-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-1.-2014.-irun
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2078-koldo-mitxelena-literatur-saria-25.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2050-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2050-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2048-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-2.-2014.-zizurkil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2048-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-2.-2014.-zizurkil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2130-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-20.-2014.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1996-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-16.-2014.-mungia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1996-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-16.-2014.-mungia
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2194-san-telmo-literatur-saria-31.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2114-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-38.-2014.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2072-villabonako-bertso-eta-ipuin-lehiaketa-23.-2014.-villabona
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2072-villabonako-bertso-eta-ipuin-lehiaketa-23.-2014.-villabona
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2025-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2025-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2135-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-26.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2135-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-26.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2109-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-deba-itziar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2109-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-deba-itziar
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Osinalde Sariketa
Gabiria, 2014-04-12
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A. Txapelketak
Herrialde mailako txapelketak: 

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (15. 2014) 
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2111-bizkaiko-
bertsolari-txapelketa-15.-2014 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Fredi Paia
Faseak/Saioak: 

Bizkaiko Eskualdeetako Txapelketak:
Arratialdeko Bertsolari Txapelketa (14. 2014)  
Busturialdeko Bertsolari Txapelketa (14. 2014)  
Durangaldeko Bertsolari Txapelketa (14. 2014)  
Enkarterriko Bertsolari Txapelketa (6. 2014)  
Hego Uribeko Bertsolari Txapelketa (2. 2014)  
Lea-Artibaiko Bertsolari Txapelketa (14. 2014)  
Uribe-Butroeko Bertsolari Txapelketa (3. 2014)  
Uribe-Kostako Bertsolari Txapelketa (3. 2014)  
Kanporaketak:
2014-10-12 Galdakao Txapelketa
2014-10-19 Gautegiz Arteaga Txapelketa
2014-10-25 Mungia Txapelketa
2014-11-02 Mallabia Txapelketa
2014-11-09 Zeanuri Txapelketa
Finalaurreak:
2014-11-22 Etxebarria Txapelketa
2014-11-30 Urduliz Txapelketa
2014-12-07 Zornotza Txapelketa
Finala:
2014-12-20 Bilbo Txapelketa
 

Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari Xapelketa 
(4. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2123-xiberoa-
lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-4.-2014 

http://bdb.bertsozale.com/web/aldizkakoa/view/arabako-bertsolari-txapelketa-11.-2013
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2111-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-15.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2111-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-15.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1614-fredi-paia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2026-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-arratialdeko-bertsolari-txapelketa-14.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2027-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-14.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2028-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-durangaldeko-bertsolari-txapelketa-14.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2029-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-6.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2030-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-hego-uribeko-bertsolari-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2031-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-lea-artibaiko-bertsolari-txapelketa-14.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2032-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-3.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2033-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-3.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-12-galdakao-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-19-gautegiz-arteaga-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-25-mungia-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-02-mallabia-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-09-zeanuri-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-22-etxebarria-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-30-urduliz-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-07-zornotza-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-20-bilbo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2123-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-4.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2123-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-4.-2014
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Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak
Txapelduna: Sustrai Colina
Faseak/Saioak: 

Kanporaketak:
2014-10-04 Muskildi Txapelketa
2014-10-11 Senpere Txapelketa
2014-10-18 Aiherra Txapelketa
Finalaurreak:
2014-10-26 Larresoro Txapelketa
2014-11-02 Aiziritze Txapelketa
Finala:
2014-11-15 Baiona Txapelketa

 

Eskolarteko txapelketak: 
Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (19. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2043-arabako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-19.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Peru Abarrategi
Faseak/Saioak: 

2014-05-09 Gasteiz Txapelketa
2014-05-10 Zalduondo Txapelketa
2014-05-17 Aramaio Txapelketa
2014-05-24 Kanpezu Txapelketa
Finala:
2014-05-31 Legutio Txapelketa
 

Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (31. 2014) 
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2039-bizkaiko-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-31.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Bizkaia

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/573-sustrai-colina
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-04-muskildi-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-11-senpere-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-18-aiherra-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-26-larresoro-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-02-aiziritze-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-15-baiona-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2043-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-19.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2043-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-19.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3192-peru-abarrategi
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-09-gasteiz-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-10-zalduondo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-17-aramaio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-24-kanpezu-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-31-legutio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2039-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-31.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2039-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-31.-2014
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Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Asier Galarza 
Faseak/Saioak: 

2014-05-20 Bilbo Txapelketa
2014-05-21 Getxo Txapelketa
2014-05-22 Bermeo Txapelketa
2014-05-23 Elorrio Txapelketa
Finala:
2014-06-07 Gernika-Lumo Txapelketa

 
Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (34. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2017-
gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-34.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Maider Arregi
Faseak/Saioak: 

Saio didaktikoak:
2014-03-07 Zarautz Didaktikoa
2014-03-14 Lasarte-Oria Didaktikoa
2014-03-21 Zumarraga Didaktikoa
2014-03-28 Lazkao Didaktikoa
2014-04-10 Azkoitia Didaktikoa
Kanporaketak: 
2014-03-07 Zarautz Txapelketa
2014-03-14 Lasarte-Oria Txapelketa
2014-03-21 Zumarraga Txapelketa
2014-04-04 Mutriku Txapelketa
2014-04-10 Azkoitia Txapelketa
Finala: 
2014-05-25 Arrasate Txapelketa
 

Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (21. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2040-
iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-21.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarra
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak, Ikastolen Elkartea

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3355-asier-galarza
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-20-bilbo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-21-getxo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-22-bermeo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-23-elorrio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-06-07-gernika-lumo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2017-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-34.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2017-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-34.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3866-maider-arregi
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-07-zarautz-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-14-lasarte-oria-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-21-zumarraga-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-lazkao-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-10-azkoitia-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-07-zarautz-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-14-lasarte-oria-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-21-zumarraga-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-04-mutriku-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-10-azkoitia-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-25-arrasate-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2040-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-21.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2040-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-21.-2014
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Txapelduna:  Aitor Servier 
Faseak/Saioak: 

2014-04-26 Baigorri Txapelketa
2014-05-31 Hazparne Txapelketa

Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (28. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2021-nafarroako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Mikel Lasarte 
Faseak/Saioak: 

Bertso-paper lehiaketaren sari banaketa: 
2014-05-17 Altsasu Lehiaketa
Bat-bateko saioa: 
2014-04-04 Iruñea Txapelketa 

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (26. 
2014. Orio)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2018-euskal-
herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-26.-2014.-orio 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Maider Arregi Markuleta 
Faseak/Saioak: 

2014-06-21 Orio Txapelketa  

Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:
Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (1. 2014)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1997-arabako-
bertso-kuadrilla-artekoa-1.-2014 
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3579-aitor-servier
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-26-baigorri-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-31-hazparne-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2021-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2021-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2014
http://bdb.bertsozale.com/web/haitzondo/view/-Mikel-Lasarte
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-17-altsasu-lehiaketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-04-iruea-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2018-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-26.-2014.-orio
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2018-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-26.-2014.-orio
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3866-maider-arregi-markuleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-06-21-orio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1997-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-1.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1997-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-1.-2014
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Faseak/Saioak: 
2014-01-18 Agurain Prentsaurrekoa
2014-02-01 Legutio Lagun-artekoa
2014-02-01 Gasteiz Lagun-artekoa
2014-02-07 Gasteiz Lagun-artekoa
2014-02-08 Izarra Lagun-artekoa
2014-02-14 Atauri Lagun-artekoa
2014-02-15 Oion Lagun-artekoa
2014-02-15 Ozeta Lagun-artekoa
2014-02-15 Aramaio Lagun-artekoa
2014-02-15 Saratxo Lagun-artekoa
2014-02-21 Agurain Lagun-artekoa
2014-02-22 Legutio Lagun-artekoa
2014-02-22 Gasteiz Lagun-artekoa 19:30
2014-02-22 Gasteiz Lagun-artekoa 20:30
2014-03-08 Zalduondo Lagun-artekoa
2014-03-08 Izarra Lagun-artekoa
2014-03-15 Gasteiz Lagun-artekoa
2014-03-21 Amurrio Lagun-artekoa
2014-03-22 Ametzaga Lagun-artekoa
2014-03-29 Aramaio Lagun-artekoa
2014-04-05 Agurain Jaialdia

Bardoak : Nafarroako taldekako bertso ekimena (2. 2014) 
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2001-bardoak-
nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-2.-2014 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea
Irabazleak: Lepatanatuek taldea
Faseak/Saioak: 

2014-02-07 Lesaka Lagun-artekoa
2014-02-07 Zubieta Lagun-artekoa
2014-02-07 Erratzu Lagun-artekoa
2014-02-07 Arbizu Lagun-artekoa
2014-02-08 Iruñea Lagun-artekoa
2014-02-08 Iruñea Lagun-artekoa Txantrea
2014-02-14 Iruñea Lagun-artekoa
2014-02-14 Bera Lagun-artekoa
2014-02-15 Otsagabia Lagun-artekoa

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-01-18-agurain-prentsaurrekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-01-legutio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-01-gasteiz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-gasteiz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-08-izarra-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-14-atauri-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-oion-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-ozeta-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-aramaio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-saratxo-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-agurain-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-22-legutio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-22-gasteiz-lagun-artekoa-1930
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-22-gasteiz-lagun-artekoa-2030
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-08-zalduondo-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-08-izarra-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-15-gasteiz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-21-amurrio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-22-ametzaga-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-29-aramaio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-05-agurain-jaialdia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2001-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2001-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-lesaka-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-zubieta-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-erratzu-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-arbizu-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-08-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-08-iruea-lagun-artekoa-txantrea
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-14-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-14-bera-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-otsagabia-lagun-artekoa
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2014-02-15 Leitza Lagun-artekoa
2014-02-15 Gaintza Lagun-artekoa
2014-02-21 Barañain Lagun-artekoa
2014-02-21 Uitzi Lagun-artekoa
2014-02-21 Etxarri-Aranatz Lagun-artekoa
2014-02-22 Leitza Lagun-artekoa
2014-02-23 Barañain Lagun-artekoa
2014-03-08 Ituren Lagun-artekoa
2014-03-14 Elizondo Lagun-artekoa
2014-03-28 Iruñea Lagun-artekoa
2014-03-28 Igantzi Lagun-artekoa
2014-03-29 Iruñea Lagun-artekoa
2014-03-30 Leitza Lagun-artekoa
2014-04-12 Lesaka Txapelketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-leitza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-gaintza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-baraain-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-uitzi-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-etxarri-aranatz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-22-leitza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-23-baraain-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-08-ituren-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-14-elizondo-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-igantzi-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-29-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-30-leitza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-12-lesaka-txapelketa
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B. Sariketak
Abra Saria (13. 2014. Getxo)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2012-abra-saria-
13.-2014.-getxo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE) 
Txapelduna: Nuria Cortada 
Faseak/Saioak: 

2014-02-21 Getxo Sariketa

Atera Herriarteko Txapelketa (2. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-
herriarteko-txapelketa-2.-2014 
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Goierri
Txapelduna:  Gabiriako taldea: Mikel Asurabarrena ; Gorka Maiz; Jokin 
Murua
Faseak/Saioak: 

2014-10-10 Zegama Sariketa
2014-10-17 Ormaiztegi Sariketa
2014-10-18 Ataun Sariketa
2014-10-24 Ordizia Sariketa
2014-11-01 Segura Sariketa
2014-11-07 Urretxu Sariketa
2014-11-08 Zumarraga Sariketa
2014-11-14 Zaldibia Sariketa

B-lañon Sariketa (1. 2014. Gernika)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-
herriarteko-txapelketa-2.-2014 
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: B-Lañon
Txapelduna:  Nerea Ibarzabal
Faseak/Saioak:

2014-06-13 Gernika-Lumo Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2012-abra-saria-13.-2014.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2012-abra-saria-13.-2014.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3741-nuria-cortada
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-getxo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-herriarteko-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-herriarteko-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2147-mikel-asurabarrena
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3124-gorka-maiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2539-jokin-murua
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2539-jokin-murua
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-10-zegama-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-17-ormaiztegi-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-18-ataun-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-24-ordizia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-01-segura-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-07-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-08-zumarraga-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-14-zaldibia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-herriarteko-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2122-atera-herriarteko-txapelketa-2.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3391-nerea-ibarzabal
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/saioa/view_fitxa/33478/leihoa
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BBK Sariketa (22. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2019-bbk-
sariketa-22.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
Sailkapena: 

18 urtera artekoak: Arratia: Aitor Asua, Lur Ziarrusta, Arrate 
Gaztelu, Leire Amenabar.
 19-24 urte bitartekoak: Lea-Artibai: Nerea Ibarzabal, Eneko Arrate, 
Aitor Ruiz.
Faseak/Saioak: 

2014-03-11 Markina-Xemein Sariketa
2014-03-12 Zalla Sariketa
2014-03-19 Durango Sariketa
2014-03-25 Igorre Sariketa
Finala: 
2014-03-28 Bilbo Sariketa

Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (1. 2014. Bergara)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2146-bergarako-
bertsolari-txapelketa-nagusia-1.-2014.-bergara
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Bergara
Antolatzailea: Bergarako Bertso-Eskola (Kopla Barik)
Txapelduna: Garikoitz Lopez de Munain 
Faseak/Saioak: 

2014-11-28 Bergara Sariketa
2014-12-12 Bergara Sariketa
Finala:
2014-12-27 Bergara Sariketa

Berritxu Saria (19. 2014. Berriatua)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2071-berritxu-
saria-19.-2014.-berriatua 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2019-bbk-sariketa-22.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2019-bbk-sariketa-22.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-11-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-12-zalla-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-19-durango-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-25-igorre-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-bilbo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2146-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-1.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2146-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-1.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3932-garikoitz-lopez-de-munain
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-28-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-12-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2071-berritxu-saria-19.-2014.-berriatua
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2071-berritxu-saria-19.-2014.-berriatua
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Antolatzailea: Berriatuako Udala. Kultura Batzordea
Txapeldunak: Aitor Servier  
Faseak/Saioak: 

2014-06-27 Berriatua Sariketa

Bertso Parranda (7. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2138-bertso-
parranda-7.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Herri artekoa: Azpeitia, Azkoitia, Errezil
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Gune: Jon Gurrutxaga ; Nekane Zinkunegi ; Ugaitz Beristain
Faseak/Saioak: 

2014-10-31 Azpeitia Sariketa
2014-11-07 Azpeitia Sariketa
2014-11-14 Azkoitia Sariketa
2014-11-21 Azpeitia Sariketa
2014-11-28 Azkoitia Sariketa
2014-12-05 Errezil Sariketa
Finala:
2014-12-12 Azpeitia Sariketa
 

Bertsotan Jai!. Herriko Bertsolarien Taldekako Txapelketa 
(5. 2014. Zumaia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2059-bertsotan-
jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-5.-2014.-zumaia
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Zumaia
Antolatzailea: Zumaiako Bertso-Eskola 
Txapeldunak:   Maddi Gallastegi; Maddalen Arzallus; Maialen Velarde; 
Izar Zubieta
Faseak/Saioak: 

2014-05-02 Zumaia Sariketa 

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3579-aitor-servier
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-06-27-berriatua-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2138-bertso-parranda-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2138-bertso-parranda-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3871-jon-gurrutxaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2984-nekane-zinkunegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3933-ugaitz-beristain
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-31-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-07-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-14-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-21-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-28-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-05-errezil-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-12-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2059-bertsotan-jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-5.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2059-bertsotan-jai.-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-5.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2301-maddi-gallastegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/365-maddalen-arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2661-maialen-velarde
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3867-izar-zubieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-02-zumaia-sariketa
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Bertxorakeriketa (2014. Gasteiz)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2131-
bertxorakeriketa-2014.-gasteiz 
Kokapena: Araba
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea 
Txapeldunak: Ander Solozabal eta Julen Zulaika   
Faseak/Saioak: 

2014-10-18 Gasteiz Plaza librea
2014-10-18 Gasteiz Lagun-artekoa

Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (16. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2149-
bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-16.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Bortziriak
Antolatzailea: Bortzirietako Bertso-Eskola
Txapeldunak: Ioar Tainta, Jon Barberena eta Manu Goiogana
Faseak/Saioak: 

2014-12-19 Bera Sariketa
2014-12-27 Lesaka Sariketa 12:30
2014-12-27 Lesaka Sariketa 14:00
2014-12-27 Lesaka Sariketa 17:00
2014-12-27 Lesaka Sariketa 18:30
2014-12-27 Lesaka Sariketa 20:00
2014-12-27 Lesaka Sariketa 21:30

Durangaldeko Kopla Txapelketa (2. 2014. Durango)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2079-
durangaldeko-kopla-txapelketa-2.-2014.-durango 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Durangaldea
Antolatzailea: Durangaldeko Bertso-Eskola
Txapeldunak:   Unai Iturriaga 
Faseak/Saioak: 

2014-06-13 Durango Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2131-bertxorakeriketa-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2131-bertxorakeriketa-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.com/web/haitzondo/view/-Ander-Solozabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2012-julen-zulaika
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-18-gasteiz-plaza-librea
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-10-18-gasteiz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2149-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-16.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2149-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-16.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2386-ioar-tainta
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2938-jon-barberena
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2333-manu-goiogana
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-19-bera-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-1230
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-1400
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-1700
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-1830
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-2000
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-27-lesaka-sariketa-2130
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2079-durangaldeko-kopla-txapelketa-2.-2014.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2079-durangaldeko-kopla-txapelketa-2.-2014.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1106-unai-iturriaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-06-13-durango-sariketa
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Erniarraitz Bertso Kopa (1. 2014. Azkoitia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2047-erniarraitz-
bertso-kopa-1.-2014.-azkoitia 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapeldunak:   Felix Zubia 
Faseak/Saioak: 

2014-05-10 Azkoitia Sariketa 

Erniarraitz Sariketa (7. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2002-erniarraitz-
sariketa-7.-2014 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapeldunak:   Amaia Iturriotz
Faseak/Saioak: 

2014-01-24 Azpeitia Sariketa
2014-01-31 Errezil Sariketa
2014-02-07 Azkoitia Sariketa
2014-02-14 Azpeitia Sariketa

Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketa (5. 2014. Etxarri 
Aranatz)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2042-euskal-
herriko-bertso-afari-txapelketa-5.-2014.-etxarri-aranatz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Karrikestu Elkartea 
Txapeldunak:   Beñat Gaztelumendi 
Faseak/Saioak: 

2014-05-10 Etxarri-Aranatz Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2047-erniarraitz-bertso-kopa-1.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2047-erniarraitz-bertso-kopa-1.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.com/web/haitzondo/view/-Felix-Zubia
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-10-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2002-erniarraitz-sariketa-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2002-erniarraitz-sariketa-7.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2422-amaia-iturriotz
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-01-24-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-01-31-errezil-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-07-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-14-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2042-euskal-herriko-bertso-afari-txapelketa-5.-2014.-etxarri-aranatz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2042-euskal-herriko-bertso-afari-txapelketa-5.-2014.-etxarri-aranatz
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/880-beat-gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-10-etxarri-aranatz-sariketa
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Harituz Herriartekoa (1. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2010-harituz-
herriartekoa-1.-2014 
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Tolosaldea
Antolatzailea: Harituz Bertsozale Elkartea
Txapeldunak:  Jon Ormazabal ; Unai Mendizabal ; Joseba Otaegi
Faseak/Saioak: 

2014-02-14 Alegia Sariketa
2014-02-15 Larraul Sariketa
2014-02-21 Altzo Sariketa
2014-03-07 Zizurkil Sariketa
2014-03-08 Tolosa Sariketa
2014-03-14 Anoeta Sariketa
2014-03-15 Villabona Sariketa
2014-03-21 Berastegi Sariketa
2014-03-28 Andoain Sariketa
Finala:
2014-04-11 Anoeta Sariketa

Hernandorena Saria (8. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2038-
hernandorena-saria-9.-2014.-itsasu 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Lapurdi
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak 
Faseak/Saioak: 

2014-05-03 Itsasu Sariketa 

Lizardi Saria (38. 2014. Zarautz)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2117-lizardi-
saria-38.-2014.-zarautz 
Maiztasna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala. Turismo Bulegoa, Zarauzko Bertso-Eskola 
(Motxian)

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2010-harituz-herriartekoa-1.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2010-harituz-herriartekoa-1.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1566-jon-ormazabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3747-unai-mendizabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1586-joseba-otaegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-14-alegia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-15-larraul-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-21-altzo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-07-zizurkil-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-08-tolosa-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-14-anoeta-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-15-villabona-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-21-berastegi-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-andoain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-04-11-anoeta-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2038-hernandorena-saria-9.-2014.-itsasu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2038-hernandorena-saria-9.-2014.-itsasu
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-03-itsasu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2117-lizardi-saria-38.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2117-lizardi-saria-38.-2014.-zarautz
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Txapelduna: Ane Labaka  
Faseak/Saioak:   

2014-08-28 Zarautz Sariketa
2014-08-29 Zarautz Sariketa
Finala
2014-09-05 Zarautz Sariketa
 

Mariano Izeta (6. 2014. Elizondo)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2137-mariano-
izeta-6.-2014.-elizondo 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena:  Nafarroa 
Hedadura:   Nafarroa
Antolatzailea:  Nafarroako Bertsozale Elkartea 
Txapelduna:   Saioa Alkaiza 
Faseak/Saioak:   

2014-11-14 Arribe Sariketa
2014-11-14 Iruñea Sariketa
2014-11-14 Arbizu Sariketa
Finala:
2014-11-21 Elizondo Sariketa

Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa (12. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2016-martxoan-
bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-12.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Goierri
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola 
Txapelduna: Gabiri2: Endika Igartzabal ; Mikel Asurabarrena “Teo” ; 
Aitzol Iturbe “Aiztol”
Faseak/Saioak:   

2014-02-28 Urretxu Sariketa
2014-03-07 Gabiria Sariketa
2014-03-14 Urretxu Sariketa
2014-03-15 Ezkio-Itsaso Sariketa
Finala:
2014-03-28 Urretxu Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2856-ane-labaka
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-08-28-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-08-29-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-09-05-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2137-mariano-izeta-6.-2014.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2137-mariano-izeta-6.-2014.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3048-saioa-alkaiza
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-14-arribe-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-14-iruea-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-14-arbizu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-21-elizondo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2016-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-12.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2016-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-12.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2969-endika-igarzabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2147-mikel-asurabarrena
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3882-aitzol-iturbe
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-02-28-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-07-gabiria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-14-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-15-ezkio-itsaso-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-28-urretxu-sariketa
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Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (4. 2014. Donostia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2004-mikel-
laboa-bertsolari-txapelketa-4.-2014.-donostia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Antiguako Jai Batzordea 
Txapelduna:   Maialen Akizu 
Faseak/Saioak:   

2014-01-26 Donostia Sariketa

Osinalde Saria (43. 2014. Gabiria)
1. Osin Berde Saria (2. 2014. Zaldibia) 
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2045-osin-berde-
saria-2.-2014.-zaldibia  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osin Berde Kultur Elkartea 
Sailkatuak:  Malen Amenabar ; Josu Oiartzabal
Faseak/Saioak:   2014-03-15 Zaldibia Sariketa 

2. Argi Berri Saria (17. 2014. Ordizia) 
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2191-argi-berri-
saria-17.-2014.-ordizia  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Sailkatuak:  Aitor Irastortza ; Aitor Salegi
Faseak/Saioak:   2014-03-22 Ordizia Sariketa 
 

3. Aztiri Saria (15. 2014. Gabiria)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2192-aztiri-
saria-15.-2014.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2004-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-4.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2004-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-4.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2710-maialen-akizu
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-01-26-donostia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2045-osin-berde-saria-2.-2014.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2045-osin-berde-saria-2.-2014.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3216-malen-amenabar
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/3249-josu-oiartzabal-xenpelar
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-15-zaldibia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2191-argi-berri-saria-17.-2014.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2191-argi-berri-saria-17.-2014.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2396-aitor-irastorza
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/3563-aitor-salegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-22-ordizia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2192-aztiri-saria-15.-2014.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2192-aztiri-saria-15.-2014.-gabiria
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Antolatzailea:  Aztiri Elkartea
Sailkatuak:  Mikel Iturriotz ; Xabier Igoa
Faseak/Saioak:   2014-03-29 Gabiria Sariketa 

4. Osinalde Saria (43. 2014. Gabiria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2014-osinalde-
saria-43.-2014.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osinalde Elkartea
Txapelduna:   Aitor Irastorza 
Faseak/Saioak:   2014-04-12 Gabiria Sariketa 

Oñatiko Bertsolari Txapelketa (7. 2014. Oñati)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2143-oatiko-
bertsolari-txapelketa-7.-2014.-oati 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Oñati
Antolatzailea:  Oñatiko Bertso-Eskola (Karrika)
Txapelduna:  Andoni Goitia
Faseak/Saioak:   

2014-11-29 Oñati Sariketa
2014-12-06 Oñati Sariketa
2014-12-20 Oñati Sariketa

Plazatik Gaztetxera (13. 2014)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2049-plazatik-
gaztetxera-13.-2014 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Euskal Herria
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Antzuolako Gaztetxea ; Debako Gazte Asanblada ; Eibarko 
Gazte Asanblada ;
Elgoibarko Gazte Asanblada ; Markina-Xemeingo Gazte Asanblada ; 
Mutrikuko Gazte Asanblada ; Soraluzeko Gazte Asanblada 
Txapelduna:   Jokin Bergara ; Manu Goiogana 

http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/3426-mikel-iturriotz
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/2374-xabi-igoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-03-29-gabiria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2014-osinalde-saria-43.-2014.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2014-osinalde-saria-43.-2014.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2396-aitor-irastorza
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/saioa/view_fitxa/32746/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2143-oatiko-bertsolari-txapelketa-7.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2143-oatiko-bertsolari-txapelketa-7.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2143-oatiko-bertsolari-txapelketa-7.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-29-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-06-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-20-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2049-plazatik-gaztetxera-13.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2049-plazatik-gaztetxera-13.-2014
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3868-jokin-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2333-manu-goiogana
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Faseak/Saioak:   
Kanporaketak:
2014-05-09 Antzuola Sariketa
2014-05-10 Azkoitia Sariketa
2014-05-16 Eibar Sariketa
2014-05-17 Deba Sariketa
Finalaurreak: 
2014-05-23 Markina-Xemein Sariketa
2014-05-24 Elgoibar Sariketa
Finala: 
2014-05-31 Soraluze Sariketa

Xenpelar Saria (22. 2014. Errenteria)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2134-xenpelar-
saria-22.-2014.-errenteria 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Ereintza Kultur Elkartea  ;  Errenteriako Bertso-Eskola 
(Xenpelar) 
Txapelduna:   Nerea Ibarzabal
Faseak/Saioak:   

2014-11-22 Errenteria Sariketa
2014-11-29 Errenteria Sariketa
Finala:
2014-12-08 Errenteria Sariketa

BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2144-zarauzko-
kopla-txapelketa-8.-2014.-zarautz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Txapelduna:   Gorka Ostolaza “Potxis”
Faseak/Saioak:  

2014-12-19 Zarautz Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-09-antzuola-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-10-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-16-eibar-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-17-deba-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-23-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-24-elgoibar-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-05-31-soraluze-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2134-xenpelar-saria-22.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2134-xenpelar-saria-22.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/3391-nerea-ibarzabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-22-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-11-29-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-08-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2144-zarauzko-kopla-txapelketa-8.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2144-zarauzko-kopla-txapelketa-8.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/1582-gorka-ostolaza-potxis
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2014-12-19-zarautz-sariketa
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C. Lehiaketak
“Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar” Betsopa-
per Lehiaketa (1. 2014. Gasteiz)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2015-sexu-eta-
ugalketa-eskubideak-munduan-zehar-betso-paper-lehiaketa-1.-2014.-gasteiz 
Kokapena:  Gasteiz
Hedadura:   Gasteiz
Antolatzailea:  Medicus Mundi. Araba
Sariduna: 

1. saria. Z TALDEA: Felipe Zelaieta Txurruka irakaslea eta bere 
bertso-tailerreko ikasleak: Koldo, Koldo, Mikel, Beñat, Agurtzane, 
Kristina, Jose Luis, Albaro, Alberto, Naiara,... 
 
2. saria: Beñat Garaio Mendizabal. “Bizkorra ez naiz baina 
badaukat”

Altzako Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Donostia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2075-altzako-
bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-donostia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Bizarrain Kultur Elkartea
Sariduna:   Iñigo Legorburu 

Arrasate Bertsopaper Lehiaketa (27. 2014. Arrasate)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1991-arrasate-
bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-arrasate 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Debagoiena
Antolatzailea:  AED Kultur Elkartea 
Saridunak:   

1. LH 5-6: Olatz Zuazubiskar, “Ipuin zopa”; Izar Ruiz de Austri, 
“Gutun anonimoak”.

2. DBH 1-2: Mikel Etxezarreta, “Gernikako bonbardeaketa”; 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2015-sexu-eta-ugalketa-eskubideak-munduan-zehar-betso-paper-lehiaketa-1.-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2015-sexu-eta-ugalketa-eskubideak-munduan-zehar-betso-paper-lehiaketa-1.-2014.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2075-altzako-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2075-altzako-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2939-iigo-legorburu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1991-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-arrasate
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1991-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-arrasate
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Ohiana Arana, “Abortua”.
3. DBH 3-4: Marixe Ruiz de Austri, “Elkar ahaztu nahi eta 

ezina”; Ainitze Biteri, “Bizitzak dituen kontraesanak”.

Basarri Saria (30. 2014. Zarautz)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2115-basarri-
saria-30.-2014.-zarautz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala 
Saridunak:  

1. Alaitz Sarasola. “Belarritakoak”. 
2. Aitor Albistur. “Terrazako kafea”

Baztan Bidasoako Bertsopaper Lehiaketa (27. 2014. Bera)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2113-baztan-
bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-bera 
Kokapena:  Nafarroa
Hedadura:   Baztan Bidasoa
Antolatzailea:  Bortzirietako Bertso-Eskola, Berako Udala. Kultura
Saridunak:   

•	 A maila (10 urte artekoak) 
1. Orti Arotzena Portu. “Zozketan irabazle” 
2. Jon Urrusolo Elgorriaga “Kanpora zoaz” ; Adur Huzi Matxiarena 
“Paxtor”; Ekiñe Taberna Fagoaga “Bera”.

•	 B maila (11-14 urte artekoak) 
1. Ekhiñe Zapiain Arlegi. “Ez da erraza izan” 
2. Uxue Mesa Garmendia. “Maleta prestatzen” 
3. Iratxe Muxika “Lanera urruti”; Kattalin Berasain “Sari 
kadukatua”; Nahikari Loiarte “Nere lagunak”

•	 C maila (15-18 urte artekoak) 
1. Maddalen Lopez Tapia “LOMCE” 
2. Beñat Etxekolonea Diez “Euskara”

•	 D maila (18 urtetik goitikoak) 
1. Julen Zelaieta Iriarte “Oroitza soil bat” 
2. Eneko Fernandez Maritxalar “Hauteskundeak”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2115-basarri-saria-30.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2115-basarri-saria-30.-2014.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2113-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-bera
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2113-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-bera
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Bermeoko Bertsopaper Lehiaketa (10. 2014. Bermeo)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2006-bermeoko-
bertso-paper-lehiaketa-10.-2014.-bermeo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Bermeo
Antolatzailea:  Bermeoko Udala. Euskara Zerbitzua 
Saridunak:   

1. Ager Monasterio Leniz, “Eguraldia”.  
2. Lore Barrena Lozano, “Euskarari”.

Bertsolaritzen (17. 2014. Mendata)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2024-
bertsolaritzen-17.-2014.-mendata 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Oilargane Elkartea 
Saridunak:   

•	 A. maila: 
1. Olatz Silva 
2. Uxue Iturbide

•	 B. maila: 
1. Oihane Abete 
2. Zaloa Iturbe

•	 D. maila: 
1. Koldo Gezuraga 
2. Eneko Aldana

Bertsomovieda! (3. 2014. Beasain)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2013-
bertsomovieda-3.-2014.-beasain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Arrano Kultur Elkartea. Beasain
Webgunea:   www.bertsomovieda.com 
Saridunak:   

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2006-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-10.-2014.-bermeo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2006-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-10.-2014.-bermeo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2024-bertsolaritzen-17.-2014.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2024-bertsolaritzen-17.-2014.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2013-bertsomovieda-3.-2014.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2013-bertsomovieda-3.-2014.-beasain
http://www.bertsomovieda.com
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•	 Helduetan: 
1. “Paradisua lurpean” - Maddalen Arzallus eta Lander Garro 
2. “Bertsofrikia” - Gero Pentzauku Produkxions

•	 Bertsorik onenak eta publikoaren saria: “Sar dadila kalabazan” 
- Jon Martin/Beira eta Izaskun Bernedo 

•	 Gazteetan: 
1. “Handitan bertsolari izan nahi dut” - Etxebeltz bertso-eskola 
2. “Bertsotan non...eta ikastolan!” - Zurriola ikastola

Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa (27. 
2014. Muxika)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2069-garriko-
bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-27.-2014.-muxika 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Garriko Bertso-Eskola 
Saridunak:   

•	 A maila: 
- 1. saria: Lander Unzalu 
- 2. saria: Uxue Guerrero
- Aipamenak: Garazi Ziluaga; Haizea Ubierna; Olatz Silva; 
Shunyi Rubio; Nuria Foruria; Maite Etxebarria; Izaro 
Unamuno. 

•	 B maila:  
- 1. saria: Ane Arostegi 
- 2. saria: Beñat Bilbao 
- Aipamenak: Julen Carrion; Izaro Ziluaga; Zaloa Iturbe; Ibai 
Abaunza.

•	 D maila:  
- 1. saria: Eneko Aldana 
- 2. saria: Koldo Gezuraga
- Aipamenak: Aloña Aldamizetxebarria; Asier Galarza; Eneritz 
Iturbe; Goreti Zarrabe. 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2069-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-27.-2014.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2069-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-27.-2014.-muxika
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Gaztelekuko Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Oñati)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2003-
gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-oati 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Oñati
Antolatzailea:  Oñatiko Bertso-Eskola (Karrika) 
Saridunak:   

•	 LH saila: 
Ane Mendizabal, Maria Murgiondo eta Mar Posada 
Irea Egaña 
Malen Osa eta Maia Odriozola 
Ilia Uriarte 
Luka Demestri, Eñaut Zubia 

•	 DBH eta Batxilergo saila: 
Maider Arregi 
Urko Arregi 
Gontzal Belategi

Getariako Literatur Lehiaketa (13. 2014. Getaria)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2055-getariako-
literatur-lehiaketa-13.-2014.-getaria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Getaria
Antolatzailea:  Getariako Udala 
Saridunak:   

•	 3. maila. Olerkia / Bertsoa:  
Irati Barrenetxea Mugerza. “Atzo, gaur, bihar” 

•	 5. maila. Olerkia / Bertsoa:  
Lur Errasti Begiristain: “Whatsapp eta futbola” 

•	 6. maila. Olerkia / Bertsoa: 
Beñat Azkue Ezenarro. “Getaria” 

•	 Helduak. Olerkia / Bertsoa:
Maitane Subijana Zendoia. “Idatzita datoz” 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2003-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2003-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2055-getariako-literatur-lehiaketa-13.-2014.-getaria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2055-getariako-literatur-lehiaketa-13.-2014.-getaria


- 50 - - 51 -

Bapatean 2014

Ibon Zabala Saria (16. 2014. Errenteria)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2136-ibon-
zabala-saria-16.-2014.-errenteria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau Haizetara 
Elkartea 
Saridunak: Maddi Iztueta  

Iparragirre Saria : Bertso, Narratiba Eta Poesia (23. 2014. 
Zumarraga-Urretxu)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2023-iparragirre-
saria-bertso-narratiba-eta-poesia-23.-2014.-zumarraga-urretxu 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Urretxuko Udala; Zumarragako Udala
Saridunak:   

•	 16 urte arteko maila (0 lan aurkeztuta): hutsik 

•	 16 urtetik gorakoen maila (9 lan aurkeztuta):  
1. saria: Iñigo Legorburu Arregi (Errenteria). “Ama izango 
naiz” 
2. saria: Aitor Albistur Pulido (Errenteria). “Natasha”
Aipamen berezia: Amaia Iturriotz Etxaniz. “Gauzen logika”

Irungo Eskolarteko Bertsopaper Lehiaketa (1. 2014. Irun)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-
eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara 
Kokapena:  Irun
Hedadura:   Irun
Antolatzailea:  Irunabar Irungo Bertsoaren Bilgunea
Saridunak:   

•	 3. Mailan (LH): Xabi Etxebeste 
•	 4. Mailan (LH): Ane Zubieta
•	 5. Mailan (LH): Leire Arrieta
•	 6. Mailan (LH): Sara Padilla, Marina Sanchez, Leire Larrarte, 

Guillermo Gonzalez

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2136-ibon-zabala-saria-16.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2136-ibon-zabala-saria-16.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/3935-maddi-iztueta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2023-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-23.-2014.-zumarraga-urretxu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2023-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-23.-2014.-zumarraga-urretxu
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara
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•	 DBH 1: Igauri Lopetegi
•	 Aipamen bereziak: Alazne Bermudez, Nerea, Natalia, 

Maialen, Alba, Serah, Nerea I., Eneritz M., Battogtokh, 
Andoni S., Aimar Arana, Mireia, Aiala.

Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (29. 2014. Bergara)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-
eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Bergara
Antolatzailea:  Bergarako Udala. Euskara 
Saridunak:   

•	 1. taldea: Markel Laskurain, “Bergarako auzoak”; Ainara 
Rubio, “Oporrak”

•	 2. taldea: 1. saria: Beñat Loidi: San Martzialak”; 2. saria: 
Yasmin Chohan: “Oporrak”

•	 3. taldea: Urko Egaña, “Egonean lan”.

Koldo Mitxelena Literatur Saria (25. 2014. Donostia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2078-koldo-
mitxelena-literatur-saria-25.-2014.-donostia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Donostia
Antolatzailea:  Donostiako Euskararen Udal Patronatua 
Saridunak:   

•	 C mailan: 
- Eguzki Aginagalde Huitzi: “Fuertebenturako hondartzak”  
- June Azpiazu Nosellas: “Nire oporrak”  

•	 E mailan: 
- Unai Azpiroz Iztueta: “Amets gaiztoa” 

•	 F mailan: 
- Jokin de Miguel Salaberria: “Egiak agerian”

Lazkao-Txiki Bertsopaper Lehiaketa (23. 2014. Ordizia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2050-lazkao-
txiki-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-ordizia 

http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2195-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-29.-2014.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2078-koldo-mitxelena-literatur-saria-25.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2078-koldo-mitxelena-literatur-saria-25.-2014.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2050-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2050-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-ordizia
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Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Saridunak:   

•	 Gaztetxoen mailan:  
1. Maide Garmendia 
2. Aner Perez 
3. Maddi Aiestaran 

•	 Gazte mailan: 
1. Aitor Servier 
2. Jone Makazaga 
3. Ane Beloki 

•	 Helduen mailan:  
1. Jon Martin 
2. Amaia Agirre 
3. Nikolas Zendoia

Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (2. 2014. Zizurkil)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2048-pello-mari-
otao-bertsopaper-lehiaketa-2.-2014.-zizurkil 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria eta diaspora
Antolatzailea:  Teodoro Hernandorena Kultur Elkartea 
Saridunak:   

•	 Helduen maila:  
1. Amaia Agirre, ‘Donostia Europako kultur hiriburu’  
2. Aitor Albistur, ‘Zuri, ama’  

•	 Gazteen maila:  
1. Maialen Akizu, ‘(Lan) bideak’  
2. Aitor Servier, ‘Krisia’ 

•	 Diaspora: 
1. Todor Azurza, “Euskara, gure eguneroko borroka”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2048-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-2.-2014.-zizurkil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2048-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-2.-2014.-zizurkil
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San Andres Bertsopaper Lehiaketa (20. 2014. Eibar)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2130-san-
andres-bertso-paper-lehiaketa-20.-2014.-eibar  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria, Eibar
Antolatzailea:  Eta Kitto! Euskara Elkartea 
Saridunak:   

•	 16 urtetik gorakoak: 
1. Manu Goiogana 
2. Aimar Goenaga 

•	 16 urtetik beharakoak: 
1. Malen Suarez 
2. Panlo Santos

San Antontxu Bertsopaper Lehiaketa (16. 2014. Mungia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1996-san-
antontxu-bertso-paper-lehiaketa-16.-2014.-mungia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Mungiako Bertso-Eskola (Taket) 
Saridunak:   

•	 Gazteak: 
1. Saria: “Maitasun itsua” (Paule Ixiar Loizaga, Sopela) 
2. Saria: “Ordu bete atzera estatu espainiarra” (Aitor Servier, 
Azkaine) 
3. Saria: “Oroitzapenak” (Iker Elortegi, Gatika) 
Aipamenak: 
º “Bertsoekin bizi naiz” (Olaia Gallastegi, Fruiz) 
º “Gabon hauetan pasa dot” (Izaro Martin, Mungia) 

•	 Helduak: 
1. Saria: ”Ostopoen aukerak” (Iñigo Legorburu, Orereta) 
2. Saria: “Abenduko hotzak” (Ardatz Enbeita, Muxika) 
3. Saria: “Euskaldun barri bat BEC-en” (Iratxe Ibarra, 
Markina-Xemein) 
Aipamenak: 
º “Pobsvonder” (Erlantz Astorkiza, Mungia) 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2130-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-20.-2014.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2130-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-20.-2014.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1996-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-16.-2014.-mungia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/1996-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-16.-2014.-mungia
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º “Ospitalean zeuri begire” (Garazi Mendoza, Mungia) 
º “Haurra” (Beñat Barainka, Arrieta) 
º “Bat gehi bat ez denean bi”, Iraitz Bilbao, Mungia) 
º “Ikara” (Naroa Elortegi, Gatika)

San Telmo Literatur Saria (31. 2014. Zumaia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2194-san-
telmo-literatur-saria-31.-2014.-zumaia 
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Zumaia
Antolatzailea:  Zumaiako Udala 
Saridunak:   

•	 LH 3. Maila: Odette Manterola Tena “Ostadarra”
•	 L.H 4 Maila: Maria Rigüela Rodriguez “Inauteriak”
•	 L.H 5. Maila: Intza Martin Egaña “Bertsoak”
•	 L.H 6. Maila: Eire Salegi Zulaika “Ama”
•	 DBH 1. Maila: Martin Etxaniz Iruretagoiena “Narrondo”
•	 DBH 2. Maila: Irati Azpiazu Galartza “Aittitte”
•	 DBH 3. Maila: Peio Etxabe Arregi “Aitona Xanti”
•	 DBH 4. Maila: Aritz Eizagirre Urain “Baserrian erroturik”
•	 Batxilergoa 1: Haizea Aizpurua Goienetxea “Garaipenaren 

bidean”

Santixabel Bertsopaper Lehiaketa (38. 2014. Usurbil)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2114-santixabel-
bertso-paper-lehiaketa-38.-2014.-usurbil 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Usurbil
Antolatzailea:  Usurbilgo Udala
Saridunak:   Antton Aranburu

Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertsopaper Le-
hiaketa (27. 2014. Urretxu-Zumarraga)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-
eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-
zumarraga 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa

http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2194-san-telmo-literatur-saria-31.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/aldizkakoa/view/2194-san-telmo-literatur-saria-31.-2014.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2114-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-38.-2014.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2114-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-38.-2014.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/es/web/haitzondo/view/237-antton-haranburu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2009-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-27.-2014.-urretxu-zumarraga
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Hedadura:   Urretxu-Zumarraga
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola
Saridunak:   

•	 A maila (LHko 5. eta 6. mailak)
1. saria: Malen Badiola Intxausti
2. saria: Alaitz Lopez Gonzalez
3. saria: Oscar Mba Nsue Andeme
Aipamen bereziak: Izaro Lesaka Txintxurreta, Maren Albisua 
Idiakez , Oier Chico Basabe, Maitane Guzman Rodriguez, Maren 
Etxeberria Altzelai, Iune Gurrutxaga Matilla, Maddi Urbizu 
Altzelai, June Arozena Dominguez, Irune Erostarbe Rodrigo, Uxuri 
Urrate Ibarzabal

•	 B maila (DBHko 1. eta 2. mailak)
1. saria: Xabier Etxezarreta Garate
2. saria: Aner Arozena Dominguez
3. saria: Haritz Chico Izagirre
Aipamen bereziak: Aitor Enparanza Etxaniz, Igor Garcia Sanz, Iker 
Martinez Garralda, Iñaki Godoy Jimenez

•	 D maila (DBHko 3. eta 4. mailak)
1. saria: Sara Bidarte Begiristain

Villabonako Bertso eta Ipuin Lehiaketa (23. 2014. Villabona)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2072-
villabonako-bertso-eta-ipuin-lehiaketa-23.-2014.-villabona
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Villabona
Antolatzailea:  Villabonako Udala. Euskara
Saridunak:   

•	 LH 3-4 
1.- Baratza – Oier Aranburu (Ikastola) 
2.- Natura – Maialen Velazquez (Ikastola) 
3.- Aste Santuko oporrak – Markel Etxeberria (Ikastola) 

•	 LH 5-6 
1.- Pelukeri aldrebesa – Enara Lertxundi (Ikastola) 
2.- Umeen gaixotasuna – Aicha Olaiz (Fleming) 
3.- Pijama festa – Paula Gibello (Fleming) 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2072-villabonako-bertso-eta-ipuin-lehiaketa-23.-2014.-villabona
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2072-villabonako-bertso-eta-ipuin-lehiaketa-23.-2014.-villabona
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Aipamen berezia: Amasa independiente – Kepa Otegi 
(Fleming) 

•	 DBH 1-2 
1.- Nora goaz hil eta gero? – Aizpea Belasko (Erniobea) 
2.- Irakasle mozkorren eguna – Xabi Lasa (Erniobea) 
3.- Euskal Herria – Iratxe Mateos (Erniobea) 

•	 DBH 3-4 
1.- Basamortutik – Igor Gorostidi (Erniobea) 
2.- Natura gure eskuetan – Asier Diaz (Erniboea) 
3.- Gallardon jauna – Nerea Castro (Erniobea) 
Aipamen berezia: Emakume ez inoren menpe – Maddi Otegi 
(Erniobea)

Xabier Munibe Bertsopaper Lehiaketa (23. 2014. Azkoitia)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2025-xabier-
munibe-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-azkoitia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urola Kosta
Antolatzailea:  Indarlan Guraso Elkartea (Xabier Munibe Ikastola) ; 
Udaberri Guraso Elkartea (Xabier Munibe Ikastola)
Saridunak:   

•	 B mailan, DBH: 1. eta 2. mailako ikasleak  
1.saria: Asier Ganzarain, Marat Ansoalde eta Aimar Guenbe. 
“Udarako opariak”. 
2.saria: Iker Moto, Julen Larrañaga eta Endika Agirre. 
“Teknologia eta gurasoak”.  
3.saria: Malen Bastarrika eta Idoia Larrañaga. “Dantzak”.  
4.saria: Elene Agirre eta Maddi Gajate. “Festak”. 

•	 A mailan, DBH 3. eta 4. mailako ikasleak  
1.saria: Ander Garayar. “Urteroko oporrak”.  
2.saria: Jone Makazaga. “Maitasunaren kondena”.   
3.saria. Jon Izagirre. “Ceuta eta Melilla”.  
4.saria: Ane Peñagarikano. “Nerabetasunari”.   

•	 Azkoitarren saria: Jone Zabaleta. “Chibok Herriko malkoak”.

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2025-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2025-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-23.-2014.-azkoitia
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Zapirain Anaiak Bertsopaper Lehiaketa (26. 2014. Errenteria)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2135-zapirain-
anaiak-bertso-paper-lehiaketa-26.-2014.-errenteria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau Haizetara 
Elkartea 
Sariduna:   Ane Labaka 

Zubeltzu Bertsopaper Lehiaketa (5. 2014. Deba-Itziar)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2109-zubeltzu-
bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-deba-itziar 
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Deba - Itziar
Antolatzailea:  Debako Udala. Euskara  ;   Zuhatza Kultur Elkartea 
Saridunak:   

•	 Lehen Hezkuntza: 
1. saria: Aloña Salegi. “Salbatore” 
2. saria: Ane Txurruka. “Bitxito” 
3. saria: Goreti Unanue. “Gore” 

•	 2. DBH: 
1. saria: Aitor Arakistain. “Ura” 
2. saria: Ekaitz Zubimendi. “Ieup” 
3. saria: Julen Arufe. “Euskaldun petoak” 

•	 3. Nagusiak: 
1. saria: Ander Zulaika. “Pop begi urdin” 
2. saria: Karlos Larrañaga. “Lastur” 
3. saria: Luis Mari Agirrezabala. “Zelaitxo”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2135-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-26.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2135-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-26.-2014.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2856-ane-labaka
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2109-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-deba-itziar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2109-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-5.-2014.-deba-itziar
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BAT-BATEKO
BERTSO HAUTATUAK
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Bertso Eguna
Donostia, 2014-01-25
Iturria: XDZ
Argazkilaria: Gari Garaialde
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AJANGIZ (2014-01-03)

Bertsolariak: X. Amuriza eta J. Maia.

Gai-emailea: Josu Goikoetxea.

Lagun arteko saioa, bertso afaria, Ajangizko Herriko tabernan. 
Bertsolariek gai librean eta Goikoetxeak jarritako gaien harira 
kantatu zuten. Librean egindako saioaren bukaera aldera puntutan 
egin zuten, eta bertsoaldi hori jaso dugu hemen.

J. Maia – X. Amuriza

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

J. Maia
Aurretikan daukagu
urte bat luzea

X. Amuriza 
barria izan leike
busti edo hezea

J. Maia
bederen etorri da
ze hego-haizea!

X. Amuriza
Izan liteke igual
gaixtoen klasea.

X. Amuriza 
Krisia amaitzeko
bada itxaropena

J. Maia
ez det uste amaitu
daitekeenik dena

X. Amuriza
baina badaezpada
ipini antena

J. Maia
oraindik ikusteko
daukagu txarrena.
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J. Maia
Azkar saltzen digute
ja bukatu dala

X. Amuriza
zuk ez sinistutea
hori naturala

J. Maia
engainatzen gaituzte
panpinak bezala.

X. Amuriza
Nik uste dot onena
faltetan jatala.

X. Amuriza
Adinez aurrerantza
badoa gizona

J. Maia
eta adinarena 
inoiz ez da broma

X. Amuriza
eta atzetik dator
alboan dagona

J. Maia
ez dago abade bat
zaharra eta ona.

J. Maia
Baina ia gertuago
daukazu zerua

X. Amuriza
hantxe izango naz ni
zure aingerua

J. Maia
hil eta heldu jatzu
bizitzan negua

X. Amuriza
ta presentatuko dut
Jon Maian burua.

X. Amuriza
San Pedrok esango dau
“Pasatu aurrera”

J. Maia
guztiok nahi genuke
holako harrera 

X. Amuriza
eta gero Jon Maia
bota baztarrera

J. Maia
zu igual pixka’t lehenago
iritsiko zera.

J. Maia
Ta zuk guri kontatu
nola den bidea

X. Amuriza
hortarako nahi neuke
abilidadea

J. Maia
zeruan ze ate jo
esan helbidea

X. Amuriza
inpernura joatea
ez al da hobea?

X. Amuriza
Ta bitartean dago
Jon Maian linboa

J. Maia
hor fijo egongo da
kristoren giroa

X. Amuriza
eta bere buruan
laino edo ninboa

J. Maia
eske zeruan goitik
dena bertigoa.
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J. Maia
Linboan oso ona
da tenperatura

X. Amuriza
purgartorioak dauka
erdiko altura

J. Maia
linboan patxarana 
ta zeruan ura

X. Amuriza
Jon Maiaren ondora
ez neuke joan gura.

X. Amuriza
Baina zelan edo halan 
joan beharko hara

J. Maia
zu nere aurretikan 
joango beharko zara

X. Amuriza
harrokeri gehiegi 
ez jo badaezpada

J. Maia
nahiko zeru ez al da 
hemengo ganbara?

J. Maia
Bertan hil ezkero ere
ez da leku txarra

X. Amuriza
hori gaur daukagula
probatu beharra

J. Maia
Jonen burua eta
Xabierren bizarra

X. Amuriza
orain falta jakuna
Venusen izarra.

X. Amuriza
Baina Jon Maia hemen
afalondo baten

J. Maia
gezur handirik behintzat 
ez degu esaten.

X. Amuriza
Lehenengo saioa da
guretzako aurten

J. Maia
etorri diran denek
gozatu dezaten.

J. Maia
Lehenengoa beti da
gogoratzekoa

X. Amuriza
orain esango dozu 
“Ai bihotzekoa!”

J. Maia
Zuk oroitzen al dezu 
lehendabizikoa?

X. Amuriza
Orain bi urte izan zan 
nahiko konpletoa.

X. Amuriza
Orduan hiru ginan
gaur ni ta Jon Maia

J. Maia
hoberantz egiteko
bazendun garaia

X. Amuriza
ta zelan egin dozu
honanzko bidaia?

J. Maia
Izan nahi nuelako 
zure apaizgaia.
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J. Maia
Diote zure ondoan 
asko ikasten dela

X. Amuriza
aspaldidanik hori
aditu nuela

J. Maia
hala egin banu lehen 
seguru txapela

X. Amuriza
tontoa ez bazara
ezin lei bestela.

X. Amuriza
Txapelari begira 
barriro jarri da

J. Maia
baina bakar-bakarrik
urrundik begira.

X. Amuriza
Berriak be badatoz 
egon lasai tira!

J. Maia
Barriak gero ere
etorriko dira.

OÑATI (2014-01-05)

Bertsolariak: A. Arzallus, M. Lujanbio, A. Sarriegi, 
S. Colina, B. Gaztelumendi, A. Mendiluze, U. Iturriaga 

eta  I. Elortza.

Gai-emailea: Irati Sagarzazu.

Oñatiko Bertso Eskolak antolatzen duen urteroko errege bezperako 
zita. Aurten zortzi finalistekin egitea erabaki zuten, eta txapelketak 
ekarritako olatuarekin edo, sarrerak berehala agortu ziren. Orduan, 
jende gehiagori aukera emate aldera, frontoi ondoko kiroldegira, 
Zubikoa kiroldegira, pasatu zen. Guztira ia 1000 entzule.

M. Lujanbio – U. Iturriaga

Gaia: Maialen printzesa bat izango da, eta ipuinetan ohikoa den 
modura, dorre batean dago preso, laguntza eske. Baina lasai, 
badator Unai printze urdina. Sekulakoak eta bi egin behar 
izan ditu ailegatzeko: laberintoa pasatu, baso sorgindua, zazpi 
buruko herensugearen kontra borroka egin… Baina ailegatu 
zara Unai. Elkarrengana batutakoan, Maialenek esan dizu 
ezetz, berak ez duela zurekin gura.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat
 
M. Lujanbio

Horrenbeste urtetan
azkazalak jaten
horko printze urdinek
salbatu nazaten.
Tipo patiladun hau
orain gela baten
ipuinek beste zerbait
kontatzen zidaten. (bis)

U. Iturriaga
Ba nik zure oihua
entzun nuenean
arrapaladan irten
ta sua senean
hamar urte kostata
heldu azkenean
ederragoa nintzen
irten nintzenean! (bis)

M. Lujanbio
Pasa dituzu zulo
ibai eta malda
denbora joan zaizu
saka gabe galga.
Printze urdinen batek
behar nindun asalda
zure urdintasuna
ileena al da? (bis)

U. Iturriaga
Kontau dizut guztia
denbora akabo!
Normala burruketan
zahartua nago.
Goian pixka’t urdina
onartzen dut klaro
baina zilar bihurtzen da
pixka bat beherago.  (bis)

M. Lujanbio
Zilarraren dizdirak
ez zaizkit ahaztutzen
biok helduagatik
ez da berandutzen
zure zai zenbat urte
hamabost hain zuzen
nere birjintasuna
ere urdindu zen.  (bis)

U. Iturriaga
Gorritu egin daiteke
urdindu bezela
nigana ez duzu baina
zuk grina itzela
ta ikusita nola
puztu den sabela
onartu Quasimodok
jartzen zaituela. (bis)
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M. Lujanbio
Nahiz eta Quasimodok
neri izan erruki
nere ametsen printzea
baineukan urruti
orain beiratzen diot
orain tipo bati
bueno burua zabalik
behar da eduki. (bis)

U. Iturriaga
Hori ona da noski
badakizu jakin
azkenean moldatu
behar duzu nirekin.
Normala zuri ere 
odola irakin
aukera zan nirekin
edo inorekin  (bis)

I. Elortza - U. Iturriaga

Gaia: Gabonetako bazkari batean gaude. Unai jesarri da eta Igor 
amama hasi zaio jana bota eta bota, geratu gabe. Eta Unaik esan 
dio: “Ez, ni makrobiotikoa naiz”.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena

I. Elortza
Beti izan zara mutil
ederra, polita
platera uzten zuena
goraino jarrita.
Gaur zu etxeratzeko
banuen irrika
ta botatzen didazu
makrobiotika.
Trankil ez zait inporta
niri politika.

U. Iturriaga
Neurririk ez daukazu 
amama janean
ni neu ez naiz aldatu
zure esanean.
Hori ez da politika
hori dau senean
zu geratuko zara
soilik azkenean
belarritik irteten
hasten zaidanean.
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I. Elortza
Oraintxe utzi nauzu 
zuk iloba jota
falta dira arraina
txuleta, konpota…
Esan dut politika 
ez zela inporta
nondik ateratzen den
igualtsu da soka
komunean denontzat
lekua dago ta.

U. Iturriaga
Komuna txikia da
ta amama kasu
aitita egoten da
han itxita usu.
Makrobiotikoa
naiz ta okelari su
politika egiten 
oraintxe zabiltz zu
ze ni errauskailu bat
naizela uste duzu.

I. Elortza
Dakarzun diskurtsoaz 
ez nauzu alaitu
segidarekin ere
ezin dut lasaitu.
Zure senak sarritan
gu harritu gaitu
besteok amaitu ta
zuk berriz jarraitu
nobia berri horrek
izorratu zaitu.

U. Iturriaga
Arrazoiren bat beti
badago atzetik
nobia izango da
behintzat zure ustetik.
Makrobiotikai buruz
hark erakutsi dit
akaso urrundu nau
pixka bat etxetik
libratu egin nau behintzat
lehertuta hiltzetik.
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S. Colina – A. Sarriegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13nu4s 

Gaia: Urtezahar gauez elkarrekin liatu zineten. Urte berria da, eta 
Aitor, Sustraik esan dizu urtea inoiz baino hobeto hasi duela.

Neurria: Hamarreko  txikia
Doinua: Antton eta Maria

A. Sarriegi
Normala degun gisan
urte bukaeran
ondo afaldu genuen
ta gero latz edan.
Hara urte berrian
non aurkitzen geran!
Beste mutur zuri hau
mamu baten eran
amesgaizto bat zala
uste nun haseran. (bis)

S. Colina
Goizez esnatu zara
azpian almohada
eta zure gainetik
ni eta izara.
Nahiz ta juzgatu nauzun
mamuen gisara
zuk ez onartu arren
maitemindu zara.
Bi mila ta hamalaua
gure urtea da! (bis)

A. Sarriegi
Hantxe ikusi nuen
barra ertzean zain
ta ustez hartu nion
urrutitik usain
baina gaurko sorpresa
desatsegina hain!
Atzo kriston rubia
gorputz latz ta apain
ordu batzuk pasatu 
ta begira orain. (bis)

S. Colina
Atzo edan zenuen
pranko San Miguela
pentsatu bazenuen
rubia nintzela.
Nik berriz topatu dut
sekulako perla
Jangoikuak eskerrak 
eskerrak kauenla!
kantzontzilo gorriak
jantzi nituela! (bis)
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A. Sarriegi
Eta gainera nahita
ni konkistatzera
oraintxe sentitzen naiz
engainatu antzera.
Bota du kantzontzilo
gorriak ta zera
urtea hanka txarrez
hastea hauxe da.
Ezin al degu egin
denboran atzera? (bis)

S. Colina
Nahiz erantzuna izan
“Bai zera! Bai zera!”
Aitor ez zaitez jarri
txuloen haizera
ze egingo bagendu
denboran atzera
nekin joango zinake
berriro ohera.
Ez pentsa dauzkazunik
hainbeste aukera. (bis)

A. Sarriegi
Bakarrik hobea da
batzutan zuk jakin
nahiz ta aurkitu naizen 
konpaniarekin
zu pozik omen zaude
eta ni ez enfin!
Lehenbailehen ohetik
irteteai ekin
 A! ta kantzontziloak
eraman zurekin. (bis)

S. Colina
Nahiz eta orain esan
“Akabo! Akabo!”
hori pentsatu behar
zenuen lehenago.
Pixkaka hasten denak
zor baitu gehiago
bazkaltzera inbitatu
beharrean nago.
Ama zu ezautzeko
desiatzen dago. (bis)
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A. Sarriegi-M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13nv78

Gaia: Aitor, zure ametsa izan da beti magoa izatea. Baina horretarako 
asko entseatu behar da. Eta Maialeni eskatu diozu laguntza. 
Hasi zara Maialen kajoian sartu, mahaian etzan eta zerrarekin.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

A. Sarriegi
Truko hau ona izan da
eta hala bedi
kaxan ipini eta
ni prestatzen segi.
Biok ipini gara
aurpegiz aurpegi
moztera noa eta 
egon zaitez geldi! (bis)

M. Lujanbio
Ni geldi-geldi nago 
baezpa zer gerta
ze espero nezakeen 
zalantzaz beteta
ez kopa, sonbrero ta
ez galtza, ez txaketa
karnizero mantala
ipini du eta. (bis)

A. Sarriegi
Baina gaurko magoak
nahi badezu jakin
aktuatu ohi degu
traje askorekin.
Ta konfiantza izan 
dezazun nerekin
ondo irten zitzaidan 
oilasko batekin. (bis)

M. Lujanbio
Urratuk egin dizkit 
ia bat edo bi
baina iztarretan ez
ez hori, ez hori!
Oilaskoaz badakit
hainbeste teori
eta junturetatik
moztutzen da ongi. (bis)

A. Sarriegi
Esplikatu didazu
junturak ta zera
baina ni utzi nauzu
despistatu antzera
ez banaiz iritsiko
hezurra moztera
motozerraren bila
noa garajera. (bis)

M. Lujanbio
Hain terrorifikoa
baita gure Sarri
motozerra piztuta
geratu naiz larri.
Ebaki dizkit hankak
ni hezur ta harri.
Faborez hain urrun ez
honuntzago ekarri. (bis)
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A. Sarriegi
Azkenean egin det
nik nahi nuen aina
orain berriro lotzen
lanak dauzkat baina
beti hankamotz izan
zera alajaina!
Ez dago alde handirik
lehengotik oraina. (bis)

M. Lujanbio
Belaun eta ukondo
lehenbizi kraskatu
azkenerako zazpi
puskatan puskatu.
Hain da hau tipo motza
hain dago kaskatu
oain puzzlea osatzen 
ezin du asmatu (bis)

Bertso Eguna
Donostia, 2014-01-25
Iturria: XDZ
Argazkilaria: Gari Garaialde
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ERRATZU (2014-01-18)

Bertsolariak: Julio Soto, Agin Laburu eta Jon Maia.

Gai-emailea: Fernando Anbustegi.

Etxelebert Elkarteak urtero antolatzen duen saioa. Bertso afari 
moduan, 90 afaltiarrekin, elkartean bertan. Saioa bi zatitan egin zen, 
lehen zatian librean hasi eta trikitixaren laguntzaz (Xabier Urtasun 
eta Maialen Kamino) kantatutako koplekin akitu zen. Bigarren zatian 
Fernando Anbustegik jarri zituen gaiak. 

J. Soto - A. Laburu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o09k

Gaia: Lagunak zarete. Zu, Julio, baikorra zara, eta Agin ezkorra. 
Azkenaldi honetan gauza polit aunitz pasatu zaizkizue, eta 
Julio kontent dago. Aginek uste du hainbeste gauza onek zerbait 
txarra ekarriko dutela.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Zer da gaur Donostian?

A. Laburu
Bertso saio batera
beti pletoriko
Agin ez da lurrera
inoiz eroriko
bertsoa hasi, buka
egin eta kito!
Baino nahiz ta onduan 
eduki bi mito
seguru nago ondo
ez dira ariko. (bis)

J. Soto
Erratzura etorri
gara aurtengoan
ilusio bizi ta
kantatze sendoan
ta zeinen pozik nagon
ai hau nora doan!
Jon Maiakin kantuan
ze pozik nengoan
ta hori gutxi balitz
Aginen ondoan! (bis)
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A. Laburu
Erabat osasuntsu 
kadera ta izter
nere herrian ia
sentitzen naiz mister
hara ta hona nabil
ez ninteke asper
loteria tokatu
eskuin eta esker
baina langabezian
egongo naiz laster. (bis)

J. Soto
Agin ez zaidazula
esan holakorik!
Ba al dago langabe
bizi ainakorik?
Loteria ez dut baina
bi txanpon jasorik
maiteminduta nago
ta nago osorik
ta ja gainera ez zait
irtetzen granorik. (bis)

A. Laburu
Gaztetan neri ere 
granoekin burla
nesketan ezin egin
ta nola kalkula?
Zu ere berdin zebiltzan
ezin disimula.
Orain lortuagatik
zure pelikula
egon seguru gero
utziko zaitula. (bis)

J. Soto
Orain musu ematen dit
ezpain baztarretik
eskua pasatzen dut
bere izterretik
nahiz zuk bezelaxe ez
daukadan misterretik
ta txapelketan ere
nahiz bide txarretik
gutxienez egin nun
Jon Maian aurretik. (bis)

A. Laburu
Jon Maia gizajuak
hamaika desgrazi
hik gatza botaz orain
kabroi latza haiz hi!
Uste det ez diola
horrek egin grazi.
Baino hi naparra haiz
eta ez nahasi.
Hurrengoan Silveirak
baietz irabazi! (bis)

J. Soto
Silveira izan dadila
bertsoaren apaiz
ni txapeletaz paso
ja jantzi ditut maiz
ta orain emagun buelta
ta alda ‘zagun gaiz.
Zuk segi zazu zure 
malko ta zorigaitz
ni puta madre nago
zoriontsua naiz. (bis)
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A. Laburu
Ni beti ez naiz bizi
triste ta negarrez
baino abisu eman 
behar nizun aurrez.
Beti esaten da “Gaur
eta gero… gaur ez”.
Nahiz egun ederrekin
beti egin amets
beti egongo da norbait
izorrazeko prest. (bis)

J. Soto
Baina ze gozamena
daukadana aurten
ez dakit poz gehiago
izan al nezakeen
ta nork izorratuko
nau ni azken baten
ta guapo egoteko
egia esaten
ez dut atorrik jantzi
beharrik izaten. (bis)

J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o1c0

Gaia: Gaur ezkondu zara, eta ezkon gaua iritsi da. Bakarrik egingo 
duzu lo.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Bera larreko larrosa
ni osin arteko lapaitz
bera kabiko txoritxo
ta ni arrano zapelaitz
bere kabitik bueltaka 
nenbilen hodei ta harkaitz
ta azkenean konkistatu
nuen amestu nuna maiz.
Gaur udaletxe parean
ez eliza ta ez apaiz
sartu dit eraztuntxoa
ez malko ta ez zorigaitz
ta nik irri egin diot
eta zoriontsua naiz. (bis)

“Ai Julio maite zaitut”
“Nik ere bai txoriburu”
“Zatoz emaidazu musu
bai, bai nagola seguru”
“Bale ba emango dizut
eta ez egin tururu”
ta ezpainak ezpain kontra
heze ipini ditugu
eta gero banketean
baginen ziento bat buru
ta bera edaten ari
zenez glu-glu-glu-glu-glu-glu
nik zera pentsatzen nuen:
gaur ongi pasako dugu. (bis)
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Gu gara señor ta señor
ez señor eta señora
ni Julio bera Agin 
eta biak txora-txora
bera beti dago triste
ni beti nago gustora
bere ondoan pasa nahi
nuke bizitza denbora
baina joan gara gelara
bera besoetan gora
ta kaguendios lo hartu du
ta zergatik izango da?
Burua galtzen dulako
sagardotikan kanpora. (bis)

TOLOSA (2014-01-18)

Bertsolariak: I. Elortza, J.M. Irazu, A. Egaña, J. Maia, 
M. Lujanbio eta  A. Arzallus.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Leidor antzokian, urte batzuetan Txolarre irratiak antolatutako saio 
arrakastatsua izan da. Oraingoa Atariak antolatu zuen. Tolosaldeko 
komunikazio taldea da Ataria, non bildu berri diren Txolarre Irratia, 
Galtzaundi aldizkaria eta Hitza. Jendez lepo aurten ere (850 lagun); 
sarrerak hamar egun lehenago agortu ziren. Primerako giroa eta saioa 
mimoz prestatutakoa izan zen.

A. Egaña- A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o2ec

Gaia: Andoni, zuk lehenengo txapela irabazi zenuenean, Ametsek 10 
urte zituen. Eta Ametsek jantzi duenean, Andonik 52 urte. Biek 
adin beretsuan jantzi zenuten. Ametsek 30ekin eta Andonik 
32rekin. 



- 76 - - 77 -

Bapatean 2014

Bertsolaritzak zer eman eta zer kendu dizue? Elkarri zer eman eta zer 
kendu diozue? Zein da zuen arteko batura?

Neurria: Zortziko handia
Doinua:  Haurtxo txikia negarrez dago I

A. Egaña
Bertso munduan sartu nintzan behin
ene ze atarramendu!
Orduz geroztik hori izan da
nire bizitza-zimendu.
Zer kendu didan, zer eman didan
ene jakingo bazendu!
Neri ametsak eskaini dizkit
eta lo orduak kendu.

A. Arzallus
Bertsoak eman izan dizkigu
errimak eta idea.
Bertsoak lotzen nauen neurrian
egiten nau hain librea. 
Bertsoak ia herri guztitan
utzi dit adiskidea
ta batez ere korapiloak
aska ditzadan bidea.

A. Egaña
Bertsoa degu gazte garaian
kapritxoa, kutizia
bizitza enbor sasoi horretan
geure bizitza guzia.
Erdi zahartuta ezin det utzi
hauxe da hau desgrazia!
Ametsi esker orain badaukat
norengandik ikasia.
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A. Arzallus
Ni haurra nintzen garai haietan
zenbat grin ta zenbat estres
ta Andoniren bertsoen bila
han ibiltzen nintzen espres.
Orain bertsoak erakutsi dit
hitzak kanporatzen errez
ta batez ere adiskideei
zer sinistu eta zer ez.

A. Egaña
Zuk hamar urte zeneuzkan Amets
Amaiak bikain kalkula
esaten dute bertsolaritza
aspalditikan dezula.
Belodromoan noventa y tresen
mito urbano mardula:
egia al da arratsaldean
bertan lo hartu zendula?

A. Arzallus
Ezin hasiko naiz gaur Leidorren
sekretu denen kontari
lo hartu nuen une baten bai
baina ez zinen zu kantari.
Nik hamar urte neuzkan orduan
ez berrogeita hamabi
zu entzutea joan al nintekeen
galdetzen nion amari.
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I. Elortza-J.M. Irazu-A. Egaña-J. Maia-M. Lujanbio
A. Arzallus

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o3go

Gaia: Seiak altxarazi eta beraien artean antolatu eta nahi dutena egiteko 
esan die Amaiak. Hirunaka jarri eta puntutan egin dute. Juxtu 
(edo hala nahita) alde batean, BECen, Txapelketa Nagusiko 
finalean egondakoak jarri dira, eta bestean, egon ez zirenak. 
Horrek eman du gaia.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Xarmangarria zera I

(*) Irazu lekuz aldatzen da. Erdian, bajuago, eta beste taldetik gertuago, dagoen mikrofonora.

A. Arzallus
Autoantolatzeko
nolako eskola!

M. Lujanbio
Hau da banaketa ta
ez da karanbola

I. Elortza
Azkenerako dugu
kriston deskontrola

A. Arzallus
nik ez dakit zergatik
jarri geran hola.

J. Maia
Hola egin litezke
sekulako bromak

A. Egaña
bertso batzuk arinak
besteak sakonak

J.M. Irazu
hor daude oain daudenak
hemen lehen egonak

J. Maia
hor daude finalistak
eta hemen onak.

M. Lujanbio
Nola sartu zerate
sarrerarik gabe?

I. Elortza
Ez guri lataik eman 
alde, alde, alde!

A. Arzallus
Di Caprio mesedez
hitz egin suabe

M. Lujanbio
hoik sarrrera rebentan 
erosita daude.

A. Egaña (*)            
Irazu hago geldik
kauen la puñeta!

J.M. Irazu
Bakoitzak bere neurrin
egon behar du eta.

J. Maia
Honek irabazten du
zorri txapelketa.

A. Egaña
Zuek hirurak ojo
hau BEC ez da eta.
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I. Elortza
Guri lekua kentzen
Irazu bai abil

A. Arzallus
ni ere ia-ia 
nahasturik narabil

M. Lujanbio
moittu gelditu gabe
ta ez dabil ixil

I. Elortza
lau urte barrurako
ja prestatzen dabil.

J.M. Irazu
Alde hartatik hona
pasatu naiz hala

J. Maia
beti mugitzen dabil
Larrauleko txahala.

A. Egaña
Irazu hau Leidor dek
hau ez dek finala

J.M. Irazu
erakutsiaz mugan
gelditu nintzala.

A. Arzallus
Irazuk aurkitu du 
honuntzako xenda

M. Lujanbio
muga zabal xamarra
ikusi du benga!

I. Elortza
Zortzigarrenerarte
heltzen da zerrenda

A. Arzallus
argaldu zanetikan
nonahi pasatzen da.

J. Maia
Gu azkar ari gera
ta hauek poliki

A. Egaña
hoiek aldrebes xamar
gu berriz ederki

J.M. Irazu
gerorako bidea
nahi degu ireki

J. Maia
negar egingo luke
bere amak baleki.

M. Lujanbio
Barka hau da gaur egun
hiruko onena

I. Elortza
etzazu hain garbi esan
pena da hauena

A. Arzallus
neri ere barruraino
ematen dit pena

M. Lujanbio
zuen txapelketa da
beteranoena.

A. Egaña 
Irazu mugaraino 
joan da gustora

J.M. Irazu
ta harago joan nahi
inondik inora.

J. Maia
Ez zaite hurreratu
gaixtuen ondora

A. Egaña
orduan ni banoa
zinetik kanpora.
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I. Elortza
Orain elkarren kontra
darabilte hitza

A. Arzallus
eta geu harmonia
onean gabiltza

M. Lujanbio
asko sinistu ez ta`re
baezpa`re mintza

I. Elortza
hauek PP bezela
banatzen dabiltza.

J.M. Irazu
Ez, PP ez bezela
ondo gabiltza gu

J. Maia
gu dena esperientzi
galoi eta gradu

A. Egaña
diferentzia onartu
zazute ondradu:

J.M. Irazu
hemen bi txapel daude
hemen lau dauzkagu.

Bertsolariak Libre Ekimena
Gasteizko gaztetxea, 2014-02-20
Iturria: XDZ
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DONOSTIA (2014-01-25)
BERTSO EGUNA

Bertsolariak: M. A. Txoperena,  I. Gurrutxaga , A. 
Arzallus, N. Elustondo, M. Lujanbio, 

B. Gaztelumendi, I. Elortza, A. Agirreazaldegi, 
U. Alberdi, S. Alkaiza, R. Lazkano eta On. Enbeita.

Gai-emailea: Iraia Elias.

Bertsozale Elkarteak antolatuta, generoa izan zuen gai zentrala. Eta 
erantzunak baino gehiago galderak azaleratzen ahalegindu ziren 
antolatzaileak. “Azalera” lelopean aurkeztu zen 2014ko Bertso 
Eguna.

Bertso-poteoarekin hasi zen jaia, eguerdiz. Iratxe Ibarra, Amaia 
Agirre, Erika Lagoma, Miren Artetxe, Ane Labaka, Amaia Iturriotz, 
Maddi Sarasua, Ane Zuazubiskar, Izar Mendiguren eta Itxaso Paia 
aritu ziren kalez kale kantuan, eta Ondarroako eta Donostiako 
Andrabanda batuka taldeek lagundu zuten giroa berotzen. 

Kursaala beteta, arratsaldeko ekitaldirako sarrerak saioa hasi baino 
lehenago agortu ziren. Iraia Eliasek gidatuta, hamabi bertsolariez 
gain, artista gonbidatuak ere izan ziren: Miren Gaztañaga eta 
Ainhoa Alberdi aktoreak, Judith Montero saxo-jotzailea, Maddi 
Oihenart kantaria eta “Allarte” (oihal eta dantza taldea). Gorputzaz, 
identitateaz, aitatasunaz, emakumeek oholtzan lekua hartzeaz, lehiaz, 
historian emakumeei ukatutako protagonismoaz... Gai askoren 
gainean aritu ziren kantuan. 

Ondoren,  afaria Manteo kiroldegira eraman zen, eta goraino bete 
zen. Iparra-Hegoa taldeak prestatutako afaria bukatuta, bertso-
musikatuak eta sorpresak izan ziren. Hiru saio musikaturen ondoren, 
“Nesketxak” eskaini zituzten: bideo-pieza umoretsuak, generoaren 
gaia lantzen zutenak. Honako bertsolari eta artista hauek parte hartu 
zuten gaueko ekitaldian: Miren Artetxe, Estitxu Eizagirre, Idoia 
Etxeberria, Onintza Garcia, Malen Amenabar, Nerea Ibarzabal, 
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Hodei Unzueta, Leire Amenabar, Aitor Bizkarra, Joritz Bastarrika, 
Arrate Gaztelu, Oihana Makazaga, Uxue Larrukert, Aitor Servier, 
Asier Galarza, Maialen Akizu, Eli Pagola, Kattalin Barcena eta 
“Lorratzak” taldea. Behin saioak bukatuta, barra zabaldu zen eta 
“Laket” taldeak girotuta goizeko ordu txikiak arte luzatu zen festa.

M. Lujanbio

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

Batzuk elkarri kontu-kontari
ironia ta xuxurla
batzuk harritu horrelakorik
ez dela ikusi sekula
batzuk begira erlojuari
noiz bukauko dan kalkula.
Holakoetan sintoma bat da
ta grabea ez da burla
“Emakume” hitza sarri entzuteak
bete egiten gaitula. (bis)

Ikusten baitet hemen jendea
kopeta beltz, ximurtuta
auzo lotsa ta norbere lotsa
eta sillan kixkurtuta
beste batzuek enpatizatzen
ta bihotza xamurtuta
aurrerabide gutxi daukagu
problematika gurtuta
andreak beti konplejuz bete
ta gizonak beldurtuta. (bis)
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Baina ezin esan gure egoera
errez denik ta atsegin
batzuk nahiago ez entzun baina
ezin diogu aldegin.
Bada parretik, bada izerditik
bada nahiko lan, nahiko min
kendu ditzagun hauts zaharrak ta
kopeta beltzeri ixkin
arazoaren jabe izan ta
pozetik aurrera egin. (bis)

ANDOAIN (2014-02-09)

Bertsolariak: A. Mendiluze, M. Lujanbio, U. Agirre, 
A. Martin, A. Sarriegi eta B. Gaztelumendi.

Gai-emailea: Ion Beloki.

Bastero Kulturgunearen B aretoan azken urteotan igande eguerdiz 
antolatzen den saioa egin zuten. Andoaingo bertso eskolak lagunduta, 
Sahararen aldeko taldeak ia 200 lagun bildu zituen oso gertukoa 
suertatu zen saioan.

A. Mendiluze-M. Lujanbio-U. Agirre-A. Martin
A. Sarriegi-B. Gaztelumendi

Gaia: Ez da ohiko ordua, igandea eta eguerdiko 12:00ak. Zuek zer 
egiten duzue beste igandeetan ordu honetan?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta
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A. Mendiluze
Ba goizean goiz ohetik jeiki
saiatu galbana kentzen
ondo gosaldu hautsak garbitu
hori ere egin behar zen
hamabietan suak piztu ta
hasi jatenak prestatzen
bi ume ere han daude eta 
sekula ez naiz aspertzen. (bis)

M. Lujanbio
Lo egiten det bertso afaria
izan dedala jakinik
periodikua leitzen det berriz
lo pixkatxo bat eginik
mendi buelta bat igual eiten det
ez badet buruko minik
urte guztian ez det izaten
nik bi igande berdinik. (bis)

U. Agirre
Neronek ere hautsak garbitzen
Aitorren gisako plana
bi umerekin neronek ere
nola dedan harremana
igual kalean jolasten edo
bestela etxeko lana
ordu honetan egin liteke
bertsotan ez beste dana. (bis)

A. Martin
Asteburutan parrandan nabil
ez naiz etxean kabitzen
mundu hontara gozatzeko ta
nahiko alper jaio nintzen
nola igandetan hiruk arte
inoiz ez naizen jeikitzen
pentsatzen nuen igande goizak
ez zirela existitzen. (bis)
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A. Sarriegi
Zerua garbi baldin badago
irteten naiz bizikletan
bestela oinez Aralarrera 
edo Aizkorrira bueltan
txarra badago kiroldegira
eta han igeriketan.
Horiek guztiak egiten ditut
lo nagola ametsetan. (bis)

B. Gaztelumendi.
Alaiak zion igande goiza
benetakoa al zen ba?
Larunbat gauez hartu badegu
tabernetarako xenda
tripako eta buruko minak
errez ez litezke senda.
Nere etxera egunsentia
eguerdian iristen da. (bis)

M. Lujanbio-B. Gaztelumendi.

Gaia: Maialenek denda bat du Donostiako Alde Zaharrean. Olatuek 
ia dena txikitu diote. Laguntza eskatzera joan denean, Beñat, 
Donostiako alkatea, topatu du pala batekin La Perla aldera doala.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

M. Lujanbio
Olatu ta enbatak
danak parez pare
nere denda xaharra
hautsi du goi ta behe
Juan Karlosek ein behar
hura eta hau`re
Donosti salbatzeko 
bakarrik al zaude? (bis)

B. Gaztelumendi
Begira utzitako
zulo sakonean
alkatea ezin da
egon egonean.
La Perlarantza noa
ni nere onean
askoz gutxio ginan
Odon zegonean. (bis)
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M. Lujanbio
Zertako izan garai
txar haien akordu?
Odoneri pakean
utziko diogu.
Talasoterapiara
zoaz halamodu
urak trabaik gutxina
hantxe egingo du. (bis)

B. Gaztelumendi.
Baina lokatzak behar
dira erretira
harri zahar bat sartu da
Zentroan erdira
La Perla beti gure 
perla denez tira
fotografo guztiak
hara joaten dira. (bis)

M. Lujanbio
Ta nik berriz lokatza
gero ta gorago
Alde Zaharran bizitza
galdua zeharo
eta zu Bildukoa
zera ta akabo!
Argazkiak han baina
herria hemen dago. (bis)

B. Gaztelumendi.
Bilduk beti izan du
elkartzeko plana
baina argazkiek eman
ohi digute fama.
Beraz alper-alperrik
zatoz neregana
urrutirago heltzen
baita auzolana. (bis)

M. Lujanbio
Urak danak jan ditu
Alde Zaharreko ertzak
Aiete alderaino’re
panorama beltzak
gora ta gora ein du
marean lainezak
Igeldon txokoren bat
ba al dezu neretzat? (bis)

B. Gaztelumendi.
Beraz Igeldo behar
da hondoratzea
nire Maialen maite
ondo ari zea
baina atzerritarrak han
zail da onartzea
onena dezu bertan
enpadronatzea. (bis)
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U. Agirre

Gaia: Apirilaren 5ean Sorozabaletik Mendiluzera, Basteron. (*)

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure munduko bizimodua

Omenaldi izango omen da
ta andoaindarrak nahasi
ni Jokinekin gogoratuaz
ume garaira noa kasi
guretzat bera txapeldun bat zan
nahiz gutxitan irabazi
puntu erantzuten bera imitatzen
sarri asko nintzan hasi
baina gauz batzuk berezko dira
ezin diranak ikasi.

Ta zer besterik esan behar diot
ezkerrian dagon horri (*)
berakin egin nuen bertsotan
berakin jolas ta korri
ze estimazio diodan berai
ezin aitortu inorri
hamaika urtekin garaitu nuen
bi masailak gorri-gorri
baina geroztik inoiz aurrerik
ez diot hartu Aitorri.

Merezi dute eta ireki
omenaldiko atea
nola dohaiez betea degun
gure bikote maitea:
nahiz txapelketan eta nahiz plazan
beti aurrera joatea
arrazoiketan eta bertsotan
nahi dutena esatea
ta Hernaniko bertso eskolan
ikasiak izatea.

(*) Jokin Sorozabal eta Aitor 
Mendiluze andoaindar bertsolariei 
herriak prestatuko omenaldia.
(*) Atzean eserita dago Aitor 
Mendiluze.
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BERGARA (2014-02-09)

Bertsolariak: A. Arzallus, M. Lujanbio,  I. Elortza, 
S. Colina,  A. Sarriegi, A. Egaña,  J. Maia eta 

U. Iturriaga.

Gai-emailea: Josu Goikoetxea.

Gazteen epaiketak salatzeko sortutako “Libre!” ekimenaren barruan 
antolatutako jaialdia. Sarrerak, ikasle eta langabetuentzat 8 euro eta 
gainerakoentzat 12 euro.

J. Maia – M. Lujanbio

Gaia.: Ametsetako bi iratxo zarete. Zuk, Jon, amets goxoak ekartzen 
dizkiozu. Zuk, ordea, Maialen amesgaiztoak. Atzekoak lotan 
daude eta amets gozo zein gaizto bana eman behar dizkiozue.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Maia
Errealeko jokolari da 
Amets a ze karanbola!
Semifinalak Barçaren kontra
bat eta huts hola-hola
ta ikusi du hortik baloia
bere gainean kontrola
ta txilena bat egin du eta
eskuadran sartu du gola. (bis)
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M. Lujanbio
Emakume bat azaltzen zaio
bere ama balitz bezela
bere amaren etxean juxtu
garbiketan dabilela
amesgaiztoan puntu gorena
latzgarria ta krudela
txapela sartu labadoran ta 
enkojitu eiten dela. (bis)

J. Maia
Igor lotan’e Twiteerren dabil
munduko gaiztoen zigor
ta ikusten du Euskal Herria
horren ustel horren idor
bere kontuan egun osoan
ia ez da sartu inor
gauez Urkulluk erantzun dio
“Arrazoia duzu Igor”. (bis)

M. Lujanbio
Nola gogoa izaten duen
txio-loreak jateko
eta ametsak nola haundi-nahiak
ditun garbi esateko
Amesgaiztoa dimensioan
da ametsaren pareko
PNVkoa egin behar dula
lehendakari izateko. (bis)

J. Maia
Ta Sustrai berriz gaua heltzean
hortik joaten da, normala
desio bat du ia gauero
desio bat naturala:
ohean nahi du multitude bat
ia ipuinetan bezala
ta amesten du Edurne Zurin
ipotxetako bat dala. (bis)
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M. Lujanbio
Amesgaiztotan irteten zaizka
ipotx denak elkarrekin
Edurne Zuri ere ohean 
ta  pasioa errekin
ta paranoia amesgaiztoa 
ohi du sortzeari ekin
denek denekin jotzen dutela
eta inork ez berekin. (bis)

J. Maia
Ta Aitor berriz gaba askotan
ibili ohi da arraro
telefonoa, informatika, Facebook
ta hortik harago.
Telefonoa pizten du lotan
eta saltoka luzaro:
“Aiba la letxe Igorrek baino
jarraitzaile bat gehiago!”. (bis)

M. Lujanbio
Bere bizitzan egin ondoren
horrenbeste bertso saio
aje batekin gizona dabil
amesgaiztoan karraio
iraganeko kontua baina
etengabe irteten zaio
Unai Agirrek daukala berak 
baino dezima bat gehio. (bis)

J. Maia
Eta Andoniri nahiz ezin zaion
lotan ilerik nahasi
hor ibiltzen da etorkizuna 
geroaldi eta sasi.
Bi mila ehun ta hogeita seia
azken txapelketa kasi
eta bi txapel baino gehiago
ez du inork irabazi. (bis)
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M. Lujanbio
Ez dala tipo inportante bat
ta ezin dantzatu miztoa
ez dala nesken seduktorea
eta gaztentzat listoa
ezin mozkortu ta ezin montatu
ordu txikitan kristoa
tipo normal bat izatea da 
Andonin amesgaiztoa. (bis)

J. Maia
Eta Unaiek jartzen du bere
bertso saioetan rock-a
amets batean hor ibiltzen da
ezerk ez dio inporta:
denak hor daude txintxo eserita
eta itxuraz erdi jota
bera hor dabil “Viva Mejiko”
silla gainean saltoka. (bis)

M. Lujanbio
Eta Unairen amesgaiztoa
bezperakoan pereza
silla gainean “Viva Mejiko”
oihuak eta laineza
tipoa aldartez pesimista da
nahiko iluna ta beltza
ametsak eta amesgaiztoak 
bereizten ez da erreza. (bis)
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ZARAUTZ (2014-02-14)

Bertsolariak: Mantxi eta  A. Arzallus.

Gai-emailea: Felix Zubia.

Txiki-Polit jatetxean 110 lagunek afaldu zuten, ondoren bi 
bertsolarien lana entzuteko. Hasieran librean aritu ziren, eta atseden 
tarte baten ondoren, Felix Zubiak proposatutako gaiei erantzunez.

Mantxi - A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o5lg

Gaia: Otsailak 14, San Balentin eguna. Esaten dute, amodioko penek 
gehiago ematen dutela kanturako amodioaren pozek baino. Ea 
ze kalabaza jaso dituzten Ametsek eta Mantxik.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Behin batian Loiolan III

A. Arzallus
Hamabi urte neuzkan
ez askorako gai
auzoko neska batek
ez nindukan lasai
buzoian kartatxo bat
han utzi nion ai!
Oraindik hemen nago
erantzunaren zai. (bis)

Mantxi
Orain hamabost urte
gertatu zen benga!
Festa haundi batean
neska bat gomenda
joan zan ta soilik daukat
orain bere prenda
kristalezko zapata
soilik geratzen da. (bis)
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A. Arzallus
Zarauzko malekoian
izan zan behinhola
australiana polit bat
tarteko alkohola
esan nidan ta harek 
esan zidan”Nola?”.
Iruditzen zait gaizki
kontatu niola. (bis)

Mantxi
Oraintxe hilabete
nolako parranda
kasu hau enmarkatzeko
modukoa izan da:
musu ematera joan 
nintzan baina danba
Amets maite zuela
esan ez zidan ba! (bis)

A. Arzallus
Ez zinan beraz esku
onetan erori
hainbeste trikimailu
hainbeste teori
neri esan zidan “Mantxi
dago oso ongi”
“Ez” esateko modu
polit bat da hori. (bis)

Bertso afaria
Zarautz 2014-02-14
Iturria: XDZ
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Mantxi - A. Arzallus

Gaia: Mantxi aita izango dugu. Badu alaba bat, Ametsekin hasiberria 
dena. Gaur bazkaria dute aitaren etxean alabaren urtebetetzea 
ospatzeko. Ametsek barruko arropa oparitu dio. Aitaren iritzian 
txiki xamarra eta atrebituegia.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

Mantxi
Bazkaita etorri ta
zenbat konpromezu
oparia eman dio
besarka bi musu.
Barruko erropekin
gustora zaude zu
lehenak zaharrak dauzkala
noiz ikusi dezu? (bis)

A. Arzallus
Hara ze kopetak ta  
aitaren azalak
berak oparituak
jantzi amantalak.
Ikusiak ditut bai
ta ez dira normalak
nahiko zaharrak dira ta
gainera zabalak. (bis)

Mantxi
Hemen zer gertatzen den
ezin det kalkula
egin nahi al didazu
iseka ta burla?
Zabala dala esanik 
ezin disimula…
esan nahi du eskua
kabitzen zaizula (bis)

A. Arzallus
Zure alabak eta nik
zenbat pasadizu
tanga txiki gorri bat 
bion paradisu
txikiegia dela
zer zabiltz adizu?
Ez dezu ikusiko
ta ze inporta dizu? (bis)

Mantxi
Ez detela ikusiko
ezin det ukatu
baina opariari 
diot begiratu
tanga txikia ekarri
beretzat hautatu.
Tiratxinas honekin
ezin da tapatu. (bis)

A. Arzallus
Gauz berdina ikusten 
ai dira begiok
Ni ta zure artekoa
ez beza entzun inork.
Ezin dala tapatu
entzun degu biok
hain zuzen horregatik
oparitu diot. (bis)
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Mantxi
Alperrikan ez dauzkat
horrenbeste urte
ez pentsatu ni utzi 
nauzunikan mute
buruan jako dizut
badakizu zuk`e
ta guztia tapatu 
beharko dizute. (bis)

A. Arzallus
Bazkari familiarra
izaten da hala
aitaginarreba da 
bastante petrala
tira bukatu zaigu
agur, diosala
eskerrak urtean behin
ikusten gerala. (bis)

ARRASATE (2014-02-18)

Bertsolariak: A. Elexpuru, P. Castillo eta J. Zelaieta

Arrasateko unibertsitateko “Pedro Biteri” ikastetxeko erresidentziara 
meriendatzera gonbidatu zituzten hiru bertsolari. Bertako “Gela 
Sozialean” askaria eta gero librean aritu ziren eta Jabier Pikabea eta 
Unai Ormaetxeak gidatuta hainbat gai, jolas eta ariketa izan zituzten. 
Libreko zati bat bildu dugu hemen. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Hirurogeita beatzi urte

A. Elexpuru
Julenek badu gaur ausardia
hemen kulpak banatzeko
baino saioa ongi joatea
gu danontzako hobeto.
Gaur litxarreriz eta sagardoz 
hementxe daude konpleto
zuengatikan egin ditugu
berrehunen bat kilometro.
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P. Castillo
Berrehunen bat kilometro ez
ez zaite ibili gezurtan
nola oraintxe egongo garen
hiru bertsoko disputan
ta nola Jabi jarri den lanin
egiten dunez batzutan…
gaurko saioa ona izatea
dago hiruron eskutan.

J. Zelaieta
Baina guk hitza eman genuen 
eta hitza dugu bete
kilometroek merezi dute
giro eder hau hainbeste.
Unaik erran du hau ez dela BEC
bale ez da horrenbeste…
Aretoa ez da BEC aina baina
“BIKaina”  izan daiteke

A. Elexpuru
Eta BECetik bikainera oin
salto egin dugu lehenbailehen
bere txikian giro ederra
somatutzen dugu hemen
eta gauza bat pentsatzen nabil
zuk hori erran ondoren:
jakin nahi nuke hauetxen notak
ere horren bikainak diren.

P. Castillo
Noten kontuak utzi ditzagun
eta zentratu gaitezen
hirurok kantuz ibil gaitezen
eta kantatuaz ozen.
Horrat aldera begiratu ta
ez al zarete ohartzen?
BECen antzera Imanol ere
hor bertsoak transkribatzen.
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J. Zelaieta
Ordenagailu baten aurrean
jo zeinen tipo ausarta!
Ez da egongo hau transkribatzen 
ilusioak aparta
Twiterrean edo arituko da
ta idatziko zun ttaka!
“Ze agobioa bertsolariak
kantuan ari dira ta”.

A. Elexpuru
Eta gaurkoan enteratu naiz
berak Imanol izen du
portatilakin gure aurrean
bera einda nabarmendu
eta berari ez nioke nahi
inon merituak kendu
hobe luke bai Mecanet egin
horrela tekleatzen du. 

P. Castillo
Martxa honetan joan eginen da
bertsolariz aspertuta
Mecanet ez zun gainditu eta
beharko zun gaindituta.
Gure hitzekin bizitzen ditu
momentuz hainbat disputa
eta aurpegia gorritu izana
ez da sagardoan kulpa.

J. Zelaieta
Gizarajoa utzi hor lasai
ez dedin sentitu kinkan.
Patatak, pipak, gusanitoak
mahaigainean jarririkan
gaurko ikasleak zein arraroak
zareten diot egitan
noiz ikusi da merendola bat
bederatzi ta erditan?
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GASTEIZ (2014-02-20)

Bertsolariak: A. Arzallus, A. Martin, S. Colina, 
E. Zabaleta,  M. Lujanbio eta  N. Elustondo

Gai-emailea: Maialen Kortabarria.

Gasteizko gaztetxean, “Bertsolariak LIBRE” ekimenaren barruan 
antolatutako saioa.
Iker Pastor eta Jagoba Apaolaza bertsolari arabarrak duela bi 
urte egindako bertso saio batengatik epaituak izango direla eta, 
elkartasunez eginikoa.
Bat-batekoaz gain, Xabier Amurizak  eta  Miren Amurizak bertso 
zaharrak eta berriak nahastuz egin zuten saioa. Bertso jarriak 
musikaren laguntzaz kantatu zituzten Manex Agirrek eta  Ander 
Solozabalek, ekimenaren harira idatzitakoak. Eta musikariekin batera 
estribilloa eta doinua adostu eta bapatean egin zuten Ane Labakak eta 
Peio Ormazabalek,  Beñat Gaztelumendik eta Unai Gaztelumendik 
eta Erika Lagomak eta Aitor Sarriegik. Eta bukatzeko, musika baseak 
jarri eta rapeatzen jardun zuten Iñaki Viñasprek, Iker Pastorrek eta  
Odei Barrosok.

A. Arzallus-A. Martin-S. Colina-E. Zabaleta
M. Lujanbio-N. Elustondo

Gaia: San Pedro da Amets. Besteak zeruan sartu nahi dutela eta, 
zer egin duten berau irabazteko kantatu beharko dute eta San 
Pedrok, Ametsek, erantzuna eman.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta
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N. Elustondo
Aitortuko det urruti dauzkat
sinesmena ta fedea
baina batzutan neska zintzoa
izan daiteke Nerea
gaurko gaztetxe honetan ere 
ahalegin bat trebea
begira zintzo ai naiz betetzen
tabakoaren legea. (bis) 

A. Arzallus
Baina neuk ere konplitu behar
tokatzen zaidan partea
nahiz eta zintzo beteko zendun
Gasteiztik hona artea
alferrik zertan gainditu hemen
zeruetako atea?
Erretzekotan onena dezu
inpernura joatea. (bis)

M. Lujanbio
Ez det ein haurrik, ez det inor hil
ez obra, ez kontrabando
ez ezer onik, ez ezer txarrik
neutroan joan da luzaro
nere bizitza enzefalograma
linea plano bat zeharo
zerua mundua bera baino
okerrago ez da izango. (bis)
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A. Arzallus
Giltzari gisa neu jarri eta
halaxe joan zen Jainkoa
Hittler, Mussolini eta Franco
badago raza gaiztoa
hemen lehenago ere hamaikak
pasatu dute aiztoa
lehenago ere sobran daukagu 
enzefalograma planoa. (bis)

E. Zabaleta
Ametsetako San Pedro degu
zeruetako giltzari
eta ni hona etorria naiz 
leku baten eskalari.
Nire izena Eneritz da ta
baina mutila naiz adi
ekarpen latza egin diot nik
sexu berdintasunari. (bis)

A. Arzallus
Tira horrekin ematen dezu
neuk onartzeko neurria
baina tramitatzeko denboraz
zabiltz nahiko bihurria
ez al zenuen zuk ongi letu
paperan letra gorria?
Hil baino bi aste lehenagotik
bialdu behar zan orria. (bis)

S. Colina
Ene San Pedro eskean nator
zeruan kabitu nahian
ta eskaera aspaldi utzi
nizun lainotako mahaian
nik eskeleto itxura daukat
mamu aire bat bisaian
ta hilda nengola esaten zuten
bizirik nengon garaian. (bis)
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A. Arzallus
Beraz bizirik zeunden garaian
dagoeneko hil kanpai
ta hil ondoren erdi bizirik
ez al zara egongo ai!
Alderantzizko funtzio hortan
ezin da ibili nolanahi.
Hemen pertsonak onartzen dira
guk zombirik ez dugu nahi (bis)

A. Martin
Ene San Pedro, San Pedro maite
Gasteizen hil naiz bertsotan
eta txoko bat egin nahi nuke
Philadelphia lainotan
udatan beti ibili bainaiz
zu omentzeko asmotan
urtero-urtero beti parranda 
egiten dut Sanpedrotan. (bis)

A. Arzallus
Philadelphia laino artean
lekutxo bat zeure minez
ta Sanpedrotan ibili zara 
boleto hartzeko grinez
baina Gasteizen hil zarela ta
nago onartu ezinez.
Zerura ondo iristekotan 
Bilbon hil behar da gutxinez. (bis)
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A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o6ns

Gaia: Epailearen aurrean jarri eta hala galdetu dizu: “¿Participó usted 
en la kalejira de Sarrasarro pro presos hace dos años?”

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas, fuera Canovas III

Mikro aurrean jartze hutsak du
bere erantzunkizuna
batipat egi osoa bada
esateko daukazuna.
Herrian alde egitea da 
guk dugun eginkizuna.
A ze galdera, ze sakontasun
eta ze estuasuna
baina galdetu aurretik ere
badakizu erantzuna.

Hona etortzeko deia jasota
sentitu naiz larritua
herrigintzan ta laguntzan soilik
naizelako aritua
ez dagon hortan hutsak bilatzen
zaitugu zu aditua
herri batek du ezin jasana
ta ezin konprenitua
nik ere badut nere galdera:
zergaitik den delitua.

Ta hori zer da? Igual isuna
edo espetxean bi urte
estuasuna ta dirutza bat
zirko eskas honen truke.
Defendatzeko egia badut
badut nahikoa bertute
nire erantzuna baietza duzu
bazenekiena zuk`e
eta gehiago esango dizut:
berriro egingo nuke.
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MUTILOA (2014-02-28)

Bertsolariak: A. Egaña,  I. Murua, S. Lizaso 
eta A.M. Peñagarikano.

Gai-emailea: Unai Elizasu.

Mutiloako Lierni auzoan, Mujika jatetxean, 1998. urtetik urtero 
antolatu den bertso afaria. Inauteri atarian, “Ostiral Mehar” egunean 
egiten dute azkenengoetan, eta hala egokitu zen aurten ere. 
68 lagun afaltzen eta tarteetan eta bukaeran trikitixa soinuak izan 
ziren  Xapre eta Furriren eskutik

A. Egaña – I. Murua – S. Lizaso – A.M. Peñagarikano

Gaia: (Zerbitzariek edari botilak utzi dituzte mahai gainean). 
Xebastian eta Iñaki Murua egiaztatzaileak dira. Zuek, Andonik 
eta Peñak, botilak entregatu dituzue. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

A. Egaña 
Egiaztatzen hasi zaite zeu
ez baldin bada inporta
Azpilikueta botila da hau
holako hamasei konta
behin gau batean edan nituen
eta ez gutxira jota
atentatu bat burutu nuen
nire buruaren kontra. (bis)
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I. Murua 
Beraz zerorri aritu zinan
zeure buruan kalteko
Azpilikueta marka ezaguna
ere zendun esateko
beste hamabost bat bertan eta
non dira haiek tarteko?
Ez zenitun ba nonbait gordeko
zuk koktelak egiteko? (bis)

S. Lizaso 
Orain artean baita ezetza
sortu du hainbat sesio
ta agerpen bat egite hori
zuek zenuten desio
Iñaki eta ni egiaztatzen
saiatu gera propio
ta sinatzen det aurreko armak
berriz ez dute balio. (bis)

A.M. Peñagarikano 
Bertso afaritan jan-edateko
ez degu izaten beldurrik
gero kontrolak jartzen dituzte
agian alper-alperrik.
Zurruteroak zarete denak
ez det esango gezurrik
botila danak hustuta daude
betea ura bakarrik. (bis)

A. Egaña 
Atentuak egin ditugu
bai bonba ta bai koktela
bizi-bizia izan naiz ni ta
Peña’re ez zan motela
baina benetan aitortuko det
komeni zaigun bezela:
debilidade momentu baten
behin Kas bat edan nuela. (bis)
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I. Murua 
KAS bat ta EGI nahastu dituzu
horrekin degu nahikoa
egiaztatzen jarria dago
egi-egizko bikoa
Andoni Egañak adierazten du
argi botilletakoa
eta nik argi adierazten dut:
Peña ez da ETAkoa. (bis)

S. Lizaso 
Nongoa denik berak ez daki
hala ere zenbaiten etsai
inguratuta hartu ohi zaio
makina bat alkohol usai
osasunez’e ez dabil ondo
errepara koloreai
tarteka gorri-gorri egiten da
eta txuritu ere bai. (bis)

A.M. Peñagarikano 
Hemen gaurkoan etorri zaigu
zerbait edateko txanda
hemen dauzkagu markako txanpain 
hemen Ibañez Bujanda
ta Sebastian ze aldrebesa
egia garbi esanda:
zuk Cantarranas edaten dezu
zu zeu zapoa izanda. (bis)

A. Egaña 
Onartzen degu ardoarekin
egin gendun pekatua
onartzen degu ginebrarekin 
eztarria nekatua
armategia ematen degu
hala dago merkatua
baina oraindik Ducados degu
gora borroka armatua! (bis)
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I. Murua 
Ginebrarako Loiolakoa
eta Egiakoa ados.
Hortan bat gaude ta nahi badezu
bizkaieratikan gagoz
esan diguzu adibidea
erakutsiaz ta ahoz
zure Ducados lehenago zan
orain dira caducados (bis)

S. Lizaso 
Azken batean bete beharra
egiaztale papela
guk egin degun bisita honek
balioik ez du bestela
kamarak ere lekuko dira
batere kerik ez dela 
egiaztatzen erreza dago
su-etenean guadela. (bis)

Bertso afaria
Mendata, 2014-03-01
Iturria: XDZ
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USURBIL (2014-03-06 )

Bertsolariak: A. Martin, A. Labaka eta M. Amuriza.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Udaleko Berdintasun Sailak Martxoaren 8aren bueltan antolatutako 
afaria, Artzabal jatetxean. 70 lagun bildu ziren mahai inguruan. 

A. Martin - A. Labaka -M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o7q8

Gaia: Emakume baten egunerokoa osatzen dute. Mirenek, 14 urterekin 
idazten zuena. Alaiak, ezkondu, etxea erosi eta haurrak izan 
zituenekoa. Anek, jubilatuta 60 urtetik gorakoa. Beti hasten 
ziren idazten “Atzo gauean...”. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nafarroako mendi gainetan

M. Amuriza 
Atzo gauean nire ustezko
ametsa nuen kunplitu
aita ta ama ez zeudela eta
nobioakin gelditu
hor hasi ginen ni heldu nahian 
ta bera ezin kabitu
ba beti horrela izatekotan
hobe bakarrik jarraitu. (bis)

A. Martin 
Atzo gauean plana egiteko
ibili nintzen ezbaian
atzo gauean libido pixka’t
gorantza biratu nahian
nahiz ta kandelak eta ardoa
polit jarri geure mahaian
atzo gauean haurra jaiki zen
larrutarako garaian. (bis)
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A. Labaka 
Atzo gauean zahar ikusi nun
lehenago zena lerdena
atzo gauean auskalo zer zen
lehenago zena kirtena
atzo gauean zurrunka baten
hasi zen senar gizena
ta behatzekin egin nuen nik
nere esku zegoena. (bis)

M. Amuriza 
Atzo gauean izan zen bada
nire lehen sexu gerra
ume ginela belardietan
egiten genun ederra
baina harrezkero mutilak ez du
ikasi hain den alperra!
Sartu ta atera eginda soilik
ez dela pizten kilkerra. (bis)

A. Martin 
Adinarekin esperientzia
pixkanaka da igotzen
eta ametsak ta utopiak
zaizkigu pixka’t lausotzen.
Geroztik ezta mimo gehiegi 
ta ezta larrurik jotzen
atzo gauean nire kilkerra
isil-isilik egon zen. (bis)

A. Labaka 
Nere kilkerra bizirik zegon
ta egin zuen jauzia
nahiz batzuentzat naizen zaharra
eta naizen itsusia
nerekin dauzkat baretasuna
ta nerekin erauntsia
nere bigarren jaiotza edo
delako menopausia. (bis)
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M. Amuriza 
Atzo gauean sofan etzanda
dena oso azkar joan zen
ni han azpian bera han goian
oihuka eta saltatzen.
Baina igual orain hasi beharko dut
beste kilker bat bilatzen
ze ikusi dut matxinsaltoak
ez duela funtzionatzen. (bis)

A. Martin 
Denbora luzez egondu nintzen
matxinsalto jatorren zain
baina jadanik ez nago horren
indartsu, lerden ta lirain
denbora azkar pasatzen baita
azkar tximista bat bezain
atzo gauean gaztea nintzen
ta zimurrak dauzkat orain. (bis)

A. Labaka 
Atzo gauean gozatu nuen
ta argi esan beharko
bakardadean ere gozatzen
ja ikasi dedalako.
Atzo gauean, atzo gauean
ai ama egin det salto!
Atzo gauean gogoa jarri
zitzaidan gaur gauerako. (bis)
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HERNANI (2014-03-07)

Bertsolariak: E. Pagola, U.  Alberdi, A. Agirreazaldegi 
eta On. Enbeita.

Gai-emailea: Iraia Elias.

Hernaniko Udalaren Berdintasun Sailak antolatuta “Ez da 
kasualitatea” bertso-saio musikatua Biteri kultur etxean. Musikariak: 
Ixak Arruti (gitarra-jolea) eta Eneko Sierra (saxo-jolea).

On. Enbeita – U. Alberdi

Gaia: Sagardotegia aipatzen dugunean, beti etortzen zaizkigu 
burura gizonak. Gizon bertsolariak, kantuan, mikrofonorik 
gabe, musikarik gabe… Historia da hori. Gure historia. 
Bertsolaritzaren historian dagoena. Orain dela gutxi ikusi 
nuen bideo bat kontatzen zuena zer arriskutsua den zerbaiten 
inguruan historia bakarra kontatzea. Bertsolaritzan historia 
bakarra kontatu dela uste dut. Zein da bertsolaritzaren historian 
kontatu diguten historia bakar hori. Zein dira gezur horiek 
denak?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ilun ikarak azken argia

U. Alberdi
Sagardoteiak aipatu eta
datorkit irudi franko
bertsolariak txapel ta guzti
kantuz okasiorako.
Gezur handi bat esan digute
eta aipatu beharko
bertan andrerik ez zegoela
eurek nahi ez zutelako.
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On. Enbeita
Nola ez garen urte askoan
gu ondo ikusi plazan
ezkutatuta ibili gara
sukaldean zein elizan
baina erreka ondo batean
jantzi garbitzaile gisan
igual bertsotan egingo gendun
baina ez ziguten esan.

U. Alberdi
Bertso saio bat hori zenean
ziria, eztena, burla
emakume bat hor ikustea
ez zan pentsatzen sekula
itxuraz zuten indar gutxi ta
ahotsa ere ahula
eta gezurrik handiena da
grazirik ez daukagula.

On. Enbeita
Nik familian neukan gezur bat
Enbeitatarra naizenez
aittitte neukan bertsolaria
bere aitaren ondorenez.
Esan zidaten neska txikia
ta salerosa nintzenez
bertsotan jakin eingo nebala
baina plazan kantatu ez.

U. Alberdi
Ausarta zinen ta egin zendun
Onintza plazara salto
ta zenbat gezur deseraikiaz
bota duzu bertso franko.
Lau emakume gaude gaur kantuz
salbuespen bat holako
guk berdin-berdin kantatzen dugu
martxoak zortzitik kanpo.
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On. Enbeita
Nahiz ta gaur egun plazan ibili 
gure jai edo ta ez jai
historiara begiratuta
bat ez da gelditzen lasai.
Nik laurongatik esango nuke
ez dut desberdin izan nahi.
Sagarrak ondo jarrita ditut
eta kupela ere bai.

U. Alberdi
Gure emariz bete nahi dugu
horregatikan basoa
ahots emerik gabe saio bat
ezin delako osoa.
Gezur batzuek deseraikiaz
lehenbiziko arazoa
gure egiak plazaratzea
da ondorengo pausoa.

On. Enbeita
Emakumeok plaza hartzea
ez al da zerbait itzela?
Esan ziguten gure mundua
bakarrik geurea zela.
Gaur ikusiko duzue askok
besteetan ez bezela
emakumeon bertsoak ere
unibertsalak direla.



- 113 -

Bapatean 2014

A. Agirreazaldegi – E. Pagola

Gaia: Ainhoa argazki zaharrei begira hasi da. Bere nerabezaroa… 
Zenbat aldatu diren gauzak! Zer esaten dio Ainhoak garai 
hartako nerabeari eta zer esaten nerabe hark Ainhoari?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Geldirik ezin naizela egon

A. Agirreazaldegi
Pausoak eman lagunartean
pausoak bertsolaritzan
egia esan hegan egin nun
txori txiki baten gisan
txikia nintzen, nere txikian
neskatxa ausarta nintzan
ta ausardi horrek lagun ugari
jarri zizkidan bizitzan.

E. Pagola
Argazkietan ikus daiteke
egina dezu zahartzera
urte batzuek begiratu ta
begira zaude atzera
baina alperrik jarriko zera
melankolika antzera
lasai Ainhoa zati batian
oraindik ere ni zera.

A. Agirreazaldegi
Hara ta hona ibili nintzan
bidaiarien abaro
ta orain gaixto beitzen didazu
hara neskatxa akabo!
Neri begira zahartua edo 
ikusten nauzu zeharo
zuri begira ni sentitzen naiz
ordun baino gazteago.
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E. Pagola
Nire hitz guztik ez dituzunez
ondo ulertu ta en fin!
Bistan daukagu biok gaurkuan
ez gaudela berdin-berdin
baina hala’re datu txiki bat
hau garbi gelditu dedin:
jakin ezazu esperientziak
ez dizu kalterik egin.

A. Agirreazaldegi
Elgetan jaio Bergaran hazi
gero segi Donostikin
hurrena Bilbo gero Tafalla
ta jarraitu Gasteizekin
Iruñan bizi ta geroago
maitemindu Zarautzekin
eta ez dakit oraindik nola
ez nauten euskaltzain egin.

E. Pagola
Lasai Ainhoa ez daukagu ta
euskaltzain izan beharra
ibili geran bezela ibili
ez zaigu izan hain txarra.
Bioi begira argazkietan
degu aitortu beharra
esan liteke janzkera dala
aldatu zaigun bakarra.

A. Agirreazaldegi
Ba bai janzkera aldatua det
dexente xamar bizitzan
zure garaian txandalak sarri
garaiko gazteen gixan
eta norbaitek esan baitzidan
beti hala ezin da izan
arrazoi dezu horretan behintzat
ordun libreago nintzan.
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E. Pagola
Ni libreago nintzala edo
nahiz ikusten dezun bistan
dena ez dala politta izan
ai nik diotsut egitan
ez zaite egon nere garaian 
in zendunan inbiditan
gero trago bat hartuko degu
nere garaiengatikan.

Nazioarteko jardunaldiak Sorbonne Nouvelle unibertsitatean
Paris, 2014-03-27
Iturria: XDZ



- 116 - - 117 -

Bapatean 2014

ORMAIZTEGI (2014-03-08)

Bertsolariak: A. M. Peñagarikano, J.M. Irazu, J. Uria,
A. Agirre, S. Colina eta  N. Elustondo.

Gai-emailea: Unai Elizasu.

Martxoaren 8aren harira antolatutako saioa izan zen. Lekua oso 
handia. Frontoiko txoko batean jarri zuten lekua, bertsolariak 
kantxan eta harmailetan jendea. Kalefazioa jarrita giro goxoa, 
azkenerako hoztu bazuen ere.

J.M. Irazu-Nerea Elustondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o8sk

Gaia: Aitzindariak izan zarete. Zu, Nerea, duela urte asko emakumeen 
eskubideen aldeko lehen emakume taldea sortzean, eta, zu, 
Irazu, duela gutxi, helburu berdinekin, gizonezko talde bat 
sortzean. Aitzindari izandako guztiek izaten dituzte zailtasunak. 
Zuek ere izan dituzue.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Esplikatzera noa kontuak 

N. Elustondo
Aintzindariak gara gu biok
iraganari begira
parekideak izan asmotan
beti hainbeste mobida.
Problema asko izan ditugu
gure patua hori da
tamalez gure bideak beti
paraleloak baitira.
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J.M. Irazu
Batzutan bide paraleloak
eta nahiko apartean
desberdin ere bagera noski
onartu behar tartean.
Gizontasuna ez da egoten
sarri eskaparatean
baina gizona ez da kabitzen
eredu bakar batean.

N. Elustondo
Emakumeok ere antzeko
gisaraka bagabiltz ta
hortxe dabiltza gure kontrako
ez dakit zenbat artista.
Ez dakit nola joan gaitezkeen
bide berean aldizka
lehenago puta deitzen ziguten
ta orain inkonformista.

J.M. Irazu
Izenak hola ipintzen dira
ekar lezake zenbait gaitz.
Neure buruaz zalantzak eta
kezkak eduki ditut maiz
inkonformista izenarekin
konponduta zaude garaiz
pausu bat eman nuen nik eta
ja gizona ere ez naiz.

N. Elustondo
Orduan biok ere gabiltza
ardi galduak bezela
zu erdi gixon ni erdi eme
deitzen gaituzte horrela.
Gure mundua hain da raroa
eta hain dugu txepela
ez dira ohartzen berez problema
beraiena soilik dela.
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J.M. Irazu
Batzuk markatu gintuztelako
nahi zuten ereduetan
kabitu ezinik sentitu gera
zu ta ni hastapenetan
bakoitzak bere bidea eginez 
biziz, sentituz benetan
normaltasunez bizi gaitezen
mundu anormal honetan.

N. Elustondo
Anormalean normal izaten
hortako ni nago prestu
nahiz ta oro har jendarte honek
ez digun ezer erreztu
toalla ezin botako degu
ta etsipena aurkeztu
oraindik ere etorkizuna
dagolako gure esku.

BERRIZ (2014-03-14)

Bertsolariak: M. Amuriza, U. Alberdi, On. Enbeita 
eta  A. Martin.

Gai-emailea: Maite Berriozabal.

Udalak Martxoaren 8aren inguruan azken urteotan antolatzen 
duen bertso saioa. Aurtengoan musikatua: “Ez da kasualitatea”. 
Musikariak: Ixak Arruti (gitarra-jolea) eta Eneko Sierra (saxo-jolea).
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M. Amuriza- U. Alberdi 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13o9v0

Gaia: Bikotea zarete. Uxue denean apuntatzen da, ikastaroak, yoga... 
eta dena uzten du segidan. Eta hori Mirenek ezin du jasan.

Neurria: Kopla handia
Doinua: Oihaneko pagoak blai

M. Amuriza
Ez daukozuz gauza gitxi
ta danera ezin iritsi
ni pozik nago ez nozulako
oindiño alboan itxi. (bis)

U. Alberdi
Ni jaio nintzen hasteko
ta ez gauzak bukatzeko
ikastaro bat egin behar dut
konstantzia ikasteko. (bis)

M. Amuriza
Horixe da zure traba
gainditu zaituna jada.
Baina hainbeste gauza itxita
ondo sentitzen al zara? (bis)

U. Alberdi
Ba, primeran ez da burla
hobeto ez nengon sekula
Miren esaidazu ba zuzenean
faltan botatzen nauzula. (bis)

M. Amuriza
Ez dago azaltzen erraz
baina egia da beraz
Uxue zugaz egon nahi badot
non apuntatu behar naz? (bis)
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U. Alberdi
Hola galdetzen duzu zuk.
Erantzuna galdera truk
eska zaidazu zita bat eta
laster erantzungo dizut. (bis)

M. Amuriza
Baina aibala, aibala!
inportanteak bezala
baina ez al zaizu burutik pasa
igual nik ezin dudala? (bis)

U. Alberdi
Gaztetako desioa
izan zen frustrazioa
aprobetxatu egin nahi nuke
nere jubilazioa. (bis)

M. Amuriza
Hemen makina bat ordu
zuri itxoiten halamodu
beraz igual jubilau arte
bakoitzak berea in beharko du. (bis)

U. Alberdi
Ni jubilau nintzan jada
beste plan bat daukat hara:
izarapean nago zure zai
ze, apuntatzen al zara?  (bis)

M. Amuriza
Erantzuna horixe da
eta bai goazen ohera
apuntatzen naiz apuntau ezin  
diren gauzak egitera. (bis)
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U. Alberdi
Orduan  zatoz lasterka
hemen musu ta fereka
ordu erdia baino ez daukat
gero yoga daukat eta. (bis)

M. Amuriza
Zure agenda horren truk
gauza asko ikasi ditut
ahal duzuna ein ta gero trankil
bakarrik segituko dut. (bis)

On. Enbeita 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ob1c

Gaia: Badakit zarela pertsona bat asko maite duena? Baina, zer maite 
duzu zuk Onintza?

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Haizea dator iparraldetik

Bizitza bera maite dot gogoz 
bizitza ta ze istori... 
Goizean jagi ogetik eta 
beti pentsetan dot: Ongi! 
Ai ispilutxo irribarre bat 
bihotzez gaur zeuri tori. 
Kalera urten ta zenbat mosu 
besarkada, kategori... 
Egia esan nik maitasunik 
ez deutset kendu inori 
bizitzan erein behar dalako 
geuretzat nahi dogun hori. 
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Nik maitasunez nahi dot bertsotan 
plaza guztietan kantau. 
Nik maitasunez nahi dot besteen 
maitasun apurra probau. 
Maite zaituet danok batera 
maite dodaz hori ta hau 
ta maite dodaz Madrilen zehar 
botatako hainbeste gau. 
Nik maitasunez sortu nahi dodaz 
mila diskurtso ta arau 
batzuek paso eginagatik 
nahi dauanak hartuko dau. 

Ogetik jagi ogera sartu 
maiteari mosu emon 
edo amagaz kafe bat hartzen 
aitaren ondoan egon. 
Maitasunezko giroren bat non 
ba bueno Onintzatxu non 
ez dot ukatu maitasun asko 
danak gura dodaz jagon. 
Ez dot ukatu neure zatirik 
badakit mina nun dagon 
baina maitasun apurrik ez dot 
ukatu sekula inon. 
Ze sinplea dan ta nik bihotzez 
esan ohi dot beti egun on. 
Maite nabenak poztuko dira 
eta besteak hor konpon!
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DONOSTIA (2014-03-15)

Bertsolariak: J. Maia, B. Gaztelumendi, A. Barandiaran 
eta M. Amuriza.

Gai-emailea: Unai Gaztelumendi.

 “Konpromiso Eguna” antolatu zuten Donostian. Boulevardean, 
Trinidade plazan eta Alde Zaharreko kaleetan hainbat ekitaldi 
antolatu zituzten (bertso-pilota, flashmobak, kalejirak, 
kontzertuak…). Tartean Ttun-Ttun tabernan bertso saio musikatua. 
Taberna bete-bete eginda kantatu zuten Eneko Sierra (saxo-jolea) eta 
Ixak Arruti (gitarra-jolea) lagun zituztela. 

M. Amuriza – B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13oc3o

Gaia: Hilabetetan iraun du, oso gogorra egin zaizue, babesa ere jaso 
duzue… baina bukatu da zuen epaiketa. Eta orain sententziaren 
zain zaudete. Oraindik gogorrago egiten ari zaizue itxaronaldia.

Neurria: Zortziko berdina, 4 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Gure herrian ligatzea / Calle Melancolia

B. Gaztelumendi
Gogorra da Madrilera
astero bidaiatzea
ta ulertu nahi ez duen
norbaiti esplikatzea.
Zaila da zai egoteko
egun hauek pilatzea
arrazoirik ez dun honi
zergati bat bilatzea.

M. Amuriza
Ez da batere errexa
bizi dugun egoera
ezin dugu jakin zer ein
hemendik hilabetera
ez bihar, ez etzi, ez gero
erlojuak dira gera.
Denbora atzera doa
ta ezer ez doa aurrera.
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B. Gaztelumendi
Aurrera doa denbora
lehengo zauri zaharretan
zenbat amets eten diren
karreterako marretan.
Halaxe ibili gera
luzez bide zeharretan
gaztaro bat utzi degu
errepide bazterretan.

M. Amuriza
Ez da errexa bizitzen
gure baldintza hauetan
baina ahalegintzen gara
aurrera egiten benetan.
Nahiz saiatu beldurrak ahazten
ta bizitzen orain bertan
berriro aurkitzen ditut
gurasoen begietan.

B. Gaztelumendi
Gurasoen begietan
nekeak a ze paisaia!
Ustez iritsi den arren
esperantzaren garaia
Madrildik Euskal Herrira
bueltan itzuli gera ia.
Ea ez degun egin behar
itzulerako bidaia.

M. Amuriza
Lanean aritzearren
guretzat epai bat dute
barruan pasatu behar
dozena erdina urte
Sufritu dugu egia da
ta halan be indartute
berriro gaztea banintz
berriro egingo nuke.

B. Gaztelumendi
Nik ere bai egin arren
kondena gogorren galde
amets bat bete asmotan  
bilakatu ginen alde
ez det uste gaztaro bat
bota degunik debalde
legeak kontra dauzkagu
ta herri oso bat alde.

M. Amuriza
Gauero ohera sartu
ta irudikatu kartzela
horixe egiten dugu
beste gazte askok bezela.
Madrilen gure kontra dago
mugimendu itzela 
beldur badira, seinale
bide zuzenetik goazela.
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DONIBANE GARAZI (2014-03-21)

Bertsolariak: S. Colina, O. Barroso, M. Sarasua 
eta X. Alkhat.

Gai-emailea: Battitte Crouspeire.

Garazi ikastolan egin zuten bertso afaria, bertako integrazio-
batzordeak antolatuta. Ahalmen urritasuna duten haurrentzat 
hezitzaileak izan ahal izatea aldarrikatzeko eta dirua biltzeko. 
40 lagun inguru bildu ziren afaltzen.

S. Colina

Gaia: Enpresaburu bat zara, eta zure semeak enpresaren segida izan 
behar zuen. Baina semeak gaur “Bertsolari izan nahi dut” esan 
dizu.

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: ETAren su-etenetik

Nik zurgin enpresa bat dut
landua garairik garai
nere semea koxkortu
ta nerekin hasiko zai.
Gaur ondora etorri zait
zakur zahar bezain lasai
“Bertsolari izan nahi dut”
ta pentsatu dut: ai, ai, ai!
Amets Arzallus ikusi
duzu denetan aipagai
txapela buru gainean
irriparretsu ta alai
baina txapel bakarra da
ta Amets Arzallus ere bai. (bis)
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Bertsolari izatea
baduzu amets bakarra
ez pentsa errima eta
doinua denik iparra.
Nik seme bakarrik nahi dut
zuk daukazun irriparra
horregatik dut albotik
gogotik lagun beharra.
Zurgin gisa ari zaite
aitarekin ttirri-ttarra
zuk eman bertsu berria
nik kantatuko dut zaharra
zurgin ona izaten dena
ez da bertsolari txarra. (bis)

Ni urtetan aritu naiz
izerditan blai kopeta
zerra eskutan harturik
zur ta egurrei kolpeka.
Nahiz ta amets egitea
gauza ederra den tarteka
bizitza ez da bakarrik
bertsoa ta txapelketa.
Segi zazu plazaz plaza
zure plazerraren xerka
ta zaude lasai enpresa
ez dut salduko zer gerta
bertsoengatik bakarrik
gosez hilko zara eta. (bis)
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S. Colina - O. Barroso

Gaia: Anaia bikiak zarete, gaztetan adoptatuak familia banatan. 
Hogei urte geroago Sustraik proposatu dizu elkarrekin bizitzea 
apartamentu batean. Odeik ez du nahi.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

O. Barroso
Nahiz eta bitan ez den
bereizten arima
pasatu da denbora
igo da adina
penatua dut barna
ta bihotz izkina
bizitza izan zaigu
horrela egina
odol berdina baina
etxe desberdina. (bis)

S. Colina
Betitik izan zaitut
bixki bihotzeko
berdin zen traba etxe
eta gainontzeko
gaur aukera dugunez
berriro biltzeko
nahi zaitut hurbileko
nahi zaitut etxeko
galdutako denbora
berreskuratzeko. (bis)

O. Barroso
Pixkana hasi ginen
bizitza sakontzen
gainera familia
berritan ezkontzen
bizi huntan nahi dena
ez da beti lortzen
nahiz odolak gaituen
barrenetik lotzen
problema hau ez du ez
denborak konpontzen. (bis)

S. Colina
Gauza bera pentsatu 
ohi dut aukeraro
baina ezin bizitza
osoa igaro.
Aukera orain dugu
jar gaitezen brabo
nahiz orain arte dena
zen problema aro
Odei soluzioa
gure esku dago. (bis)
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O. Barroso
Nik deklaraten dizut 
goxo maitasuna
baita laguntasuna
ta anaitasuna
eskua emaitea 
da behar duguna
hobea izanen zen
gure etorkizuna
gure esku balego
gertatu zaiguna. (bis)

S. Colina
Iragana igaro 
ondoren penetan
etorkizuna bertan
dugu gehienetan.
Hola segi ezkero
guk etxe bietan
baietz laster bukatu
zimurrak kopetan
lista desberdinetan
hauteskundeetan. (*) (bis)

O. Barroso
Bi lista ezberdinetan
egin dezu peto.
Zoin dugu ezkerreko
ta zoin eskuineko?
Nik estimatzen zaitut
anai bihotzeko
zu zure etxean, ni
nerean hobeto
ta elkartuko gira
kafe bat hartzeko (bis)

S. Colina
Nahiz izanen genukeen
guk hizketa gaia
nahiz izan mundutzar bat
sortzeko talaia
ez pentsa nagoenik
ni bate lasaia
Odei ez al da pena
ez al da domaia?
Kafetarako soilik 
nahi duna anaia? (bis)

(*) Aurreko gai batean baziren bi anaia hauteskundetako zerrenda ezberdinetan.
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GERNIKA-LUMO (2014-03-23)

Bertsolariak: M. Amuriza, E. Lekue, A. Estiballes, F. Paia, 
I. Ibarra, U. Iturriaga, O. Bartra, On. Enbeita 

eta X. Amuriza.

Gai-emailea: Josu Goikoetxea.

“Etxean nahi ditugu” lelopean bertso-saioa antolatu zuen Etxeratek 
Jai Alai pilotalekuan.

A. Estiballes
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13oe8g

Gaia: Berba bakarra botako dizut: distantzia

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz 
Doinua: Gaztalondo handian

Distantzia neurtzen
nola leike jardun?
Denboran zein metrotan
argi dezagun.
Denboran izan leikez
hamar mila egun
ta metrotan neurtzen
sarri gara jardun
ta bada maitasun
distantzia ilun
soilik hamar gutun
horrenbeste lagun
urruti daude baina 
ez daude urrun. (bis)
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Distantziak dakartza
hainbat atsekabe
hainbeste kilometro
eta nahigabe
horrenbeste istripu
sarri horren grabe
Espainia zeharkatuz
sarri aldez alde
maitatuen alde
goaz gu hala’re
makina bat pare
eta lagun talde
urruti egon arren
hemen baitaude. (bis)

Distantziek berri txarra
sarritan dakarte
urrun galtzerakoan
duguna maite
urrun dagoenean
zena gure parte
distantzia guzti hoiek
nork hautsi ditzake?
Horrenbeste kate
zarraila ta ate
gu bion bitarte
hala’re jo ta ke
distantziak guztiak
laburtu arte! (bis)

Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa
Agurain, 2014-04-05
Iturria: XDZ
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AZKOITIA (2014-03-27)
Bertsolariak: A. Egaña, M. Lujanbio, A. Arzallus, eta J. 

Uranga.

Gai-emailea: Juan Ignazio Sudupe.

Floreaga salesiar ikastetxeak antolatu zuen bere 25. kultur 
jardunaldien barruan. Ikastetxeko On Bosco aretoa bete egin zen 
ostegun arratsaldean saio bizi eta umoretsua entzuteko.

A. Egaña – M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13od64

Gaia: Zimurren kontrako produktu on bat omen du Maialen botikariak, 
eta Andoniri proposatu dio.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

M. Lujanbio
Nahastu dizkiot zenbait
kimiko ta lora
zukin probatu  nahi det
nire azken moda
eman dezakezuna
kopetetik gora
ondo ateratzen bada
ondo ikusiko da. (bis)

A. Egaña
Ezetz esango dizut
serio-serio
esan beharra daukat
ze erremedio!
Moda probatu nahian
al zatoz redio!
Ximurra ederra da
modak hala dio. (bis)

M. Lujanbio
Ximurra ederra da
jakina jakina!
Baina kritikoa da
ja zure adina
nahiz oraindik daukazun
nahiko azal fina
hemendik aurrera ja
plantxatu ezina. (bis)

A. Egaña
Plantxatu zertarako?
Hara ze ikuspen!
Nik nire buruan ez det
beharrik ikusten
ez hasi botoxakin
erretenak ixten
ximurtzera ez baita
edozein iristen. (bis)
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M. Lujanbio
Zu ia iritsi zera
ta bejondeizula!
Gazte alkandora bat
erdi gris, azula
eta ahuntzen bixar bat
hortxe darizula.
Ezin disimulatu
gazte nahi dezula. (bis)

A. Egaña
Ahuntz bixarra daukat bai
kokotzen jarria
eta alkandora’re
ez da hain berria
nere ximur kopuru 
hau ez da urria.
Ba, kontraste hori da
erakargarria. (bis)

A. Egaña
Hemen ez da neskarik
neretzako keba!
Urruti joan ziren
arnasa hartzera.
Bueno aita badaukat 
nolabait aukera
senargaia hartzea 
posible ote da? (bis)

A. Karrika
Horrekin ez naiz jartzen 
estu eta larri
nahi baduzu mutila
etxera ekarri
baina etortzen bada
jakin zazu sarri
amak ikusi aurretik
peluka bat jarri. (bis)

AZKAINE (2014-03-30)
Bertsolariak: A. Egaña eta A. Karrika.

Gai-emailea: Xumai Murua.

Kiroletako ostatuan egindako bertso bazkaria.

A. Egaña- A. Karrika
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ofas

Gaia: Aita-semeak zarete. Andoni semea andregai bila dabil, eta 
familiako legea da azkaindarra atzeman behar duela. Baina 
hemen dagoeneko ez dago andregairik libre. Baziren bi, baina 
abiatu ziren bidaian.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat
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A. Egaña
Ez gabiltza ez oso
ohitura zaharrean
igual jokatuko dut
hain modu txarrean
peluka nun ipini
bere kalparrean
edo eta amaren
begien aurrean. (bis)

A. Karrika
Adarra joko al dit
semiak azkenian?
Nik zintzotasun bat dut
neronen senian.
Ekar zazu etxera
behar den unian
gure ama maitea
lotan dagonian. (bis)

A. Egaña
Nik esan dut “Mutil bat
topatzera goazen”
urduri zaude oso
lasaitu gaitezen
ez naiz aritu jator
ez nenbilen zuzen
aita relaja zaite
hipotesi bat zen. (bis)

A. Karrika
Lehenik adarra jota
burura harkaitza
gay-a al da semea?
Ez dugu apaiza
baina neskentzat ere 
hori da emaitza
beti baitzara aizu
nahiko ulergaitza. (bis)

A. Egaña
Bi neska bagenitun
dotoreak aizu
Patagonia aldera 
joanak jo ta su.
Bila joango al gera
haruntza ni ta zu?
Seguru amak ere 
eskertuko dizu. (bis)

A. Karrika
Behar bezalakoa
baitauka senarra
bakarrik duzu hara
zuk joan beharra
ta ez baduzu aurkitzen 
bertan azkaindarra
lasai ekar ezazu 
zuk argentinarra. (bis)

A. Egaña
Orain hartu behar det
bidaiari planta
Patagoniara joan
zer-nolako lata!
Bikin etorriko naiz
konkista aparta
Txile ta Argentina
da Patagonia ta! (bis)

A. Karrika 
Baina joan zaitea
zu harantza guapo
ligatzea nahiko lan
zaila dugulako.
Bikin bueltatu zaite
bai eskerrik asko
bat zuretzako eta
bestea neretzako. (bis)
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A. Egaña
Alper-alperrik egin
digu irrintzia
bere ezjakintasun
horren garrantzia
“Aita zer da txilena?”
ta bere iritzia:
“Hanka altxatu eta
baloia jotzia”. (bis)

A. Karrika 
Gola sartu didazu 
aizu horrenbeste
ateraldi ez zaizu
irtengo hain merke.
Bertara joan zaite
hain zaude zu fuerte
joaneko billeteakin
ta han gera zaitezke. (bis)

BERGARA (2014-04-11)

Bertsolariak: M. Lujanbio, J. Maia, A. Agirre, 
N.Elustondo, I. Zubeldia eta A. Egaña.

Gai-emailea: Iker Iriarte.

Erramu zapatu bezperako bertso saioa, udal pilotalekuan.

I. Zubeldia- J. Maia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ogd8

Gaia: Txirrinduzaleak izan zarete beti. Euskal Herriko Itzuli garaian 
etapaz etapa ibili izan zarete beti txirrindulariak animatzen. 
Aurten, hala ere, Ikerrek ez ditu txirrindulariak animatzen, 
Euskaltel taldea ez dabilelako, baina Jon, zuk, berdin-berdin 
jarraitzen duzu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Gaixo nengoen joan dan aspaldi
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I. Zubeldia
Bide ondoan ze formal gauden
korredoreei begira
bozina hotsak ta animoak
a ze-nolako mobida!
Hala’re zerbait falta zait lagun
begi-bistan nabari da:
jende berdina izanagatik
koloreak falta dira.

J. Maia
Garai batean laranjazkoak
denak ziren ezagunak
euskal zaleentzat maite-maiteak
kirolariak txukunak
erdi itoak doazen hoiek
nahiz ez izan euskaldunak
gutxienean anima itzazu
aurpegi laranjadunak.

I. Zubeldia
Lehen Euskaltelek bazeukan gatza
indarra ta metrallea
niki naranjak berrogei dauzkat
“L” da nere tallea
bide baztarren hura jantzita
luzitzen nuen pilea
ta orain berriz ez al dirudit
Repsoleko langilea.

J. Maia
Repsolekoa izan daiteke
baina gasolina seko
zure animo falta horrekin
ez dira asko beteko
baina ondoren telefonoan
konpainia bat tarteko
konplejorikan ez dezu izango 
Moviestarra pasatzeko.



- 136 - - 137 -

Bapatean 2014

I. Zubeldia
Moviestarreko mobila daukat
zuk esan dezun modura
hala’re asko aldatu zaigu
bizikleten abentura
koberturaren gorabehera da
edo agian ohitura
nire barruan beti laranjak
izango du kobertura.

J. Maia
Ez da aldapen gogortasuna
lehenbiziko mailakoa
ez esfortzua ta ez teknika
nazioen artekoa
ziklismoan zu egia esan
hain zera zale bapoa
gehien-gehiena gustatzen zaizu
tortilla eta zahatoa.

I. Zubeldia
Tortilla soilik oso ona da
ardoarekin hobea
Pirineotan nolako luntxak
aldatzen zait umorea.
Aurten boikota egingo diot
etxen geldituko gea
aurten parrillak hartuko digu
naranjaren kolorea.
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LASARTE-ORIA (2014-04-21)

Bertsolariak: X. Maia, I. Garro, E. Fernandez, A. Labaka, 
U. Muñoa eta B. Iguaran.

Gai-emailea: Jokin Labayen.

Euskal Herriko bideetan barrena “Bertsokleta” ekimena antolatu 
zuten. Nafarroan eremu ez-euskaldunean eta mistoan bizi diren 
herritarrek euskaraz ikasteko duten eskubidea aldarrikatu eta bertso 
eskolen arteko zubiak eraiki nahian abiatu ziren. Geldialdi bat 
Lasarte-Orian egin zuten, eta bertako bertso eskolako kideekin batera 
bertso saio bat antolatu zuten Jalgi tabernan.

Agurra

X. Maia

Neurria: Hamaikakoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Arratsaldeon ta aupa zuek

Nafarroako egoera bat
salatzearen erronka
eta horren alde izerdi pixka’t
eta bertsoren bat bota. (bis)
Atzo Urkiola ta Trabakuan
bustita ta erdi jota 
gaur zorionez eguzkiakin
Markinatik kostaz kosta
ta orain kosta ahala kosta
saio txukun bat egin nahi nuke
maila ederra dago ta. (bis) 
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X. Maia- I. Garro- E. Fernandez
 
Gaia: Hiru nafarrak. Susmoa daukat inork ez zaituztela ezagutzen. 

Aurkeztu zuen burua, baina bakoitzak besterena aurkeztu 
beharko du. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

I. Garro
(E. Fernandezen aurkezpena)

Galdera zail bat egin ezkero 
hatza altxatzen lehena
eta bertso bat bota behar bada
ere altzatzen aurrena
bi puntuetan horixe dugu
gaur egun Eneko dena
ta bertsokletan bidin kurpìla
gehien txupatzen duena.

E. Fernandez
(Xabi Maiaren aurkezpena)

Ni Xabier naiz Baztanekoa
ta hirutan gazteena
atezaina naiz eskola baten
tipo fina ta zuzena
azken urteetan gure eskualdean
den bertsolari onena
eta Eneko portu guztitan
atzean uzten duena.
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X. Maia
(Iban Garroren aurkezpena)

Nahiz ta Iban Garro bertsolaritzan
ez dezuen entzuna maiz
Lesaka aldean fabrika baten
lanean nabil ni garaiz
bi seme-alabek ematen duten
irripar haundi ta alaiz
ta jakin zazue Olentzeroren
oinordeko bakarra naiz.

E. Fernandez

Gaia: Jalgira tragoa hartzera etorri eta bideo bat jarri dute euskararen 
egoeraren inguruan, Nafarroraren inguruan. Sei gazte kantuan 
hasi dira, bertsotan. Zuk ez duzu ezer ulertzen.

 
Neurria: Hamaikakoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Arratsaldeon ta aupa zuek

Jalgira etorri ta pasa dira
bizpahiru ordu inguru
lehenik bideo bat gero sei tipo
arituak buruz buru (bis)
eta nik berriz hori ulertzeko
badut nahikoa apuru
Nafarroan injustizia bat da
hori badakit seguru
komunikatzea helburu 
batzutan gauzak transmititzeko
hitzak soberan ditugu. (bis)

Imaginatu dut egoera
tristea eta ahula
gustatu baitzait jarri bideo hortan
ordezkaritza mardula (bis)
uler dezaket aginteriek
ein dizuetela burla
bihotz barnera sartu baitzait
ai nola zure xuxurla!
Hau ez zait pasa sekula
ez dizut ezer ulertu baina
ziur arrazoi duzula. (bis)
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ZUMAIA (2014-04-25)

Bertsolariak: U. Agirre, A. Laburu, S. Lizaso, A. Egaña,
A. Mendiluze eta U. Alberdi.

Gai-emailea: Jon Maia.

Gaueko 10:30ean urtero moduan San Telmoetako saioa izan zen Aita 
Mari zineman. Ohi bezala, erabat bete zen aretoa.

U. Agirre, A. Laburu, S. Lizaso, A. Egaña,
A. Mendiluze eta U. Alberdi.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ohfk

Gaia: Bertsolariak denetik jakiten omen du. Ez dakigu horrela den, 
jakin gabe ere asmatu behar baita hortik ateratzen. Proban 
jarriko duzue Agin, berari puntuak jarriz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Xarmangarria zera

U. Agirre
Arraunean ze ligan
daukagu Zumaia?
A. Laburu
Ez dakit igaro zan
Kontxako garaia
baino ekonomia
izaki etsaia
ahal dan goren eustea
degu denon nahia.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz

S. Lizaso
PPn kandidatoa
zein da Europako?
A. Laburu
Ondo dakit bat bizi  
dana bapo-bapo
eta korbatarekin
ibiltzen da guapo
baina ez nuke nahiko
nere etxerako.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

A. Mendiluze
Zenbat baldosa daude
Zumaiako plazan?
A. Laburu
Marmolez egindako 
bakarra ez al zan?
Euri eta txingorra 
egiten du jasan
behera beidatu gabe
ibiltzen naiz dantzan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

A. Egaña
Gizon ala andrea
 zer zen Aita Mari?
A. Laburu
Ez dakit zu brometan
ez al zeran ari?
Mari izenarekin 
badaude ugari
baino emakume ezin 
ba esan aitari!

 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

U. Alberdi
Ba al dakizu zer dan
toxoplasmosia?
A. Laburu
Kazetaritzan zukin
daukat ikasia
tomo zabal batean
lerrotan nahasia
baino ez esplikatzeak
badauka grazia.
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A. Mendiluze – U. Alberdi

Gaia: Bi animaliatxo zarete. Aitor behia eta Uxue matxinsaltoa. 
Denbora asko zelai berean bizitzen. Zenbat tarte ez ote dituzue 
elkarrekin pasa? Ailegatu da udaberria eta zuengan hasi da 
zerbait sortzen. Hasi da zuen estomagoa elkarrekiko zerbait 
sentitzen. Ilunbarra da eta hor zaudete zelaian. Maitasun 
inposible horretan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gu gazte ginadela

A. Mendiluze 
Hau da hau nahasmena
bagina ta balitz
baina nola moldatu
txikiz eta haundiz?
Nik lehendabizi zutik
hausnarrean berriz
tripan sentitzen det ta
gainera bi aldiz.

U. Alberdi 
Urteak daramatzat
zurekin ibiltzen
eta hasia nago
seko maitemintzen
baina jaiotzean ere
hain txikia nintzen
tximeletak ez zaizkit
tripetan kabitzen.
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A. Mendiluze
Beraz ez haunditzea
zure eta nire gaitz
eskerrak abixatu
didazula garaiz.
Neri bai tximeletak 
ibiltzen zaizkit maiz
ta matxinsaltoren bat
deskuidatzen banaiz.

U. Alberdi 
Zure hankei begira
hainbeste denbora
iruitzen zait Oteizak
egindako obra.
Haragia, ilea
mila bitxilora
nolakoa ote zera
belaunetik gora?

A. Mendiluze
Tamainaren aldean
nolako galdera!
Nik dena ikusten zaitut
horren arabera
matxinsaltok kontatuz
joaten naiz ohera
ta beti kontatzen det
matxinsalto bera.

U. Alberdi
Belaunetikan behera
gaixoa pobre da
baina halere banator
zugana ostera
nahiz ez naizen iristen
muxu ematera
ondo ailegatzen naiz 
zure buztanera.
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A. Mendiluze
Baina gera xomorro
eta ni abere
beraz harremanean
nahigabe xelebre.
Halere igo gainera
egizu mesede
sentitu egin nahi zaitut
juxtu bada ere.

U. Alberdi
Eman ditut bi jauzi
eta gero pausuak
ez dira asko gertatzen
holako kasuak
baina hartu nauenez
barrenetik suak
probatu nahi nituzke
zure MUUsuak.

A. Mendiluze
Ezinezko jolasa
utz dezagun tira!
Nere barruan zerbait
itzaltzen ari da
ezinezko ametsak
ezinezko dira
jarraitu beharko det
trenari begira.

S. Lizaso – A. Egaña

Gaia: Ocho apellidos vascos pelikulan topikoak erabiltzen dira 
eta jendeari gustatu egiten zaio. Zuek ere topikoak erabili. 
Zarauztarren topikoak exajeratu Sebastianek eta azpeitiarrenak 
Andonik, jarritako eszena hauetan. 

1.- Azpeitiarra eta zarauztarra hondartzan.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua:  Ai gure antzinako
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S. Lizaso 
Berezia Zarautzen
udaran dizdira (bis)
bertakoak ez dabiltz
behar dan neurrira.
Azpeitiarrak hor nunbait
badute segida
etxea dadukanak
hondartzai begira 
hura alkilatuta 
kanpoan ohi dira. (bis)

A. Egaña 
Azpeitiar bat aurkitzen
plaiako sisteman (bis)
kotxean dagoena
bolantean, leman
eta esaten duna
“Eman krema eman”
azpeitarra zein dan
ezin da antzeman:
zurrutean ai dana
plaiako tabernan. (bis)

2.- Azpeitiarra eta zarauztarra baserrian.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Anai-arrebak hementxe nator

A. Egaña 
Azpeitiar bat ta baserrian
zeinen eszena polita
imaginatu azpeitarraren
itxura edota pinta
ximaur banatzen edo ta mahaian
edo mahaitikan jaikita
azpeitiarra beti egongo da (bis)
Ternuarekin jantzita.

S. Lizaso 
Zarauztar batek ta baserrian
heldu orduko irrintzia
bertako berri ikasteari
zer-nolako garrantzia!
Batek behiari beira pasa du
ia-ia egun guztia
ea behiak noiz egingo duen (bis)
bere Tetra brick ontzia.
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3.- Azpeitiarra eta Zarauztarra soziedadean.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Hego haizeak hurbiltzen ditu

S. Lizaso 
Zarautza joan elkarte baten
gure bilkura izaki
eta txakolin onenetikan
dastatzea erabaki
kremakin ere gorritu eiten du
azpeitiarrak badaki
gero etxean eginagatik
eguzkiaren aitzaki. (bis)

A. Egaña 
Ta Azpeitiko soziedadean
mesede edo kalteko
konbidatuak dituzte beti
kupelaren bat tarteko
ta azpeitiarrek ohitura dute
kanpokoei esateko:
“Oraindik trago asko falta zaik
natuala izateko.” (bis)
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LA PUEBLA DE LA BARCA (2014-05-03)

Bertsolariak: A. Arzallus, M. Lujanbio, I. Elortza, 
O. Arreitunandia eta I. Viñaspre.

Gai-emailea: Alazne Garcia.

Araba Euskaraz dela eta, Covila upategian bazkaria, bodegara bisita 
egin ondoren.

I. Viñaspre – O. Arreitunandia

Gaia: Bi ertzain zarete. Araba Euskarazen lanean ari zaretela, politiko 
ezagun baten kotxea gaizki aparkartuta ikusi duzue.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

I. Viñaspre
Politikoak beti
hain gaizki hain kutre
eta gure buruan
mila buruhauste
agintzen nola eukiko 
hainbeste bertute
aparkatzeko ere
gaizki badaukate? (bis)

O. Arreitunandia
Aparkatzeko zuen
hamaika aukera
begiratuta apur bat
lehenago aurrera.
Urrutitik hartua 
diot nik tankera
Ze ostiata etorri da
hona Rabanera? (bis)

I. Viñaspre
Ai Rabanera nere 
burutik gaur kendu
nahi nuke baina beti
ohi da hor mantendu.
Zer egiten dun hemen
nahi dut nabarmendu:
Arabar Errioxa 
pilo bat maite du. (bis)

O. Arreitunandia
Zalantzan dut honantza
izatea gogoa
Errioxa maite dula
zure hordagoa.
Baina ni gauzak orain
argitzera noa:
Errioxa baino gehio
maite du ardoa. (bis)



- 148 - - 149 -

Bapatean 2014

I. Viñaspre
Bai, ta igual nahastuta
edo etorriko zen
multa bat jarri orain
bestea ondoren.
Nola erdi mozkortuta
edo aterako den
bendimiaren jaia
zela usteko zuen. (bis)

O. Arreitunandia
Etorri ez dakit baina 
bueltan ziur alai
baxoerdia ez du
inundikan etsai.
Merezimendu osoa
dauka honek nolanahi
bendimia edo edozer
harentzat jaiak jai. (bis)

I. Viñaspre
Baina bizitzan ez al
du hartu jai nahikoa?
Hona etorri ta uste 
du dela Jainkoa.
Multa jarri zaiozu
nahi bezalakoa
bere sudur gorria 
da herri hauetakoa. (bis)

O. Arreitunandia
Biok izan gera gaur
honetxen lekuko
multa jartzeari nik 
behar diot egin uko.
Ezagutzen ditu honek
hamaika bat truko
eta azken-azkenean
ez du ordainduko. (bis)

Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa
Agurain, 2014-04-05
Iturria: XDZ / Argazkilaria: Haizea Pastor
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I. Viñaspre – I. Elortza

Gaia: Elkarrekin etorri zarete kotxean. Aparkatzerakoan Igor, alboko 
kotxeari retrobisorea puskatu diozu. Zuk kotxea beste aldera 
mugitzen duzun bitartean, Iñakik nota bat jarri dio zure datuekin.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

I. Elortza
Beste istriputxo bat
ez da hain bitxia
zuk albotik egin nahi
duzu irrintzia
nik ostera maite dut
bai indezentzia
zuk izan nahi al duzu
nire kontzientzia? (bis)

I. Viñaspre
Eske torpea zara
gidatzen redio!
Honaino ekartzeko
ere ez du balio
kolpea eman dio
serio-serio
ixilduko nintzen joatean
eman bazenio. (bis)

I. Elortza
Zu beti hain kontziente
eta hain ondradu!
Ez da hain kalte haundia
esango dut klaru:
gidari onak kotxean
hartzekotan kargu
retrobisore barik
gidatu behar du. (bis)

I. Viñaspre
Lasai ez du deituko
malaletxearekin.
Ziur kolpea bera
duela atsegin
zu famatua zara 
ta kotxea enfin
rebalorazituko
zen kolpearekin. (bis)

I. Elortza
Nik izan gura nuen
pertsona librea
nahiz bertsolari izan
hoixe zen idea.
Baina gaur ez dut ona
hartu antza kidea
ta zuk nola dakizu
nire helbidea? (bis)

I. Viñaspre
Helbidea dago Bertso-
-zale Elkartean
ta apuntatu nuen 
halako batean.
Retrobisorea behar du
zerbait ezkerrean
utzi ba betaurrekoak
retrobisorean. (bis)
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I. Elortza
Viñaspre etorri da
ohi duen bezala
ni zirikatu nahian
da gauza normala
ba nik ekarri zaitut
baina orain hala
kotxe horren jabeak
eraman zaitzala! (bis)

I. Viñaspre
Lasai nota apurtu
behar dut berehala
nahiz pertsona jatorra
ta pixka bat kabala
nahiz eta bota duzun
ta joan den hala
Lujanbiok dirua du
ta konpon dezala. (bis)

I. Elortza
Beraz Lujanbiorekin
osatu nobela
dirua ei daukala 
diozu horrela
baina hark daukana da
buruan txapela
eta pentsatuko du 
zeu izan zarela. (bis)

I. Viñaspre
Bale bota nazazu
lehoien erdira
baina nota jartzea
behintzat komeni da
ze ipintzen denean
jira eta bira
hiru retrobisore 
ere gutxi dira. (bis)

Bizkaiko Bertso Topaketak
Balmaseda, 2014-04-07
Iturria: XDZ



- 151 -

Bapatean 2014

DONOSTIA (2014-05-04 )

Bertsolariak: U. Agirre, A. Martin,
A. M. Peñagarikano eta U. Iturriaga.

Gai-emailea: Unai Elizasu.

Altza auzoan, Arriberri plazan, bertako bertso-astearen barruan 
egindako jaialdia.Altzania Kultur Elkarteak eta Altzako Bertsozaleak 
taldeak  elkarlanean antolatu zuten arratsaldeko seietarako.

U. Agirre – A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13oii0

Gaia: Zuen lehenengo zita da gaur. Altzako etxe historikoenera 
hurbildu zarete: Arzakera. Lehenengo platerarekin hasi dira 
problemak. Beste hamaika datozkizue.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

U. Agirre
Lehendabiziko zita
zail da eramaten
“Goazemazu Artzakera”
hasi naiz esaten
gauzak haundi xamarrik
hasi nahian aurten
hemen zigalatxo bat
plater haundi baten
nola diozu hori 
ez dezula jaten? (bis)

A. Martin
Nola diru pixka bat 
geneukan patrikan
luxua jarri nahian
genbiltzan praktikan.
Zigala bat hor dago
txipiroien tintan
gero solomilloa
porru, ganba brickan
platerek ez al dute 
instrukziorikan? (bis)
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U. Agirre
Ardo onena eta
Noruegako ura
“Ederra dago” esanda
gu biak gustura.
Lehenengo platerian
ai hamaika duda!
“Zer du?” eta “Zer dauka?”
hau, hori ta hura
ahoa iriki ta
kolpean barrura. (bis)

A. Martin
Noruegako ur hori
ona dago enfin!
Zigala ez zen txarra
ta daukat atsegin
hola ateratzen dute
nahi beste etekin
baina nik nahikoa dut
egonda zurekin
urdaiazpiko pixka’t
bi arrautzarekin. (bis)

U. Agirre
Jatetxe honek badu
hamaika bertute
ateratzen da baina
diruaren truke.
Momentu honetxen zai
horrenbeste urte
Telepizza joatea
hobea genduke
gure patrikak ere
eskertuko luke. (bis)

A. Martin
Nahiz ta ona zegoen
moussa tartaleta
eta miniatura
zirudin txuleta
larehun bat euroko
faktura gordeta
atera zazu VISA
atera karneta
hau izango da gure
lehen hipoteka. (bis)
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U. Agirre 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ojkc

Gaia: Mezu bat jaso diagu: “ Izan diat bertsolari fina haizen aditzea. 
Desafiua nahi baldin baduk, zain izango nauk Martillun 
tabernan”.  Jose Manuel Lujanbio “Txirrita”.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Dama gazte bat adoratzeko

Telefonoak jo dit gaur eta
Txirrita omen zen gero
lehenbizi hoztu egin zait odola
orain daukat bero-bero
baina honaino iristerikan
ez det gehiegi espero
Martillu ez baitu hark bilatuko
 Larratxon utzi ezkero.

Txirrita hemen bizi izan zan
nork dauka horren zalantza?
Hamaika alditan bere mingaina
trebe asko zuen dantza
hemen barrena ibiliko zan 
bere blusa bere galtza
baina holakua ez zan izango
Txirrita bizi zan Altza.

Bera omen da ta sinistu det
nahiz egon ezin sinetsik
gaur juntatu ta laster ditugu
hemen marka danak hautsik
Martilluenean ariko gera 
Txirrita ta biak hutsik
aditu askok egingo dute
entenditu oso gutxik.
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U. Agirre  - U. Iturriaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13okmo

Gaia: Altzako auzo honetan jende asko joaten da zuengana bisitan. 
Zuek zarete “El pueblo”. Nola ikusten duzue zuenean 
jaiotakoaren bisita?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

U. Iturriaga
Berrogei ta hamar urte inguru
joan dira aidanean
Euskal Herrira ospa egin zuten
han aritzeko lanean
itzultzen dira eta argia
ta poza dago denean
baina hutsunea handiagoa
da joaten direnean. 

U. Agirre
Etorri berri edo joan berri
hainbat eta hainbat aldarte
orain bixitan izan ditugu
ez da guretzako kalte.
Zabal-zabalik topatzen dute
hemen lehio eta ate
nahiz ta gorputzez Altzan ibili
burua hemen daukate.

U. Iturriaga
Ta zenbat aldiz joan ote zaie
gogoa honuntz ihesi! 
Bizitzan beste aukeraren bat
ez ote zuten merezi?
Han arrotz eta dagoeneko
hemen arrotz dira kasi
ta joan ziren ezin baitzuten
beraien lurretik bizi. 



- 155 -

Bapatean 2014

U. Agirre
Edozein joan da lanaren bila
hau ez da nobedadea!
Hemendik hara, handik kanpora
askok egin du bidea
ta buletarako txoko txiki bat
ugarik dute gordea.
Joan zirenen seme-alabak
hangoak dira ordea.

U. Iturriaga
Hango ta hemengo bietako
badituzte motiboak
ilobak han sortuak dira ta
hangotu ditu giroak
familia itzultzen denean
argi ta garbi tiroak.
Caceresen ere ikusten dira
Realaren partidoak.

U. Agirre
Handikan hona etorri eta
egoten dira hain lasai
astelehena da oso gogorra
asko jubilatzeko zai
eta futbolak hamaika jende
egia da biltzen du ai!
Realarenak ikusten dira 
Athleticenak ere bai.
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ELGETA (2014-05-24 )

Bertsolariak: U. Iturriaga,  I. Elortza,  M. Lujanbio 
eta S. Lizaso.

Gai-emailea: Manex Agirre.

Espaloia Kafe Antzokian  antolatutako jaialdia. Sarrerak aurrez 8 
euro, bertan 10 euro eta bazkideek 6 euro.

U. Iturriaga – S. Lizaso

Gaia: Pintxo potea jarri da orain modan. Baina Unai betitik txikiteroa 
da, eta egunero joaten da Sebastianen tabernara. Konturatu da 
aspaldi honetan gero eta txikiagoa ateratzen diola ardoa.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

U. Iturriaga 
Lehen txikitoa heltzen zan
hiru hatzetara
eta oin bi jarrita
halan be pasada
ta igual planetaren
akatsa beharbada.
Tenperatura igo
dalako igual da! (bis)

S. Lizaso
Aizu motibo gabe 
ez egin demanda
ia ulertzen dezun
nik garbi esanda:
zuretzat berdin dela
nago antzemanda
berdin mozkortzen zera
gutxigo edanda. (bis)

U. Iturriaga 
Berdin mozkortuko naiz
hori argi dago
alkoholzalea naiz ta
normala da klaro!
Baina zuk zenbat eta
ardau txikiago
orduan ta aurpegi
zoriontsuago. (bis)

S. Lizaso
Krisian gaudenikan
ez dizut ukatzen
eta asmatu behar 
nolabait moldatzen
saiatzen naiz ardoa 
berdin ateratzen
ura garestitu da
ez diot botatzen. (bis)
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U. Iturriaga 
Dinozu arazoa 
dala beraz ura
ez nago guztiz ados
ta badaukat duda:
ez dakit dan ohitura
edo dan ahanztura
bizarra moztu ahala
ardaua moztu da. (bis)

S. Lizaso
Irudi aldaketa 
nahi nun erakutsi
gure tabernan ere 
mudantza nagusi:
horra hor txalburu bat
beiratu ta ikusi
orain txikitoa da
pintxo eta guzi. (bis)

U. Iturriaga 
Lehen ardauak zirenak
orain ardautxoak
nahiz eta izendatu
zeure kapritxoak
bideak topatu dauz
Sebastian bitxoak
azeituna hazurrak
ez dira pintxoak. (bis)

S. Lizaso
Zergati jarri neri
hainbat konpromisu
hezurra tokatu ta 
zuk hartu dezu su.
Gauzak ondo banatzen
saiatzen naiz aizu
hurrena azeituna
tokatuko zaizu. (bis)

ANOETA (2014-06-20)
Bertsolariak: U. Alberdi, M. Amuriza, I. Elortza, 
A. Martin, A. M. Peñagarikano eta I. Zubeldia.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Herriko jaietan egin zuten saioa, pilotalekuan. 

U. Alberdi, M. Amuriza, I. Elortza, 
A. Martin, A. M. Peñagarikano eta I. Zubeldia.

Gaia: Badira hamaika urte Egunkaria itxi zutela, eta gure bizitzan 
arrastoa uzten duten albisteak gogoratzen ditugula esaten dute. 
Zuek non zeundeten otsailaren 20 hartan?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak
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A.M. Peñagarikano
Ez dakit denak kabitzen diran
gure oroimen beltzean
izanez ere hainbat nahigabe
badaude gure atzean.
Jexuxengana joan nintzan ta
han despistatu antxean
berri txar hori jaso nuen nik
Tolosako udaletxean.

U. Alberdi
Kazetaritza ikasten nengon
ta autobusa hartu irriz
ze egun hartan nik bereziki
begiak nituen diz-diz:
Egunkaria zabaldu nuen
ta hantxe jo nuen begiz
nire testu bat Egunkarian
lehen eta azken aldiz.

A. Martin
Ikasle nintzen, batxillergoan
ta Leioarako prestu
nengoen noizbait kazetaria
izateakin amestu
izan nuen ta gero albistea
ahoz aho, eskuz esku
eguna ez dut ondo oroitzen
ezin bainuen sinestu.

I. Elortza
Egunkaria entzun ta etortzen
zaigu oroimen goibela
umilazio nazionala 
ta torturaren krudela.
Zehatz non nintzen ez dut oroitzen
zuek hirurok bezela
baina irratiak oroitu zidan
Espainian nengoela.
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A.M. Peñagarikano
“Egunkaria itxi egin ditek
ba al dakik Anjel Mari?”.
Erantzun nion “Ze esaten dek
Jexux? Ixilik eon hari!”
ta ni inozoa deika hasi nintzen
Martxelo Otamendiri
telefonoak jo zuen baina
han inor ez zen ageri.

U Alberdi
Eginena  ere oroitzen dut nik
udalekutan nintzela
hamabost urte izango nitun
oraindik erdi txepela
ta gero berriz kazetaritzan
erre zitzaigun papela
gaztetatikan ikasi dugu
borrokatzeko gaudela.

A. Martin
Nahiz ta ez zuten txarrik egiten
ta ez zuten txarrik esaten
ikasi zuten espetxeetara 
hitza ere eramaten.
Sekula ez dut bizitu izan
nahiz egon naizen hainbaten
hainbeste samin ta inpotentzi
manifestazio baten.

I. Elortza
Nahiz ta Ogasunak ta Jaurlaritzak
deus ez dela esan zuen
fiskalak nahita diru kontua
berriz epaituko omen
Egunkaria itxi ta nahiz ta
Berria egin genuen
argi ta garbi gera dadila
hemen nork agintzen duen.
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U. Aberdi- A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13olp4

Gaia: Doinu berezian eskatu nahi dizuet. Joaquin Sabinaren kantu bat 
da “Calle Melancolia” delakoa. Ibili ere egin izan duzue saio 
musikatuetan. Eta hau da gaia:
Zuek biok ama-alabak zaituztegu. Uxue ama eta Alaia 26 urteko 
alaba. Saiatu zara etxetik alde egiten, baina sekula ez duzu 
pausu hori aurrera eraman. Gaur erabat konbentzituta maleta 
egiten ari zarela gelan, ate ertzetik begira duzu Uxue ama.

Neurria: Zortziko berdina, 4 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Gure herrian ligatzea / Calle Melancolia

A. Martin
Zilbor hestea sortu zen
zure barruan bizita
lehen egunetik gaurdaino
goizero egin bixita.
Orain ate ertzean zaude
gordeta eta ixilka
etxetik ez joateko
ari zara garraixika.

U. Aberdi
Ez dut esango Alaia
egiten duzunik traba
baina hegoak zabaltzeko
garaia baduzu jada.
Orain arteko alditan
beti bueltatu izan zara
nik biharko bazkaria 
prest utzi dut badaezpada.

A. Martin
Gaur ospatzeko irtengo
naiz lagunekin parrandan
joan ta tuperren bila
bainator azken boladan.
Ezin dut iraganaren 
begirada izan txandan
itxi ezazu atea
maleta itxi dezadan.

U. Aberdi
Hontatik ez zazu egin 
Alaia holako drama
ze momentu honekiko
esperoan baitzen ama.
Nahiz ta hutsuna jasaten
hasieran izan lana
argi daukat askatzeko
lotu nintzela zugana.
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A. Martin
Negar egin nahi dut baina
igual ez naiz atrebitzen
nik ere pena dut eta
ezkutatzen ari nintzen
pena ematen didazu
nahiz ta lagundu handitzen
ez baitakit badakizun
ni ez nagola bizitzen.

U. Aberdi
Goizetan noa mendira
ta gero pilatesera
arratsez bertso eskolara
lagun batzukin batera
ta Alaia ez zaite joan
delako zure kaltera
gurasoen etxetikan
Melancolia kalera.

A. Martin
Melancolia kalean
pisu bat daukat gaurkoan
iraganaren jolasa
dut geroaren jokoan.
Banoa baina egongo naiz 
hemen bertantxe ondoan
norberaren etxetikan
ezin baita inoiz joan.

U. Aberdi
Orain artean ederki
bizi izan gera batera
baina hau ondo datorkit
lana arintze aldera
ez dugu faltan botako
zure hirugarren platera
ta agian neu joango naiz
zeure etxera bazkaltzera.

Harituz Herriartekoa
Anoeta, 2014-04-11
Iturria: XDZ
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ANDOAIN (2014-06-24)

Bertsolariak: A. Agirre, P. Etxeberria, S. Lizaso, J. Maia, 
A. Mendiluze eta I. Zubeldia.

Gai-emailea: Ion Beloki.

Goiko plazan festetako, San Juanetako, saioa.

A. Agirre-I. Zubeldia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13omrg

Gaia: Hamalau urte zenituztenean, bikote izan zineten. Gaur txosnetako 
turnoa izan duzue elkarrekin. Txosna itxi eta bakarrik geratu 
zarete barruan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua:  Nere senarrarekin I

A. Agirre 
Gazte garaitan bazan
indar ta beroa
ta gaur berriz bakarrik
a ze endredoa!
Zerbezak ateratzen
momentu geldoa
oaindik bero al dago
zure kaineroa? (bis)

I. Zubeldia
Gozatu dizkidazu 
Amaia belarrik
orain ia ez daukat
lehen nuen indarrik
ibili zeralako 
urruti samarrik
ta ia gelditzen zait
aparra bakarrik. (bis)

A. Agirre
Zer dabil hau brometan
edota benetan?
Urruti ibili arren
gaur naukazu bertan
aparra jetxi zaio
beraz jardun zertan?
Ez naiz galduko zure
zurikerietan. (bis)

I. Zubeldia
Leheno nahikoa gendun
begirada hutsa
baina urte hauetan 
hau da aldakuntza!
Nolako orrazkera
nolako gorputza!
Asko mejorau dezu
ordutik honuntza. (bis)
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A. Agirre
Pixka bat argaldu da
nere tripatzarra
ta gaur ligoteoan
gabiltz ttirri-ttarra.
Txapa denak itxita
ta ilunabarra
gaur ere ni naiz zure
bezero bakarra. (bis)

I. Zubeldia
Bueno bakarrik gaude
eta azken finen
igual ein dezakegu
saio bat sprinen
barra gainean edo
kainero eskinen
ia ahaztuta daukat
nola hasten ginen. (bis)

A. Agirre
Beraz hasi behar deu
orain eta hemen
hortarako badezu
behar hainbat kemen.
Galdera egin dezu
“Nola hasten ginen?”
bukatu egiten zendun
hasi baino lehen. (bis)

I. Zubeldia
Esprinista ona naiz
zure aditzera
gauza ez da aldatu
zuritik beltzera:
lehen eoskorra zinen
orain hala zera
pertsiana jetxi ta
banoa etxera. (bis)

LASARTE-ORIA (2014-06-29)

Bertsolariak: A. Agirre, A. Arzallus, A. Egaña, 
P. Etxeberria, B. Gaztelumendi eta A. Labaka.

Gai-emailea: Unai Muñoa.

Ttakun Euskara Elkarteak herriko festetan antolatutako jaialdia. 
Kultur Etxean izan zen.

A. Labaka – A. Arzallus

Ametsek badu dohain bat umetatik. Etorkizuna igartzen duela. Ane 
gaztea izaki galderaz beteta dago etorkizunari buruz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat.
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A. Labaka
Galdera asko ditut
har zazu papela.
Oholtzan norbaitek badu
holako nibela
puntuak jarri eta 
erantzun du bela.
Noizbait egingo al det
nik Patxik bezela? (bis)

A. Arzallus
Ezinezkoa denik
nik ez dut pentsatzen
baina bidea zein den
aztertzera goazen:
beti ez zaite ibili
inor imitatzen
saiatu zaite Anek
bezela kantatzen. (bis)

A. Labaka
Beste galdera bat’e
badauka norbaitek
ta erantzungo ahal dit
gaur igarle batek!
Gogoa daukadala
baiezta dezaket
ta esan gaur gauean
ligatuko al det? (bis)

A. Arzallus
Ni ere ibili nintzan
klasetan barrena
teori bat ikasi 
nuen nik aurrena
isilik egotea 
da bide zuzena
baina igual hori dezu
lanikan zailena. (bis)

A. Labaka
Lana esan dezu ta
a ze desastrea!
Nere barruan badet 
orain desgastea:
karrera bukatu det
nahiz izan gaztea
posiblea al da noizbait
lanean hastea? (bis)

A. Arzallus
Garbi esango dizut
Ane ez da lan faltik
problema beste gauzek
sortze dute haatik
lanean has zintezke
oraintxe bertatik
baina kobrauko dezun
horixe ez dakit. (bis)

A. Labaka
Horrela izango den
nik ere ez dakit
hurrengoa dijoa
barren-barrenetik:
orain arte dirua 
aitak ematen dit
noizbait joango al naiz
gurason etxetik? (bis)

A. Arzallus
Nahiz ta joatea den
denon orgulloa
etxean mimatu ohi
gaituzte piloa
zuk han nonbait egina
daukazu kailoa
oain arte ez joatea
aitaren falloa. (bis)
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A. Labaka
Ba ez ez da posible
joatea bela
nahiz firmatuko nukeen
oraintxe papela.
Ni banoa datorren 
dena datorrela
esan zaidazu pozik
biziko naizela. (bis)

A. Arzallus
Baiezkoa emango
dizut nik bazpa’re
beti zalantza egin
ezazu hala’re
nik egin zaitut zazpi
erantzunen jabe
eta hori eskua
begiratu gabe. (bis)

A. Agirre
Antieju modernokin
oso guapo zaude.

P. Etxeberria
Zerbait dakialako
hasi da ba hau`re!
Hirurogeiren bat urte   
hok nerekin daude
Amaia zu’re zahartzen
hasita al zaude?

A. Labaka
Beti etortzen zera 
dotore jantzita

P. Etxeberria
asteko zarpa zaharrrak
etxean utzita
honelako aukerak nik 
daduzkat gutxi ta
jendea gozatu dedin
Patxi ikusita.

B. Gaztelumendi
Gaur parrandan gurekin
geratzen al zera?

P. Etxeberria
Beñat nik eman dizut
bai zuri tankera
granujatu egin zera
burutik hankera
Nola joango da ba Patxi
zuekin batera?

P. Etxeberria
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13onts

Lehen puntua emanda

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziran I

A. Agirre
Gaur`e zeorri zatoz
ondona orraztuta

P. Etxeberria
zuek etortzen zerate
hori`re ahaztuta.
Gero aittona jartzian
kopeta beztuta
esate`ute “Aitonak
lotsikan ez du ta”.

A. Labaka
Hola kantatu nahi det
zahartzen naizenean

P. Etxeberria
adi egon zaitea 
nere esanean:
begiratu parrandari
txukundu janean
ta goizetik gauera
jarraitu lanean.

B. Gaztelumendi
Pozik joaten al zera
bertso eskolara?

P. Etxeberria
Umeak bezin alai 
sartutzen naiz hara
lagun onak daduzkat
hori haundia da!
Zu`re hartuko zaitugu 
etortzen bazara.
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MUNGIA (2014-06-29)

Bertsolariak: S. Colina, A. Egaña, E. Lekue eta J. Uria. 

Gai-emailea: Bernardo Mandaluniz.

Urtero bezala, Sanpedro jaietan bertso saioa izan zen, Andra Mari 
eliza zaharreko estalpean. 

J. Uria – E. Lekue

Gaia: Jaietan txosnaren arduradunak. Jone pertsonalarena eta Etxahun 
edariarena. Hirugarren eguna, eta nebera hutsik eta zuek 
bakarrik txosnan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

J. Uria
Etxahun zu eta biok
kopeta beltzeko
hemen gaude bastante
desastre antzeko
ez jende ez alkoholik
bat eta besteko
ta ezin trago bat hartu
penak ahazteko. (bis)

E. Lekue
Antolatzeko hartu
gendun enbidoa
beste txosna danetan 
dau jende mordoa
ez da falta ez whiski 
eta ez ardoa
gurea da eskaintza
alternatiboa. (bis)

J. Uria
Beraz alternatiban
dugu talentua
baina onar dezagun
zein den sekretua:
errua zurea da
hori da kontua
ezer gabe ez da behar
nork zerbitzatua. (bis)

E. Lekue
Pedidoa egiten 
ni ez nabil ederto
ta zu jendea batzen
ez askoz hobeto
dirua behar dogu
batekoz besteko
ta zer ein geinke biok
oin hori lortzeko? (bis)
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J. Uria
Asmatzen badaukagu
nahikoa bertute
alperrik ez da joan
horrenbeste urte.
Zer egin genezake
diruaren truke?
Nik zure estriptis bat
pagatuko nuke. (bis)

E. Lekue
Ni pudorosoa naz
zabilzela kontuz
bertso poteoa dabil
hortik hala moduz.
Sustrai eta Andoni
etorriko jakuz
edaririk ez badau
latzak entzungo duz.(bis)

J. Uria
Edaririk ez eta
nolako galera
Bertsolariak datoz
ta gure aldera
ta orain ohartu naiz
kaguen la ospera!
Tabako arduraduna
non sartu ote da? (bis)

E. Lekue
Ustez euki behar gendun
gogo eta kemen
baina ridikuloa
egin dogu hemen
Alde egin daigun Jone
berandu baino lehen
barran beste aldean
gu onenak ginen. (bis)

OÑATI (2014-06-29)
 
Bertsolariak: E. Aizpuru, J. Martin, Xamoa eta E. Zelaia.

Gai-emailea: Haritz Casabal.

Bertso saio musikatua egin zuten Zubilaga auzoko ermitan.
Musikariak:  Ixak Arruti (gitarra), Eneko Sierra (saxofoia) eta  Gari 
Otamendi (biolina)

Xamoa-J.Martin

Gaia: Zuek bikote izan zineten, eta utzi zenuten. Askotan utzi duzue, 
baina duela hamar minutu larrutan ari zineten.  
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Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ez hormigoizko lur zatitua.

Xamoa
Garai batean erori nintzen
zure begien liluran
tamalez beste begirada bat
tokatu zaigu helmugan.
Maiz maitasunak sexua bera
ipini dezake dudan
zenbat desio zaitudan baina
zenbat gorroto zaitudan. (bis)

J. Martin
Izara batzun aldamenean
begira bi begi-nini
noizbait gu biok utzi genuen
elkar ahaztea komeni...
Baina parrandan ateratzean
elkarrekiko ze premi.
Zure burua gorroto duzu
hargatik maite nauzu ni. (bis)

Xamoa 
Baina halere hasi gaitezen
garai zaharrak gogoratzen
nola pertsonak joaten diren
aldatzen eta aldatzen
eredu gisan hartu zintudan 
baina eredu txarra zen
zuri ikasi nahi nizulako
nire burua maitatzen. (bis) 
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J. Martin
Zigarrotxo bat eta petxuan
doblaturiko izara
gaur gauean zuk eraman nauzu
hemendik izarretara.
Zuk irakatsi nahiko zenidan
lekzio bat beharbada
ikasle txarra topatu duzu
edo maisu txarra zara. (bis)

Xamoa
Topatu gara “Kaixo zer moduz?”
begirada bat, bi musu.
Ohartzerako berriz gerritik
ere heldu didazu sutsu. 
Sekula maite izan al nauzun
galdetu izan dizut usu
orain badakit gaur arte ezetz.
Inoiz maiteko al nauzu?  (bis)

J. Martin
Inoiz maiteko ote zaitudan
galdetuz zenbat zuhurtzi
izara daukat petxu gainean
zure esku batek igurtzi.
Larrua sutsu jo berri dugu
gu biok duela gutxi
ta zigarro bat piztu duzu zuk
zuk ez al zenuen utzi?  (bis)

Xamoa
Berriro ere kargu hartzera
al zatoz ezker-eskubi?
Zigarroekin gertatzen dena
gertatu ohi zaigu guri
bai, txarra dela ederki dakit
baina agur, eman musu bi
ta hiltzen naizen une horretan
bizi nauela dirudi. (bis)
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J. Martin
Beti bezala, gela zikina
nolako zikinbriloa!
Mutilak ere hemen sortu du
noski bere mundilloa
ahaztu nahi nau bai baina ezin ahaztu
hau bere zurrunbiloa
oraindik ere komunean dut
hortzetako zepiloa. (bis)

Xamoa 
Zepilo horri maiz begiratu
diot nik azken boladan
garai batean lurrun bihotzak
egin zizkidan manparan
baina jadanik ez da inor bizi
maitemindu begiradan
bada garaia kutxa batean
betiko gorde zaitzadan. (bis)

J. Martin
Edozer gauzei tokatzen zaio
jaiotzea ta hiltzea
hor dago oraindik gure argazkia
eutsi ohi zuen iltzea.
Kostako zaizu gaur arratsean
berez begiak biltzea
eta gehiago egunen batean
kutxa ez irekitzea. (bis)
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GETXO (2014-07-09)

Bertsolariak: A. Arzallus, A. Egaña, M. Lujanbio, J. Maia, 
F. Paia eta J. Uria.

Gai-emailea: Aitzol De Castro.

Beste urte batez “Bertso-saio mundiala” egin zuten Algortan. Saio 
berezia, urtean-urtean gai jakin baten inguruan aritzen dira kantuan, 
eta oraingoan flora hartu zuten mintzagai. 

M.  Lujanbio – A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13op08

Gaia: Bi zuhaitz mota desberdin zarete. Eta, beraz, bizitza ulertzeko 
bi modu desberdin dituzue. Zu, Andoni, hosto galkorra zara, 
eta beraz, etengabe ari zara zure ideiak berritzen eta birsortzen. 
Zu, Maialen, zuhaitz hosto iraunkorra. Tinko eusten diezu zure 
hostoei ez ezik, baita zure betiko ideiei ere.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nere gogoa hegan dijoa

 
A. Egaña

Nik onartzen dut sarri orriak
galtzen ditudala merke
hala’re dena egina daukat
baina dena egiteke.
Aizu zu berriz aldaketako
ez desio ta ez neke
denok horrela jokatuz gero
Erdi Aroan geundeke.
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M.  Lujanbio 
Beti soilduta ikusten zaitut
ta beti aldatzen ari.
Ia haizeak zer mugitzen dun
zuk desio duzu hori
eder edo ez ni behintzat nago
daukadantxoari adi.
Ura gutxitxo edukita ere
eusten diot neureari.

 
A. Egaña

Zure problema eustea dugu
zaude baina ez zabiltza.
Hara ilargia izan liteke
dizdiratsu edo grisa
erreka ere beti berdina
baina ez da hain murritza.
Etengabeko aldaketa bat
ez al da hori bizitza?

M.  Lujanbio 
Zu bezelako galkorrekin ni
aspaldi nago etsita
daukate hain autosinesmen ta
hain konfiantza gutxi-ta
Euskal Herria hola txepeltzen
doa gutxika-gutxika
nik hosto berrik egiten ditut
baina lehengoei eutsita. 

 
A. Egaña

Premizko dena da zahartu ahala
hostoak lurrerantz tira
eta hartaka naturaleza
eraberritzen ari da
behin betikoa baino hobe da
azkar aldatzea di-da
imaginatu Aznar ta Rajoy
betiko baldin balira!
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M.  Lujanbio 
Baina horiei aurre egiteko
behar da aski zimendu
ideiak eta hostoak firme
ta txorakeriak kendu.
Ai zure ideia mudakorrena
utziko baldin bazendu.
Hain maíz aldatzen dezun ideiak
bidea ezkutatzen du.

 
A. Egaña

Nik biderikan ezin ikusi
besterik ez gendun falta!
Gaur hemendik jo ta bihar handik
ez ote da plan xarmanta?
Ezkortasunai ez zaiozula
horrelako harro kanta
besteik ikusten ez duen harek
bide bakarra dauka ta.

M.  Lujanbio 
Nik beti daukat hosto berbera
baina beti ugaldua
zurea berriz iragankorra
joana ta azaldua.
Hori da gure Euskal Herrian
borroka zahar galdua
aldi berean ezin izana
zurruna eta malgua.
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A. Arzallus - A. Egaña - M. Lujanbio - J. Maia
F. Paia - J. Uria

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13oq2k

Gaia: Fredik asko ikasi du aspaldion gaitzen eta erremedio naturalen 
inguruan. Petrikillo edo kurandero lanean ipiniko dugu. 
Beste  bertsolariek gaitz bana omen dute eta Fredirengana 
joango dira banan-banan bere gaitza azaldu eta sendabide eske. 
Honek banan bana emango die sendabidea. Zelako gaitza, 
halako erremedioa!

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Maia
Ez da errexa besterik gabe
bizitzen gaurko munduan
zeren aukerak egin behar dira
parean dauden orduan
sarritan hanka sartu izan det
eta gai askon barruan
ta gero mina ez daukat hankan 
baizikan eta buruan. (bis)

F. Paia
Orkatilekoa konpondu lei
zanatene  (*) on batekin
LLanten plantago lanceolata (*)
latinez behar duzu jakin
baina guztiz despitatu nauzu
buruko sintomarekin
horretarako onena duzu
asunetara salto egin. (bis)
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A. Arzallus
Haurra nintzela eskasa nintzen
fobiak nituen non-nahi
mamuak han ta mamuak hemen
ta ni ikaraturik ai!
Ta Freddy Kruegerek batek
ez ninduen uzten lasai
orain Kruegerek ez nau beldurtzen
baina Paiatar batek bai. (bis)

F. Paia
Beldurra gaitz endemikoa da
dirua da horren maisu
landare bat gurako bazendu
bat ona badago aizu!
Kolonbiako goi lautadetan
igual topa dezakezu
beldurra kenduko dizu baina
laster bueltatuko zaizu. (bis)

M. Lujanbio
Euskal Herriko mila herritan
bertsoa, jana, zurruta,
bakailau pil-pil, jamoi, txuleta
denetik dut probatuta.
Euskal Herriakin enpatizatu
ahal dedan ikaratuta
zeren ni ere denbora luzez
nago ezin libratuta. (bis)

F. Paia
Bada tufalak deitzen den zerbait
niri etortzen zait ederto
lau egunez soilik kalimotxo
tripa denak garbitzeko
Hori niretzat, baina zuretzat
ez da erreza portzierto!
Ze landare izan liteke ona
lore bati emateko? (bis)
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Neurria: Zortziko handia
Doinua: Saltarina da txepetxa eta

A. Egaña
Adina daukat erretzaile naiz
eta piztu zait alarma
gaur egunean behatza baitut
garai baten hatza zana
probatu ditu pilula urdin
ta psikiatren dibana
piercing egin dut zera hortan
ta txilborrean imana
ta hala`re alperrik dana. 

F. Paia
Zure gaitza da izugarria
bertikala ta krudela
ze uste duzu Andoni Egaña
Lourdesko Mari naizela?
Himalaiako lore bat bada
txikia eta itzela
baina ez zazu sekula hartu
zuk jarrai zazu horrela. (bis)

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Uria
Nik matematikak bukatu arren
nabil kopeta beltzeko
kalkuluren bat arkatzez egin
behar dudan bakoitzeko
zu landaretan nola zabiltzan
oro jakitun antzeko
esan ze hazi landatu behar den
raizkuadradak lortzeko?
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F. Paia
Ai lur azpiko metafisikan
Jonek galdu dun denbora!
Sustrai bat hartu zazu Urruñan
sustrai on bat ez da droga.
Hartu zazu Urruñako Sustraia
ta ekarri zazu Getxora
gimnasio baten matrikulatu
ta igual kuadratuko da. (bis)

(* )Zanatene. Zantiratu ere esaten zaio Bizkaian, orkatila 
bihurtzerakoan zanbedarrrez (Llanten, plantago lanceolata), olioz eta 
masajedun errezu batez osatutako sendagaia. 

 (*)LLanten plantago lanceolata . Zainbelar edo arpin barietate bat. 
Euskaraz ezpata-plantaina.
 

Bardoak: Nafarroako Taldekako Bertso Ekimena
Lesaka, 2014-04-12
Iturria: XDZ
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DONOSTIA (2014-07-10)

Bertsolariak: M.  Lujanbio eta U. Iturriaga.

Gai-emailea: Jon Martin.

Bertsoa Unibertsitatean izeneko egitasmoaren barruan, 
bertsolaritzarekin lotutako hiru ikastaro egin ziren EHUko Udako 
Ikastaroetan. Horietako bat “Gai edozertarako” izenburupean 
egindako bertso saio esperimentala izan zen. Bi bertsolari, Ixak 
Arruti musikariaren laguntzaz eta Jon Martinek gaiak emanda. 
Sorbide ezberdinetan gauzatutakoak gaitzat harturik (poemak, 
aforismoak, narrazio laburrak, argazki, komiki, eskultura, zarata, 
soinu, antzerki esketx, mozorro…) osatu zuen saioa Donostiako 
Miramar jauregian. Sarrera librea; jendeak gonbidapenak eskuratu 
ahal izan zituen Bertsozale Elkartean.

M.  Lujanbio – U. Iturriaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13or50

Gaia: Maialenek supermerkatuan egiten du lan saltzaile edo kajera 
moduan, eta Unai betiko bezeroa da. Maialen konturatu da gero 
eta gutxiago eta gero eta xuhurrago erosten duela.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

M.  Lujanbio 
Lehen karroai tiraka
zentozena aizu!
Laurden bat betetzeko
oain ez zera gai zu
dieta zorrotzen bat
akaso darraizu
edo etxetik baten bat
joan ote zaizu? (bis)

 

U. Iturriaga
Lehen ikusten ninduzun
hain era lodian
karroa ez doa hain
itxura jorian
etxetik ez da inor
joan teorian
etxea dut eskutik
joateko zorian. (bis)
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M.  Lujanbio 
Lidl hontan ofertak
ta ikaragarrik
marka zurik hautatzen
dituzu beharrik!
Marka hoik ez dute
ez kodigo barrik
hoi baino merkegoa
baraua bakarrik. (bis)

U. Iturriaga
Ta ez pentsa naizenik
probatu bakoa
asteartea beti
hutsetik saltoa
zuritik horrenbeste
nauzu jandakoa
ia egin naizela
 Ku Klux Klan-ekoa. (bis)

M. Lujanbio
Dena bihurtu zaizu
gabezia potzu
etorkizunai nola
beiratzen diozu
baina okerren zaudena
ez zera gero zu
Lidl-eko kajerai
ze esango diozu? (bis)

U. Iturriaga
Ta kaka esplikatzen
saiatu zergatik?
Zu edo ni okerrago
ez dakit, ez dakit.
Hain dotore dagizu
teklauan tik-tak-tik
etorriko naizela
zu ikusteagatik. (bis)

M. Lujanbio
Hara gure tonua
aldatu du ri-rau
interesante jartzen
denbora joan arau
ni ikusteagatik 
omen dator hau uau!
Tripa ez dit betetzen
baina asetzen nau. (bis)

U. Iturriaga
Orain arte hori zen
nire motiboa
ta ez zen prezioa ez
etxeko giroa
jada kendu didazu
neukan bertigoa
kendu zazu barra ta
sartu kodigoa. (bis)

M. Lujanbio
Nola egin ote dit
dandy honek kasu?
Ni Lidl-eko kajan
jarduna jo ta su.
Uniforme honekin
bero bazara zu
eranzten dedanean
imagina zazu! (bis)

U. Iturriaga
Et, et, ez zaite hasi
besteen moduan
argazki hau izan dut
beti akorduan
ta ez erantzi ezer
diadema buruan
besteak bezelakoa
zinake orduan. (bis)
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M. Lujanbio
Plazerrak alde egin du
orain mina lodi
ez dira alperrik joan 
malko bat gero bi.
Gu gara bi pertsona
eta bi histori
doluminak zuretzat
barrua galzori
ni naiz zuk nor ote zen
ez zenekin hori.

U. Iturriaga
Noiz topo egingo ta
hara gaur suertean
zu zara itzal hori
zinean, parkean
bere kide zinena
hainbeste urtean
ta zer sentitzen duzu
hori esatean?
Eman behar zenizkidan
bizi zen artean.

M. Lujanbio
Hori berak kitatu
behar zun zurekiko
nik zuen harremana
ez nun zertan ito.
Bere aukera izan zen
horrela mutiko
bera ez zen inorena
libre zen ta kito!
Orain bai izango da
gurea betiko.

U. Iturriaga
Dena aditu dizut
egin dizut kasu
ta moral lekzio bat
eman al didazu?
Gurean dena pena
zurekin dena su
eta hil den honetan
pake bat dut aizu!
Berarekin batera
hilko zarela zu.

M.  Lujanbio – U. Iturriaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13os7c

Gaia: Unai, zure emaztea hil zen atzo. Maialen, zure amorantea hil 
zen atzo. Funeral berean egin duzue topo eta Maialen doluminak 
ematera inguratu da.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I
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M. Lujanbio
Ez diozue garbi
hitz egin elkarri
bikote onenetan
gertatzen da sarri.
Zu ere lehen zipotza
orain maitagarri
kulpa gabetuz gera
nahi al nauzu larri?
Zure minaren karga
nere gain ez jarri.

U. Iturriaga
Berriro lekzioa
oraintxe akabo!
Sozialki ni jende
aurre-aurrean nago
nire emaztea zen
joan da zeharo
baina lehen lerrora
agertu ta hor dago!
Minean ere zaude
ni baino gorago.

M.  Lujanbio 

Gaia: Kanta bat kantatuko du Eneko Sierrak (Katamalo taldearen 
“Betazalak erauztean”), aldi berean Maialenentzat gaia izango 
dena:

Desagertu egiten zara 
ispiluaren aurrean 
margotzen zaren bakoitzean 
 
Orduan zeu zara hizpide 
zeu zara laudorio 
ez duzu parekorik 
 
Amak ez daki nor zaren 
ispiluaren aurrean 
margotzen zaren bakoitzean 
 
Baina horrek, guzti horrek 
ez dizu deus balio 
lekukorikan ez badago 
 
Soilik begiak ixterakoan 
iristen zara zeugana 
betazalak erauztean.
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M.  Lujanbio 

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Haizea dator iparraldetik

Etxe barrura horren sartua
kosmetikaren alorra
ispiluaren parean dago
ta potoak ditu sobra:
karmin gorria, koloretea
rimela ta gero sonbra
askoz hobea ez litzateke
fobista zahar baten obra.
Panpin itxura hartu dezake
edo itxura gogorra
ezkutatu edo azpimarratu
bi aukera daude horra.
Barruan kinka zalantzazko bat
hala’re kinka gogorra:
zenbateraino den aukera bat
noraino den derrigorra.

Azalaratzen dira ispiluan
konplexu baten barrenak
azpimarratzen dira akaso
bere zati ederrenak.
Arau bakarrak ez dira hemen
ez makillajearenak
ez takoiena ez gona motza
ta ez eskote lerdenak
badira arauak gizarte hontan
hain zabaldurik daudenak
emakumeentzat ta gizonentzat
harrapatzen gaitu denak.
Nahiz ta batzuez aipatzen diren
estuasunik gehienak
kateak daude ikustezinak
baina kateak direnak.
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Gizonek ere badute bere
mila hesidun karrera
estetikoki ta karakterez
mugarritua gainera
ta begirada zabalduz gero
hemendik kanpoaldera
zapi ta belo eta burkekin
ordun ohartuko gera.
Ez, ez nijoa horren lurralde 
zingiratsutan sartzera
esan nahi nuen denak dugula
gure molde gure zera
gure kunplitu beharra eta
gure kateak soinera.
Bakoitzak bere preso izateko
era hautatzea libre da.

Sardinian jardunaldiak
Casteddu de Callaris, 2014-05-02
Iturria: XDZ
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IRUÑEA  (2014-07-11)

Bertsolariak: S. Colina, A. Arzallus, J. Barberena 
eta J. Zelaieta.

Gai-emailea: Alaitz Rekondo.

Nafarroako Bertsozale Elkarteak Iruñeko Sanferminetan antolatzen 
duen bertso saioa. Urteetan goizez egin izan da saioa Takoneran, 
eta eguzki beroak hutsik uzten zituen aulkiak, jendea gerizpean 
babestuz. Aurten arratsaldera pasatu dute eta bertsozaleak freskuran 
gozatu ahal izan du laukotearen jaialdia. Sanfermin giroan eta 
Nafarroako kontestuan kokatu zituen Rekondok gaiak.

S. Colina -A. Arzallus-J. Barberena-J. Zelaieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ot9o

Gaia: Sustrai, Nafarroako Gobernuko diru laguntzak banatzeko orduan 
zure iritziak kontuan hartzen dira. Hiru taldetako ordezkariak 
dauzkazu zain: Amets, Osasuna Futbol Taldeko bozeramailea, 
Julen, Nafarroako Bertsozaleen Elkarteko eragilea, eta 
Barberena Baztango Udaleko ordezkaria.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Zelaieta 
Krisia dela ta azken urtetan
diru laguntza murritza
dena kirolak eramaten du
horrelakoa da bizitza.
Kontuan hartu Elkartea ta 
eman dirua ta hitza.
Hitzaren kirol nazionala
baitugu bertsolaritza. (bis)
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S. Colina
Ene txikito segi rimatzen
traketsak eta ametsak
baina ahal dela ja ez zapaldu
nere bulegoko ertzak.
Diru laguntza gabe nahiz izan
oso etorkizun beltzak
nazionala ez da gauz bera
zuretzat eta neretzat. (bis)

A. Arzallus
Ai badakizu Sadar aldean
zor zaharrek duten zama
40 milioi behar ditugu
lehendabiziko esana
bost Urbanentzat ta beste hamar
jokalarientzat joana
ta lasai egon beste guztia
biontzako erdi bana. (bis)

S. Colina 
Nik ongi dakit partizioa
zeinen ongi egingo den
nahiz ta orain arte Osasunari
beti ein diodan omen
ederki dakit ze mailatan ta
zein mailatan dagoen...
Akaso hori egin behar gendun
segundan egon baino lehen. (bis)

J. Barberena
Nahiz ta egin horrenbertze presa
eta hainbat barrikada
gure erreka atera zaigu
ia herriko plazara.
Zure dirua beharko gendun
hiru edo lau eskukada
oain pobrezian ito ez dadin
gure Baztango bailara. (bis)
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S. Colina
Euria goian-behian hasi zen
ta lurrak ezin zurrupa
orduz geroztik izan dezue
nahiko sestra ta burruka.
Orain ibaiak gainez eginda
etxeak inundatuta
zer nahi duzue nik esatea?
Hori`re Bilduren kulpa. (bis)

Hernandorena Saria
Itsasu, 2014-05-03
Iturria: XDZ
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ELIZONDO (2014-07-25)

Bertsolariak: U. Alberdi, S. Colina, A. Estiballes
eta A. Sarriegi.

Gai-emailea: Fernando Anbustegi.

Uztailaren 25ean, urtero bezala, bertso-saioa egin zuten Elizondoko 
jaietan. Plazan dantza-saioa bukatu ondoren, alde batean kokatutako 
aulkietan eta harmailetan eseri ziren bertsozaleak saioa jarraitzeko. 
Festa-giroko bertso-saioa izan zen, eta horri lotutako gaiek hartu 
zuten saioaren zati handiena.

S. Colina – A. Estiballes

Gaia: Kuadrillako lagunak, festak hastear. Arkaitzek txosna montatu, 
txosnan txanda, pilota partidetan sarreran, zikiroko mahaiak 
jartzera…Sustraik kuadrillarekin afaria, familiakoekin bazkaria, 
neska lagunarekin gosaria…

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Gure etxean haserre daude 

S. Colina
Egutegia aurrera doa
ta Elizondon da Santiago
iragarpenak egiten hasi 
eta beldurtuta nago:
zenbat afari, zenbat bazkari
zenbat juerga, zenbat trago
aurtengo festak bukatu baietz
zu baino nekatuago!
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A. Estiballes
Ez dut uste zu nekatzerikan
hiru afari tarteko
nik bi egun beharko baititut
txosna ondo montatzeko
sei egunetan festetan behintzat
lanez egongo naiz lepo
gutxik lan asko egiten dugu
askok ondo pasatzeko.

S. Colina
Hain tremendista jartzen zara ta
jartzen nauzu sentibera
ai Estiballes ez zazu hartu
hemen martiri papera.
Bihar txosnako turnoa duzu
agendaren arabera
ba zaude lasai etorriko naiz
konpainia egitera.

A. Estiballes
Baina ez zara animatuko 
behintzat lanean hastera
herri honetan diferentzia
dago gaztetik gaztera
tragoa hartzen egongo zara
mozkorra nere ustera
txosnetan ere aldea dago
alde batetik bestera.

S. Colina
Mostradoreak bereizten ditu
beraz lana ta parranda
baina egunak aurrera joango 
zaizkigu Arkaitz bistan da.
Gero pelotan sarrerak ere
kobratzeko duzu txanda
debalde sartzen utziko nauzu
kuadrillakoa izanda.
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A. Estiballes
Ez Sustrai kobratu egingo dizut
gainera doblea edo
ze enteratu ere ez zara
egingo zu honezkero.
Afalostean bazkalostean
txispatuta bero-bero
hemen festarik ez zan egingo
zure eskuan balego.

S. Colina
Nik onartzen dut zure lana da
sendoa ta potentea
egiten duzu egitarau bat
bastante diferentea
baina guk biok funtzio bat dugu
nik hutsa ta zuk betea
infraestruktura jartzen duzu zuk
ta nik berriz anbientea.

A. Estiballes
Zuk uste duzu lan eta lanez
ni nagoela zeruan
baina ez pentsa festa bukatu
dut nekatuen moduan.
Borondatea ikusten dizut
gogotsu zaude orduan
hurrengo urtean jarriko zara 
akaso neure lekuan.
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ALTZO (2014-07-31)

Bertsolariak: A. Arzallus, B. Gaztelumendi, M. Lujanbio, 
A. Martin, A. Mendiluze eta A. M. Peñagarikano.

Gai-emailea: Manuel Olano.

Aurtengoarekin, hogeita hamabigarren urtez jarraian egin dute bertso 
jaialdia Altzon. Tradizio berezikoa eta herriko jendeaz gain inguruko 
bertsozaleak ere biltzen dituena. Altzo muinoko frontoian, beste 
behin, jendetza bildu zen San Inazio egunez.

A. Mendiluze-M. Lujanbio-A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13ouc4

Gaia: Aitor eta Alaia senar-emazteak eta Maialen munizipala. Bi hauek 
autoan etorri dira eta elbarrituentzat erreserbatutako lekuan 
aparkatu dute. Kotxetik irten, eta makulu bat utzi dutela asentu 
gainean konturatu da munizipala. Baina inori ez dio herrenik 
ikusten.

Neurria: Lauko handia
Doinua: Kontu barri bat suzedidu da II

M. Lujanbio
Zenbaiteraino bizkorrak ote 
zeraten da nere kezka
herrenen bat badezute baino
hoi belaunekoa ezta. 

A. Mendiluze
Ai Donostian hamalau buelta
ta tokia apartean
herrena ere pasa egin zait
aparkatu bitartean.
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A. Martin 
Gezurrik behintzat ez zazu esan
ez izan hiritar txarra
nik makulu bat kotxean daukat
eta bestea senarra.

M. Lujanbio
Altzotik jetxi Donostira ta
parejak ze kutizia!
Hauek pentsauko dute dirala
Felipe ta Leticia.

A. Mendiluze
Baina leku hau topatzea zen
bilaketaren emaitza
hutsik badago seinale ona da
denak saltoka dabiltza.

A. Martin 
Asmatu duzu printzipe eta
printzesa guk dirudigu
ta elbarriena ez da hain bitxia
erregea dakarkigu.

M. Lujanbio
Libreta atera ta jarriko det
multa bat eurotan mila
nik’e belauna minbera daukat
baino eskua abila.

A. Mendiluze
Gaizki eginda hor makulua
ta hau haserretzea gaitz
multa jarrita hori hartzen badu
elbarria izango naiz.
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A. Martin
Ba bai mila euro euro asko da
ta lortzeko ze denborak!
Onar nezake ez naiz kexatzen
emaidazu ostiko bat.

M. Lujanbio
Nik bai baitakit altzotarrekin 
biktima errexa dudala.
Nola uste dezute bizi dala
Donostiako Udala?

A. Mendiluze
Akabo beraz nere puntuak
akabo karnetarenak
hiru kenduko dizkidazu zuk
eta honek beste denak.

A. Martin 
Multak ipintzen dirua lortzen 
munizipalak ze trebe!
Aparkatzeko lekurik ez da
Santa Klara irlan ere!
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AIA (2014-08-07)
Bertsolariak:  A. Arzallus, A. Egaña, B. Gaztelumendi, 

S. Lizaso, M. Lujanbio, eta I. Zubeldia.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

Aian, urtero bezala, jaialdia egin zen probalekuan, gaueko hamarretan. 

S. Lizaso - I. Zubeldia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13oveg

Gaia: Sebastian Aiako baserritarra. Zarauzko eskolatik baserriko berri 
jakitera umeak etorri dira, eta tartean Iker umea galderak egin 
eta egin eta ahal duen dena ukituz. Hasieran grazia egin dio 
Sebastiani, baina azkenean nazka-nazka eginda dago.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz I

S. Lizaso
Zarauztik etorri zera
jakiteko grinez
dena agertu dizut
poz ta atseginez.
Orain lepotikan gora
naukazu eginez
denetik baitakizu 
nahiz ezer jakin ez.

I. Zubeldia
Baserritar honek du
kriston umorea
atarie zikine 
daukazu ordea
osinekin beteta 
a ze kolorea!
Izurrauta al daukazu 
desbrozadorea?

S. Lizaso
Lasai ahuntzak eiten ditu
hainbat marabilla.
Pentsatu zenen azkarra
daukagun mutila:
nahiz oilotegian egon 
kriston oilo pila
kartoi artean dabil 
arraultzaren bila.

I. Zubeldia
Bilatuko ditut ta 
egon zaite lasai
ikuilura joan naiz eta
ai, ai, ai, ai, ai, ai
ilaran hor lotuta 
lau behi ta bost biai
behi danak antzu dauzka
ta katuak ernai.
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S. Lizaso
Ikuluan ere bada
noski ikusmira
eta mutil koskorrak 
nolako dizdira!
Hau seguru egongo zan 
kanpora begira
honen behi eta bigantxak
zezenak baitira.

I. Zubeldia
Fijatzen hasi naiz ta
esanda hobe da
denak behiak zirela
keba, keba, keba!
Sei zekor ikuiluan
posible ote da?
Txahal onak jateko
a ze abelera!

S. Lizaso
Zurekin jarraitzea
neretzat kaltera
baina oraindikan ere
badago aukera.
Nahi badezu ikasita 
hemendik atera
morroi etorri zaitez 
hamar bat urtera.

I. Zubeldia
Nahiz hau iruditzen zaidan 
leku majikoa 
dotorea ta ederra
antologikoa.
Hona ez etortzeko 
motibo nahikoa
arraultzez beteta daukat
frigorifikoa.

S. Lizaso
Etortzeko ez daduka 
nahiko borondate
ta sarri etortzen bada 
beretzako kalte.
Etxe aurreko txabolatik
ibili aparte
gure etxeko txakurrak
hortzak daduzkate.

I. Zubeldia
Txabolan txakurtxo bat
lotuta dauka han
egun guztia etzanda 
pasa du patxadan
zakur ona zala ta
ikusi det bajan
berak hortzak onak ta
arkakusoak jan!
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LEITZA (2014-08-13)

Bertsolariak:  U. Agirre, E. Lazkoz, A. Mendiluze 
eta J. Uria.

Gai-emailea: Mikel Azpirotz.

Leitzan jaietako saioa plazan egiteko ohitura izan ohi dute. Baina 
egun honetan, barrurako giro hobea zegoenez, zinemara aldatu 
zuten bertso-saioa. Arratsaldeko 18:30ean hasi zen jaialdia. Leitzako 
bertso-eskolako kideek prestatu zituzten gaiak, eta saioa goi 
mailakoa atera zen hasiera-hasieratik. 

A. Mendiluze – U. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p0gs

Gaia: Aitor, duela bi urte sagarrondoz betetako terreno bat erosi 
zenuen. Gaur zure lagun Unairi deitu diozu zure lehen sagardoa 
probatzeko. Mahai inguruan eseri eta eman diozu.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziran I

A. Mendiluze
Sagastietan lana 
otarrak beteta
tolarean pasa ta 
gero berriz buelta.
Nere sagardo honi 
jar’iok arreta
beste hainbeste izerdi 
kosta zaidak eta!

U. Agirre
Hara nik zer laguna
Leitza aldean dedan
sagardo dotore bat 
jarri dit aukeran.
Egin, egin dek hik baina
ez ziok primeran
arreta jarri dit baina
hau ezin dit edan.
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A. Mendiluze
Ez dizkit ontzat hartu
egindako hitzak
baina erakutsi bat
bazeukak bizitzak:
nahiz eta iritziak
beti hartu aintzat
inork ez dik egiten
gusto guztientzat.

U. Agirre
Hontan oso jakitun
dek Agirre Unai
Etxera etorri ta 
tentatua nauk bai.
Hala ere egongo nauk
egarri ta lasai.
Berak ezin edan ta
nik edatia nahi.

A. Mendiluze
Badik urtebia ta 
badik gezamina
badik txalaka eta
badik pelestrina.
Hobea izango dek
nunbaiten jakina!
Oaindik ez dit probatu
herorrek egina.

U. Agirre
Pelestrin ta txalaka
badit mila duda
urtebi txiki ta haundi
etorri burura
nahastu izango dizkiok 
hau, hori ta hura
honek gehien daukana
errekako ura!

A. Mendiluze
Beraz errekatikan
etorri dek hona
esaten atrebitu
egin haiz gizona.
Ura baldin bazeukak
hiretzako ona
bakoitzak hartu behar dik
komeni zaiona.

U. Agirre
Poliki-poliki naiz
Leitzaraino aila
sagardoan jarri du
egundoko maila.
Honek hala’re badik 
bere abantaila:
nahikua edan arren
mozkortzia zaila.

A. Mendiluze
Beraz ez haiz aseko
hemen edanean
ni berriz goxatzeko
negok afanean
jarri tomate batzuk
hemen mahai gainean
berriro probatzeko
ozpintzen danean.

U. Agirre 
Neri ez zait gustatu
neuretzat kaltian
hobea egingo det
hurrengo batian.
Biok sagardo edateko
tomate jatian
eman neri sagar dana
datorren urtian.
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E. Lazkoz
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p1j8

Gaia: Etxarrin parte hartze prozesu bat jarri zen martxan. Apirilaren 
13an galdeketa bat egin zen galdera honekin: “Nahi al duzu 
Euskal Herria independente bateko herritarra izan?”. Lau 
hilabete pasa dira eta  zure balantzea entzun nahi genuke.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Zure eskaerak egia esan

Apirilaren hamahirurako
jarri ziguten eguna
bozkatokira denok ilaran
senidea ta laguna.
Baiezkoa zen antolakuntzak
maite zuen erantzuna
parte hartzea haundia izan zen
ta emaitza ere txukuna
haundia izan zen denok sentitu
genuen harrotasuna. (bis)

A. Mendiluze
Beraz sagarra nahi dek
gaurkoan ordaina
tratu ona atera 
behar zaik alajaina!
Neure lanan estima
bazeukeat baina
lasai ez dik balio
lagun batek aina.

U. Agirre
Bertsotan ere behar 
fuego ahalegindu
Mendiluze ezin da
nolanahi berdindu
sagardo honek bere 
gauz ona egin du:
gu haserratu baina
mingaina arindu.
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Apirilaren hamahiru harrek
oso zapore gozoa
utzia zuen gure herrian
egun bat oso-osoa
baina oraindik asko falta da
inor ez da inozoa.
Horizontera begiratu ta
oraindik dago lausoa
herri gehiora zabaltzea da
eman behar den pausoa. (bis)

Hitz egin nahian dagon herria
ezin da geratu mutu
ez eginakin baino hobe da
eginarekin damutu.
Nahiz galdeketa gehio oraindik
ez ditugun ezagutu
zabaldu behar da pixkanaka
denon artean estutu
bukaera bat baino gehio izan
dadila abiapuntu. (bis)

Plazatik Gaztetxera
Mutriku, 2014-05-10
Iturria: XDZ
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BILBO (2014-08-21)

Bertsolariak:  J. Soto, U. Alberdi, E. Lekue 
eta A. M.Peñagarikano.

Gai-emailea: Urtzi Urrutikoetxea.

Bilboko Aste Nagusian urteak dira egunero-egunero Santiago Plazan 
bertso-saioak egiten direla. 2014an ere halaxe egin, eta ia egunero 
bete zen plaza. Eguraldiak lagundu zuen osteguneko saioan, eta 
honek umoretik izan zuen gehienbat. 

J. Soto, U. Alberdi, E. Lekue eta A. M.Peñagarikano.

Gaia: Eltxoa izango zara Julio, bertso saio honetan atzeko hiruren 
odolak probatu dituzun eltxoa.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Soto
Lehenik Anjel Mari biktima
joan naiz arranopola!
Belarri atzean ziztada bat
atera diot odola
mingainarekin dastatu eta 
garratz-garratz dauka nola!
Oraindik ere barruan dauka
Maria Jesusen alkohola. (bis) 

A.M. Peñagarikano
Joan dan urtean eltxo ugari 
ta askoz gehiago aurten.
Joan dan urtean aurten bezela 
lata haundia eman zuten.
Maria Jesusen odolarekin
zer ari garan entzuten
segi zazute zuek txalo jotzen
ea akabatzen dezuten. (bis)
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J. Soto
Anjel Marik ia akabatu nau.
Gizonaren fantasia!
Uxueren belarri atzera
eta hozkatzen hasia
odolarekin kata egin dut
eta nago nahasia
une batzutan gozoa da ta
beste batzutan gazia. (bis)

U. Alberdi
Beraz ez zaizu garbi gelditu
Uxueren zizka-mizka.
Nere odola probatu dezu
baina bakarrik erdizka
lehengoa asko gustatu zait
egizu berriro zizta
betidanik gustoko izan dut
roilo sadomasokista. (bis)

J. Soto
Etxahunengana salto egin dut
pixka’t edateko soilik
honek ez dauka gazi-gozorik
honek ez dauka alkoholik.
Belarri atzean jarri eta
nonbait ez dio ajolik
zizta ta zizta ari naiz baina
honek ez dauka odolik. (bis)

E. Lekue
Zure aurretik bat etorri da
ta hustu egin nau jada
nigandik ezin asko atara
horra Julioren traba.
Erreparatu egiozue
hankatik ezten puntara
hori ez da lehengo eltxo txikia
liztor asiatikoa da. (bis)



- 202 - - 203 -

Bapatean 2014

A. M. Peñagarikano-E. Lekue
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p2lk

Gaia: Polizoi bi zarete. Afrikatik Europara etortzeko asmotan itsasontzi 
baten sartu zineten polizoi bi. Poliziak badaki  itsasontzian 
zaudetela, baina ez dizue jaisten uzten. Berriro Afrikara 
joango zaretela diote. Hortxe zaudete itsasontzian eta Bilboko 
burrunbada guztia iristen zaizue. Marijaia, txosnak, baina zuek 
ezin itsasontzitik jaitsi.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Santa Barbara zure bizitza A

A. M. Peñagarikano
Gure herritik hona bitarte
bidea ez da izan motza
orain artean etsai genuen
olatu zakarren hotsa
ta orain berriz “Zoaz hemendik
edo hustuko det bala poltsa”  
hori esaten dun polizi batek
non ote dauka bihotza? (bis)

E. Lekue
Bidai luze hau guk egiteko
geunkozan mila arrazoi
aste ugari pasatu doguz
gagoz nekatuta ta lohi
Europa zaharra begi puntuan
hortxe heltzear gu doi-doi.
Zelan izan leiz antzeko berbak
polizi eta polizoi? (bis)
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A. M. Peñagarikano
Eta gainera aipatzen dute
hemengo askatasuna
bien bitarte hor gure aurka
zer egin eta zer suma
eta gainera demokrata da
zuri agintzen dizuna.
Dudan beltzena kolorea ez da
baizik ta etorkizuna. (bis)

E. Lekue
Ginea-Konakryn jaio ginen gu
handik tarte itzela bada
behin salto egin gura genduan
Europa zahar honetara
han bada gerra eta gosea
ta ebolaren ikara
baina halan da be aurrekoak baino
esku zabalago gara. (bis)

A. M. Peñagarikano
Beraiei berriz nun-nahi ogia
patarra eta alkohola
eta tiroa eman behar bada
zalantzarik ez inola.
Baten gosea bestean gaitza
kolera edo ebola
haundia ondo dagon bitarte
txikiak ez du ajola. (bis)

E. Lekue
Gela txikian hauek sartu arte
biok egon gara tinko
ez ei dauzkue euren lurrean
bizi irauten itxiko
geure herrira botako gaitue
hori dabe eritziko
lehen ahalegina txarto joan da
baina ez dogu etsiko. (bis)
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LAUDIO (2014-08-29)

Bertsolariak: U. Alberdi, O. Bartra, A. Agirreazaldegi 
eta J. Uria.

Gai-emailea: Amaia Agirre.

“Ez da Kasualitatea” bertso-saio musikatua egin zuten Laudion, 
jaietan, txosnagunean. Aulkirik jarri ez bazen ere, jendetza bildu 
zen oholtzaren parean. Iluntzeko zortzi eta erdiak pasatxo hasi ziren 
bertsolariak eta Garikoitz Otamendi biolinista eta Igor Arruabarrena 
gitarra-jolea. Saioak festa ukitua izan zuen unerik gehienetan.

J. Uria- O. Bartra
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p3o0

Gaia: Bizkaiko txapelketa martxan da eta udazkenean izango du 
jarraipena. Kontua da, Jone inoiz baino hobeto prestatua joango 
dela, gogoz… eta finalean sorpresa izatea du helburu. Oihanari, 
bost txapelketak! Ez dio lorik kenduko.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Pello Joxepe tabernan dela I-A

J. Uria
Estiballesen txapelan bila
hor joango naiz jo ta su
eta zu berriz ikusten zaitut
lasai eta patsadatsu
gogoz beteta joango naiz ni
ta nekatuta zoaz zu
nik jada hiru badaramatzat
zuk zenbat daramatzazu?
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O. Bartra
Ba nik sekula ez dut pasatu
finaletako tragoa
eta aurten berdin izatea ere
ez da izango arraroa
jarrera ere eramango dut
zuk baina lasaiagoa
izan ere ni ez naiz joango
Fredi Paia ez badoa.

J. Uria
Fredi ez badoa ez zara joango
bota duzu argi, klaro.
Baina Oihana zure erantzuna
entzun dut eta akabo!
Ni txapelketez nenbilen aizu
bi ditut ez da arraro
ez zuen ematen baina finala
zure buruan badago.

O. Bartra
Beste era baten hartzen omen dut
agian bertsolaritza
eta zu berriz tope entrenatzen
konzentratuta zabiltza.
Diferentea izango zela
igual Oihanaren hitza
bertsotan ere Jone zu zaren
bezain on-ona banintza.

J. Uria
Ba bai ona naiz zuk esan duzu
zara egiaren jabe
orain artean gogorik gabe
hor ibili naiz suabe
baina sorpresa eman behar dut
finalean onenen pare
ze beitu nora iritsi naizen
eta entrenatu gabe.
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O. Bartra
Ez zaitez hasi mesedez Jone 
orain hainbeste flipatzen
urte ta erdi baidaramazu
papelakin entrenatzen.
Ni berriz hola nire rollora
eta guztiaz pasatzen
ta finalean hor egongo naiz
Miren ta zu animatzen.

J. Uria
Bi estilorekin baina ez gara
zu eta biok bi bando
han joango gara nerbioz beteta
gure beso eta zango.
Edozer gauza gerta liteke
gezurrik ez dut esango
bost neskatako final bat ez da
kasualitatea izango.

O. Bartra
Aukera dago Jone ta Miren
eta Onintza sartzeko
Iratxe ere beti regular
ta Ibarzabal ederto
hogeta hamar urte dauzkat nik
beteta dagoeneko
beranduegi da niretzako
sorpresa bat izateko.

J. Uria
Beraz sorpresa bat emateko
izan behar duzu lana
zu animatzen ni hasi behar
ze-nolako panorama!
zuk lehenago azaldu duzu
Fredirekiko afana
ni finalera ez naiz joango
zu ez bazoaz Oihana.
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O. Bartra
Ba zure plana goitik beheraino
izorratu egingo dizut
nire kagadak, nire klasiko
zure bidea egin zuk.
Fredi bezela ni portatzen naiz
erdi makarra erdi punk
ta finalera heldu ezkero
lau poto egingo ditut.

J. Uria
Beraz baduzu final hortara
ailegatzeko aukera
markak haustera joango zara
gogotsu eta topera.
Konpetitiba hutsa naizela
jakin ezazu kolega
ta kontuz igual ni joango naiz 
zazpi poto egitera.

O. Bartra
Orduan oso goian ipini 
didazu orain nibela
ta erakutsi egin didazu
nahiko makarra zarela.
Orain zurekin hemen bertsotan
ta pozik ari nintzela
konturatu naiz agian zure
mailara heltzen naizela.

J. Uria
Nire mailara iristen zara
beraz ez zaude penetan
nahiz animatu hala ez dela
konturatu naiz benetan.
Ez zara egongo final horretan
igual onenekin bueltan
ofiziotan hiru baitira
bertso soilik txapelketan.
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O. Bartra
Barkatu baina txapelketarik
nik gehiago ez dut behar
nahiz ta oraintxe egongo garen
irabazi zein galtzear.
Keba ez noa final hortara
ta ez dut egingo negar
gaurtik aurrera plazarik plaza
lehiatuko dugu elkar.

Durangaldeko Kopla Txapelketa
Durango, 2014-06-13
Iturria: XDZ
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LEZO (2014-09-15)

Bertsolariak: A. Arzallus, A. Egaña, A. Mendiluze 
eta M. Lujanbio.

Gai-emailea: Amaia Agirre

Jaietako baserritarren egunez egiten da Lezon jaialdia, astelehenez 
beti. 300 lagunetik gora zutik plazan, zirkulu handi bat osatuz 
eta bertsolariak lanerako grinaz. Egaña, Arzallus, Lujanbio eta 
Mendiluze aritu ziren (azken hau Lizasoren ordez), Amaia Agirreren 
esanetara. Saio ederra atera zen, eta Lezoko plazak erakutsi zuen 
detaile batzuk zainduta jaialdiak asko irabaz lezakeela. Halaxe 
adierazi zuten bertsolariek oholtzatik, antolatzaileei aulkiak eskatuz.  
Bazkalondoko saioa eta iluntzekoa ageri izan ohi ziren aurten 
arte jaien egitarauan. Aurrekontu kontuak-edo medio, egitarauan 
iluntzerako zitatu zituzten bertsolariak. Baina, bai bertsozaleek eta 
bai bertsolariek urteetako ohiturari eutsi egin nahi, eta eguerdirako 
agertu zen laukotea Lezon. Egaña eta Mendiluze elkarte batean, 
Arzallus eta Lujanbio bestean.

A. Mendiluze – M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p4qc

Gaia: Pare bat urteko mutil koskor baten gurasoak zarete. Eskolara 
eraman duzue semea. Baina hasi denetik, mamuak, goizetan 
gosaldu nahi ez, zuekin inoiz baino baino lehorrago dabil. Biok 
zaudete lanean. Hizketan hasi zarete biotako batek lanaldia 
pixka bat murriztu beharko ote duen. Baina biok segitu nahi 
duzue orain arte bezala zortzi orduz lanean.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ama Birjina Erkudengoa I
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A. Mendiluze
Eskolan hiru ordu pasata
malkotan hainbeste ordu
bere gauza da irakasleei
ezin zaie hartu kargu.
Baina haurraren negar malkoak
ez gaitu hunkitu behar gu
bere bizitzan aurrera egiten
berak ikasi behar du.

M. Lujanbio
Ez dakit geran eskuzabalak
ez dakit geran zuhurrak
kontzientzi karga etortzen baitzait
dar-dar egiten dit lurrak.
Baina nahiz eta berekin pasa
gure lan ordu apurrak
bizitzan beran zatia dira
mamuak eta beldurrak.

A. Mendiluze
Ta normala da adin horretan
mamu asko ikustea
negar egin ta ikaratzea
petraldu ta zapuztea.
Besten lana da gure haurrari
bidea erakustea
baina geroz ta gehio kostatzen
zaigu eskolan uztea.

M. Lujanbio
Eskolan uzten kosta egiten da
kostako zala argi zan
erabakia haundia da ta
ipini gaitu balizan
zeren akaso hain geurekoiak
ezingo genduke izan
guraso izan ta bizi nahi degu
guraso ez ginala gisan.
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A. Mendiluze
Gure bizitza jarraitzea da
gure desio xumea
gurasoari ere zor zaio
halako begiruena.
Noizbait iritsi behar zuen bai
haurra uzteko unea
ezin da izan bizitza osoan
besoetako umea.

M. Lujanbio
Ta nola izan besoetako
umea baina librea?
Ta nola izan bere buruan
jabea ta sensiblea?
Nola egin guk gure bizitza
ta berak bere bidea?
Ia lortzen degun hirukiaren
oreka inposiblea.

A. Mendiluze
Formula hori inoiz ebatzi
ahalko bagenu, pozik!
Baina ez eskatu arren lortzerik
inork ez daukagun gauzik
Zein da gakoa? Nola asmatu?
Egokiena da kasik
ez egotea nahi duenean
behar duenean baizik.

M. Lujanbio
Beharra eta nahia zer diran
berezitu ahal dezakegu
guk geuk agintzen dugu ta berak
hartuko gaitu eredu
dena da berri ta ikasketa 
prozesu baten gaude gu
berak gurekin guk berarekin
denok ikasiko degu.
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ATARRABIA (2014-09-20)

Bertsolariak: A. Arzallus,  J. Soto, S. Colina, I. Elortza 
eta J. Maia.

Gai-emailea: Alaitz Rekondo. 

Larunbatean arratsaldeko zazpietan zen hitzordua Atarrabian, 
bertso-saio erakargarria antolatu baitzuen IKA euskaltegien 
koordinakundeak, Milaka Argi Nafarroan kanpainaren baitan. 
Bertsozaleek txiki utzi zuten Kultur Etxeko Gune Eszenikoa; ia 400 
entzule bildu baitziren bertan.

A. Arzallus – J. Soto – S. Colina – I. Elortza – J. Maia

Gaia: (Megafoniatik kantua entzuten da. Anje Duhalderen. “Maita 
nazazu gutxio, goza nazazu gehiago…”).

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz gero

A. Arzallus
Anje Duhalderen kanta
entzun izan dut lehenago
gozatu behar horretan
ni neu ere ados nago
baina euskara oraindik ez da
libratutako berbaro
eta orduan kosta egiten da
maitatzea gutxiago.
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J. Soto
Elkartasuna ona da
bai badauka boterea
esku ematea ona da 
behin askatzea xedea
ta bai maitatu eta gozatu
behar du bakoitzak berea
baina guk orain ja behar ditugu
dirua eta legea.

S. Colina
Gozamena, maitasuna
soka beraren bi alde
ta euskalduna erdian
egin nahian bien alde.
Nik nere hizkuntza beti ikusi dut
edozein hizkuntzan pare
ta egin nahi dut gozatu eta
maitatu beharrik gabe.

I. Elortza
Sarri ta leku askotan
errepikatu ohi den gai
euskararen alde noski
mingaina ez behar beste blai
berdin-berdin da izan hizkuntza 
izan kirol izan zernahi
bikotea ere maitatu behar da
ta larrua jo ere bai.

J. Maia
Beraz zer da bikote bat
batere musurik gabe
Euskal Herria ere ez bada
bere hizkuntzaren lurralde.
Urik ez bada zimurtuko da
gure lore ta landare
baina hobe da euskeraz bizi
ta ez euskeraren alde.
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GETARIA (2014-09-26)

Bertsolariak: M. Amuriza, A. Arzallus, On. Enbeita 
eta B. Gaztelumendi.

Gai-emailea: Uxue Alberdi. 

Katukale irakurle taldeak antolatuta bertso jaialdi ederra egin zen 
ostiralez Getarian. 200 laguneko aretoa ia beteta, biribil joan zen 
ekitaldia, eta halaxe igarri zen publikoaren erantzunean ere. 

B. Gaztelumendi – A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p5so

Gaia: Aurten ospatu da Elkanoren lehorreratzea. Lau urtez behin 
egiten da.
Amets izango da Elkano, azken urteotan paper hori egin duena. 
Utzi egin behar du eta zure esku dago nori eman aukera hori. 
Semeari eskaini diozu, Beñati, baina honek ezezkoa esan dizu, 
zure harridurarako.

Neurria: Zortzikoa, handia
Doinua: Garai bateko baserritarra

 A. Arzallus
Orain artean ni neu izan naiz
ohore haundi horren jabe
zuk badaukazu nahikoa planta
ta baduzu nahiko edade 
ume aurpegia duzula eta
ez jarri hain triste, grabe
Elkanorena egin liteke
bizarrik eduki gabe.
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B. Gaztelumendi
Gure herrian Elkano dute
hemen gehienek goraipa
nahiko zenuke ni aritzea
zure pausoei jarraika.
Ba nik ez det nahi bizarrarena
neretzat aski ez baita.
Lau urtean behin hori ikusten
aspertuta nago aita.

 A. Arzallus
Beraz ikusten ez zaizu sortzen
batere inbidirikan
baina badauka alde polit bat
esango dizut begitan
ta gainera arrazoi onena
oain entzun det belarritan
parte hartzean ez da izaten
begiratu beharrikan.

B. Gaztelumendi
Egia da bai parte hartzea
ez da bere hortan txarra
baina arropetan eramaten da
itsasoaren aparra
eta hain zuzen horixe da nik
nahiko ez nukeen bakarra
beti sufritzen ari denaren
itxura eman beharra.

 A. Arzallus
Agertzen gara gu baldres xamar
agertzen gara bizartsu
erdi txintxilik arropak eta
besoak aski gihartsu.
Hori dela ta zu ez izutu
eta ez egin amenazu
ze nahiko normal jantzita ere
nahiko narratsa zera zu.
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B. Gaztelumendi
Zure aldera atera bainaiz
ni aita urterik urte
Elkanorena hainbeste aldiz
gure herrian egin dute.
Nere galdera “Ordea berak
zer esango ote luke?”.
Dagoen lekutik gu ikusita
parra egingo liguke.

 A. Arzallus
Ez dakit parre egingo lukeen
ikusiz gure tankera
ultimatum bat emango dizut
hauxe da azken aukera.
Zeure etxean segitzekotan
Elkanon plantan atera
edo bestela joan munduari
bueltaren bat ematera.

B. Gaztelumendi
Hegazkineko txartel bat pozik
hartuko nuke opari
bakar-bakarrik ikusi ditut
Zarautz, Zumaia, Getari
baina kontua aldatu behar
belaunaldiz belaundi
arrebatxo bat badaukat eta
esan zaiozu berari.
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ERRENTERIA (2014-10-25)

Bertsolariak: J. Maia, A. Arzallus, S. Colina, A. Egaña, 
I. Elortza eta M. Lujanbio. 

Gai-emailea: Josu Goikoetxea.

Udalaren babesean Landare Elkarteak antolatutako saioa ederra atera 
zen, Niessen aretoan. Jende asko hurbildu zen, ez zen aulki hutsik 
ia geratu, eta harrera beroa egin zieten bertsolariei. Hauen ahalegin 
guztiei sutsu erantzun zieten, eta horrek erraz girotu zuen saioa. 

I. Elortza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p6v4

Gaia: Imajinatu egunero bezala goizeko 7etan Topoan zoazela 
Donostialdera. Halako batean, telefonoarekin zoaz, noski, 
burua altxatu eta denak ikusten dituzu telefono mugikorrarekin.  
Eta ez dabiltzanak, bekozkoa ilun dutela. Eta jende guztiaren 
artean pertsona bat ikusi duzu ikaragarrizko irribarrearekin. Eta 
pertsona hori nor den imajinatzen hasi zara.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Aita izena kanta beharrak.

I.Elortza
Irriparre bat haundia dauka
ta postura segurua
besteok berriz pantaila baten
aurkitu nahirik mundua.
Orduak hala galtzen ditugu
lortu nahirik segundua
behera begira ta irripartsu 
begiratuz ingurua
seguruenik hau izango da
Euskalteleko burua. (bis)



- 218 - - 219 -

Bapatean 2014

Berak dirua poltsikotan du
guk Smartphona eskutan
eta Euskaltel gora joango da
noski burtsako puntutan.
Pertsona nola poztu litekeen 
ohartu gabe batzutan
derrigor hori izan behar dela
hoixe dabilkit gomutan
edo bestela gosaldu aurretik
bi aldiz egin du larrutan. (bis)

Edo ONCEko kupoia atzo
zeukan berai tokatzeko
edo hil egin zaio gertuko 
bat zena gorrotatzeko.
Zer dakit ba nik besterik barik
gaur atzo baino hobeto?
Baina berriro begiratzen dut 
besteok gaudela kieto
ta egia esanda asko ez da behar
honi barre egiteko. (bis)

 



- 219 -

Bapatean 2014

BAIONA  (2014-11-15)

XILABAko txapeldunaren agurra

S. Colina
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p81g

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi

Nahiz ez dakidan aski handia den
zuk guri utzia biltzeko
Txato zuretzat doa txapela
goizegi baitzen hiltzeko.
Zuri ohore eta milesker
bertsozale bihotzeko
pribilegiatua sentitu bainaiz
bertso saio bakoitzeko
ez baitut txapel beharrik izan
maitatuta sentitzeko. (bis)

Bertsolariak eta Kanariar Uharteko trobadoreak
Hernani, 2014-06-24
Iturria: XDZ
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BILBO (2014-12-20)

Bizkaiko txapeldunaren agurra

F. Paia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13p93s

Neurria: Hamaseikoa, handiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

Barkatu Txato, Ardatz ta Arkaitz
heriotzaren krudela
barkatu, Manex, Orkatz, Lexuri
gaur ondo irten zait kartzela
barkatu, ama, Xabier ta Itxaso
ta nire lagun tropela.
Kanposantuan zin egin nuen
aitarentzat da txapela
berarengandik asko ikasi
ta jarraitzen dut horrela.
Hiru urte joan zinela
ta hala ere hemen zaudela.
Eta euskeraz eskeintzen dizut
gure artean ez bezela
itsasgizonen zeruan ziur
ikasiko zenuela.
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SARIKETAK
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AZPEITIA (2014-02-14)

VII. Erniarraitz Sariketa

Bertsolariak: S. Alkaiza, E. Artetxe, N. Ibarzabal, A. 
Iturriotz, J. Oiartzabal, Josu “Xenpelar” 

eta  N. Zinkunegi.

Gai-emailea:  Gurutze Oiarzabal.

A. Iturriotz

Gaia: Ez zenuen uste, baina bizitzak beste aukera bat eman dizu.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Santa Barbara zure bizitza II

Onkologian ingresatuta
egon naiz hainbeste gauez
bularren neukan minbizia ta
zergatik pasa zen galdez
ibiltzen nintzen ta sendatu naiz
borroka dotore batez.
Alboko oheko neska joan da
bizitzak ein dio ihes
ta ez dakit nork erabaki dun
nork merezi dun ta nork ez. (bis)
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Zein gogorra den kimioa hartzen
pasatzea arrastia!
Ta etorkizunak zer dakarren’e
ez jakitea garestia.
Hantxe jardun naiz sendatu arte
ez da izan kontu eztia
baina aurrera irten naiz eta
gaur sentitzen naiz aztia.
Egunez egun kunplituko det
eiteke dedan guztia. (bis)

Bular bakarraz bizitzeko dut
behar hainbeste motibo:
familikoak maite zaituzte
ze maitasun ta ze giro
jasoa dudan berriro negar
egiten nuen aldiro.
Nola bizitzak aukera eman
didan pozik naiz berriro
bi eskuekin helduko diot
ta ez dit alde egingo. (bis)
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GABIRIA (2014-04-12)

43. Osinalde Saria

Bertsolariak:M. Amenabar, X. Igoa, A. Irastorza, 
M. Iturriotz, J. Oiartzabal “Xenpelar” eta A. Salegi.

Gai-emailea: Eñaut Asurabarrena.

X. Igoa- A. Irastorza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pa68

Gaia: Ama-semeak zarete. Xabi semeak orain arte bere logela 
emakumeen argazki eta posterrez apainduta eduki du. Gaur 
ikusi du amak posterrak kendu eta gizonezkoenak jartzen.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nafarroako mendi gainetan

A. Irastorza
Gizarte hontan mila komeri
izaten dira nolanahi
lehen neska batzuk poster batzutan
eta zeunden oso alai
orain mutilak jarri dituzu
eta egon zaitez lasai
neskak jarrita gustora nengon
ta mutilekin ere bai. (bis)

X. Igoa
Lehen Claudia Schiffer, Penelope Cruz
Eva, Sonia ta Mara
ta amak ondo hartu ez du ba
nire aldaketa hara!
Mutil katxarro gihartsu batzuk
doaz orain paretara
zuk benetako nire argazkia
ikusteko garaia da. (bis)
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A. Irastorza
Nik egunero ikusten zaitut
hemen da adibidea
gizarte honek milaka traba
ezer ez dago librea.
Nahiz gotzain batzuk ta radikalek
baduten mila idea
hemen norberak egin behar du
berak nahi duen bidea. (bis)

X. Igoa
Oso polita eta errexa 
da amaren metafora
baina gotzaiek ta radikalek
jarri digutenez froga
bide horixe gerta liteke
sarritan aldapa gora
zure eskutik egiten badut
errexago izango da. (bis)

A. Irastorza
Errezagoa izango dela
hori ezin da ukatu
eta jakizu seme maitea 
mundua ez da bukatu.
Hemen ez dago ezer txarrikan
zure barrenak askatu
hurrengo urratsa eman ezazu
eta aitari kontatu. (bis)

X. Igoa
Aitak badauka herrian behintzat
radikal xamarran fama
ta beraz bildur pixka batekin
noa aizu beragana
baina zuk ontzat eman baduzu
errezagoa da lana.
Laguntzearren hor egotearren
mila esker bihotzez ama. (bis)
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A. Irastorza- J. Oiartzabal “Xenpelar”

Gaia:  Udaberria ailegatu zaigu eta  Aitor emozionatuta dago dauzkan 
loreekin. Xenpelar, parrandatik bueltan, lore artean pixa egiten 
harrapatu du.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat
A. Irastorza

Behingoz aurten ez nula
lore eskasia
pixarekin nengoen
nazkatzen hasia
kamara bat daukat hor
ez daukat ahantzia
hogeita hamabost euro
da zure grazia. (bis)

J. Oiartzabal “Xenpelar”
Hori hitz egiteko
ez al dago? Tira!
Geratu naiz hementxe
loreei begira
pixa egin diot bai
behar zen neurrira
hurrengoan gehiago
haziko baitira. (bis)

A. Irastorza
 “Gehio haziko dira”
zure umorea
baina iluna dugu
gure kolorea.
Pixa egin dezu ta
esango’t ordea
kaka egin bazenu
abonu hobea. 

J. Oiartzabal “Xenpelar”
Nahi nuen ta lotsatu
naiz zu agertzean
nola agertu zeran
tamalez atzean
baina errespetuan
behar dan antzean
lasai txahala egingo det
arbola atzean. (bis)

A. Irastorza
Txahala egingo dezula
diozu hurrena
nik jarri behar dizut 
punturik onena
orain etorriko da 
ai zure kondena:
nere emazteari
kontaiozu dena. (bis)

J. Oiartzabal “Xenpelar”
Beraz eskatu dezu 
berai kontatzeko
bai esan zaiozu zuk
hona etortzeko. 
Gaztea nago eta 
itxura antzeko
berakin moldako naiz
agian hobeto. (bis)
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ETXARRI ARANATZ (2014-05-10)

Euskal Herriko V. Bertso Afari txapelketa

Bertsolariak: S. Alkaiza, O. Arbina, O. Barroso, 
B. Gaztelumendi, E. Gorosterrazu, A. Illaro, A. Karrika, 

O. Lakuntza, E. Lazkoz, I. Mendiguren, X. Murua, 
A. Solozabal, J. Soto, M. A. Txoperena, J. Uria,

I. Viñaspre eta E. Zabaleta.

Gai-emailea: Joseba Beltza.

B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pb8k

Gaia: Abortatzea erabaki duen emakume gaztea zara. Azkenaldiko 
manifestazioek hunkitu zaituzte.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Amodioa gauza tristea

Ustekabean pasa zitzaidan
ni ez nengoen horren zai
gau ero baten liatu ginen
ta ez nintzen gelditu lasai.
Abortatzea pentsatu nuen
familiak ez zuen nahi.
Politikoak dira guztiaz
iritzia emateko gai
baina gorputza nerea da ta
erabakia ere bai.
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Gero kalean ikusi ditut
nere antzerako franko
esaten zuten joan zirela
diktadura eta Franco
baina oraindik ez degu egin
moraletikan eskapo.
Haien legeak geratu bitez
nere gorputzetik kanpo
nere eskutan dagoen gune
libre bakarra delako.

A. Ilaro-J. Uria
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pcb0

Gaia: Jone, gaur ezkonduko zara. Arrate lagunak gaur aitortu nahi 
dizu zugatik sentitzen duen maitemina.

 
Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Iparragirre abila dela

A. Illaro
Jone heldu da egun handia
itxaron duzu luzaro
orduak doaz atzera eta 
botako dut ta akabo!
Lagun bezala edo
Jone naukazu ero
enamoratuta nago
zure mutila bezala ez dakit
agian pixka’t gehiago. (bis)
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J. Uria
Orain artean ez al dugu ba
ia astero afaldu?
Ta gaur artean ez didazu ba
horrelakorik azaldu.
Ta gaur zen momentua
gaur arte sekretua
esan behar dizut ondradu:
Arrate maite ez da egia
inoiz ez dela berandu. (bis)

A. Illaro
Ai zenbat egi irteten diren
ezkontzarako katean!
Zuk ere zerbait bota didazu
oraintxe gaude bakean.
Betidanik lagunak
minak eta kutunak
ta atera da bapatean
ze alde dago lagunen eta
maiteminduen artean? (bis)

J. Uria
Nabaritzen da diferentzia
ez dela bera biontzat
baina niri ez dit zuri bezela
hori esaten bihotzak.
Sentitzen dut bestela,
ai ama ze pastela!
Orain nolako morrontzak
zerbaitegatik ez zaizkit niri
inoiz gustatu ezkontzak. (bis)
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A. Illaro
Txiki-txikitan bertso eskolan
hasi ginen eta hala
ezezagunak lagun minak be
bilakatu berehala.
Pasatu da denbora
ta ezkontzeko moda
ulertzen dut da normala.
Ezkondu zaitez baina ez ahaztu
asko maite zaitudala. (bis)

J. Uria
Laguntasun hau urte luzetan
edukitzea ze luxu
eta ze traba ni altarera
nindoala pausuz pausu.
Baina ze kristo hara!
Har zazu besarkada
ta benetako bi musu
lagun izaten segiko dugu
hala nahi baldin baduzu.(bis)

Ahoa Bete Hots jardunaldiak
Amasa-Villabona, 2014-07-03
Iturria: XDZ
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Julio Soto – Oier Lakuntza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pddc

Gaia: Bikiak zarete. Zuen ustez ezberdinak zarete, baina denek 
nahasten zaituztete. Nekatzen hasiak zarete.

Neurria: Bederatzikoa, handiaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Iparragirre abila dela

Oier Lakuntza
Jende guztiak dauzka nahasketak
ia ez zaizkit atseginak
nolatan dugu altura bera
ta biok begi urdinak.
Gu berdinak garela
esan ohi digutela
ta nire ulertu ezinak
nolatan garen horren berdinak
eta horren ezberdinak. (bis)

Julio Soto
Zapaburutxo bat iritsi zen
obuluaren aldera
ordutik denak dute zalantza
ordutik denak galdera.
Neri “Oier adio “
zuri “Kaixo Julio”
ta ziztada sabelera
ia pentsatu dut kartel batekin
ateratzea kalera. (bis)

Oier Lakuntza
Zugan pentsatze hutsarekin nik
badut nahiko paranoia
niretzat beti beheko zuloa
eta zuretzako goia.
Ni beti nahiz azkena
ta zu berriz aurrena
ta beti holako sasoia
ni horren ona izanik nola
zara zu horren kabroia? (bis)
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Julio Soto
Matematikan oso txarra naiz
zu zaran bezela trebe
fisikan berriz ni oso ona naiz 
zuk ez Newton ta ez lege.
Izatea berdinak
biak begi urdinak
ni zure eta zu nere
batzutan kalte egiten digu
baina batzutan mesede. (bis)

Oier Lakuntza
Ta garenera ohitu beharra
daukagu dagoeneko
garenai ihes iten hastea
bailitzateke kalteko.
Gaur daukazu aukera
esango dizut zera…
eskaera bat hasteko
behintzat utzi nei gaur irabazten
bai bakeak egiteko. (bis)

Julio Soto
Bale zuk segi helmugaraino
ta helmugara iritsita
utziko dizut irabazten ta
gogoratu gaurko zita.
Itxiak, irikiak
gara anai bikiak
batzutan nahiko bitxi-ta
indartsuago sentitzen gara
itzal batekin bizita. (bis)



- 233 -

Bapatean 2014

AZKOITIA (2014-05-10)

Azkoitiko I. Kopa

Bertsolariak: E. Abasolo “Abarkas”,  A. Agirre, 
E. Artetxe, E. Arzallus, N. Elustondo, E. Fernandez, 

I. Ibarra, B. Lizaso, I. Mantzizidor “Mantxi”, J. Martin, 
J. Oiartzabal “Xenpelar”,  O. Perea, B. Ugartetxea, 

J. Uranga, I. Urdangarin eta F. Zubia.

Gai-emaileak:  S. Etxaniz, H. Etxeberria “Ministro” eta  A. Iriondo.

B. Lizaso - O. Perea

Bakoitzari hitz bat eman eta hura defendatu, argudiatu… behar du, 
eta besterena gainditu.

B. Lizaso: Mikrofonoa
O. Perea: Isiltasuna

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Basatxoritxu mokoluzia

B. Lizaso
Mikrofonoak martxan jartzean
badauka hainbat bertute
sortu zirela izango dira
nik ez dakit zenbat urte!
Oholtza batean jende aurrean
lasaitasunaren truke
bertsolariek nere babesa
ederki eskertzen dute.
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O. Perea
Mikrofonoan aurrean egon
eta sarritan trantzea
onartzen dizut sortzen duela
barrenean engantxea
baina askatu ezin baitugu
mingaina edo etxea
iruditzen zait hobea dela
mikrofonoa itzaltzea.

B. Lizaso
Mikrofonoan aurrean norbait 
badago borondateko
txikia ere hazi ohi denez
nere babesa tarteko
mikrofonoan hotsa aski da
isiltasuna hausteko
ta zuk ez dezu nahikoa indar
neri aurka egiteko.

O. Perea
Mikrofonoa piztu aurretik
barruan duzu dizdira
ahotsa altxatu eta mezua
helduko da urrutira
baina Lizaso ez zaite harrotu
ta lasaitu zaite tira!
Batzu-batzutan ixilik ere
gauza asko esaten dira.

B. Lizaso
Isiltasunak nahiz eta sarri
egiten digun mesede
ahots ozena baldin badezu
hitz egin ezkero trebe
ahal den altuen hitz egitea
eta zalantzarik gabe
orduan garbi entzungo zaitu
entzun nahi ez dunak ere.
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O. Perea
Askotan ez naiz ni neu isilik
be gelditzeko kapaza
mikrofonoan sarri hartzen dut
sardiñera baten traza.
Baina saioa amaitu dugu
ta bagoaz gure kaxa
isiltasuna hasiko da ta
hartuko dugu arnasa.

J. Uranga-B. Ugartetxea

Bakoitzari hitz bat eman eta hura defendatu, argudiatu… behar du, 
eta besterena gainditu.

Jokin:  Malkoa 
Beñat: Begirada

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Uso zuri bat inguratu zait A

J. Uranga
Gustokoren bat jotzen badugu
egunen batean begiz
ta berak uko egin ezkero
beti gaude pena handiz.
Zuk zoriona lor zenezake
irriparrez egin diz-diz
ez det ulertzen zergatik sortzen
nauzun horrenbeste aldiz?
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B. Ugartetxea
Galdera hori erantzutea
ez daukat batere errez
ze pertsona den ze egoera den
kakoa hor dago berez.
Funtzionamendu berdina dugu
parrezka edo negarrez
zu gabe ni nor izan naiteke
ostera zu ni gabe ez.

J. Uranga
Begirada bat tarteko bada
hainbeste atarramendu
sor bailiteke gero ezin da
masail bietatik kendu.
Banoa hemendik ahal bada urruti
aurpegietatik aldendu
ni aspertu naiz jendeai sortzen
horrenbeste sufrimendu.

B. Ugartetxea
Irriz tarteka irteten zara
jendearentzat mesede
nahiz txarrerako zoritxarrean
daukazun mila botere
bion artean garbi ikusten da
gaur ni naizela errege
nik funtzioa bete nezake
begiak itxita ere.

J. Uranga
Ta uste al dezu gaur hori dela
malko batentzat kondena?
Ni azaltzera noakizu gaur
pentsatu ohi dudan dena:
jakin ezazu zu soilikan ez
zera hori ahal dezakeena
begiak ixten dituztenean
ateratzen naiz gehiena.
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B. Ugartetxea
Baina aterako ez bazinake
segurenik hobeto
adibide bat jarri nahi nuke
nik orain nabarmentzeko:
kleenex-a ere izaten dugu
sarri gu biok tarteko
ni garbitzeko erabiltzen da
eta zu desagertzeko.

I. Ibarra-Mantxi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pefo

Bakoitzari hitz bat eman eta hura defendatu, argudiatu… behar du, 
eta besterena gainditu.

Iratxe: Egunsentia
Mantxi: Gaua

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Euskal Herriko neska pollitak

I. Ibarra
Adibide bat, hasi gaitezen
taberna batean sartzen.
Hamaika gazte ahaleginduaz
ahal bada zeozer ligatzen.
Lortu dabenak gabean doaz
ahal bada alkar gozatzen
ta noski nigaz hasi ohi dira
zure arrastoak ulertzen. (bis)
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Mantxi 
Nahiz tabernetan nahiz tailerretan
hor dabiltzan erdi sator
egunsentian alde hizketan
zer zabiltza hain egoskor?
Elkartzen geran uneak dauka
egiazko magia hor
ta ze egunsenti da polita
iluntzetik ez badator? (bis)

I. Ibarra
Sarri gustora emon deutsagu
biok alkarri laztana
nigan amaitzen baita sarritan
zurekin hasia dana
batzuk ohean besteak barriz
helduz kaleetan barna
ta noski ligatu ez dabenak be
gogotsu datoz nigana. (bis)

Mantxi 
Baina guztia ez da ligeen
kontua horren nabarmen
hemen argitu nahi degu ea
karga gehiago nork duen
ta Lazkao Txiki ekarriko det
bertso hontan eta amen!
Zuri botatako bertso haiek
gauez pentsatu zituen. (bis)

I. Ibarra
Lazkao Txiki be ahalegintzen zan
gaurko gazte askoren trazan
bertsoa eukan beti buruan
bertsoa beti arnasan.
Halan da guzti geratu ohi zan
azkena tabernan, plazan
Lazkao Txikin egunsentiak
hain onak ez ziren izan. (bis)



- 239 -

Bapatean 2014

Mantxi 
Egunsentia ze polita den 
denok dakizue edo
gauez ordea sortzen ditugu
magia eta endredo
ta gu gaur gaitzat jarri gaitunak
makala behar du gero!
Diskusio hau eukitzen degu
egunero-egunero. (bis)

Bertsoa Unibertsitatean tailerra
Donostia, 2014-07-08
Iturria: XDZ
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E. Fernandez-J. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pfi4

Bakoitzari hitz bat eman eta hura defendatu, argudiatu… behar du, 
eta besterena gainditu.

Fernandez: Zigorra
Martin: Musua

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Goizian goizik jaiki ninduzun I

E. Fernandez
Etor naiteke modu urtsuan
ta etor naiteke lehor
etor naiteke modu arinean
ta etor naiteke gogor
baina halere azaldu nahi dut
ongi, ongi eta jator
muxu bat hobe sentitzen dela
ni aurretikan banator.

J. Martin
Izan liteke lapurtu den bat
edo muxu iheskorra
lizunkeriaz bustia edo
agurretako lehorra
baina biek bat egiten dute
harreman batean horra:
ezpain berdinek luzatzen dute
muxua eta zigorra.

E. Fernandez
Ezpain berdinek sor dezakete
aipatu duzu aurrena
arrazoi osoz ta indar osoz
hori kontatu hurrena
baina nik orain erranen dizut
sarritan gertatzen dena:
sarri muxua izaten dela
baden zigor haundiena.
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J. Martin
Zigorra izan liteke baina 
ez da zigor garestia
gure gurason heziketa´re
ez zen batere eztia:
paretan beira liburuekin
eta pare bat ostia.
Injustua da zigorren bidez
ikasitako guztia.

E. Fernandez
Dena polita, dena ederra
nahi duzu sinistarazi
baina etorri gaurko mundura
ta gauzak konpontzen hasi.
Gaur bizi dugun realitatea
ezin dugu inola ahantzi
ta muxuen bidez aizu Jon maite
ezin da dena ikasi.

J. Martin
Dena ezin da muxuz ikasi
baina ezta ere egurrez
fede kontua aipatu nahi dut
zeruz bezelaxe lurrez
pertsona asko ikusi ditut
oso fededunak aurrez
Jaungoikoaren oinei muxuka
bere zigorren beldurrez.
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A. Agirre-F. Zubia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pgkg

Gaia: Eskolako bi ume dira Amaia eta Felix. Gaur arma erakustaldi 
bat egitera joan dira bertara poliziak. Amaia oso pozik dago 
horrekin. Felix ez.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

A. Agirre
Ikasteko egingo det
hamaika ahalegin
aitak zigortu eiten nau
eta amak berdin.
Eta beraien builak
ez ditut atsegin
ta ezin kontra egin
ur pistolarekin. (bis)

F. Zubia
Indarra lortzea da
zure helburua
munduko konponbide
noiztik da gudua?
Amaia duten antza
gauza segurua
He-manen gorputza ta
eltxoen burua. (bis)

A. Agirre
Zortzi urte ditugu
ez da berriketa
telebista aurrean
maiz belztu kopeta
mutilek ere noiznahi
guganako iseka
defentsa pertsonala
ikasten da eta. (bis)

F. Zubia
Beste norbaiten kontra
nola ta zer joka?
Porrak gogor astindu 
ta pelotak bota.
Galdera bat zuretzat
ze defentsa mota?
Noiztik da pertsonala 
beste baten kontra? (bis)

A. Agirre
Hau mutil motza al da?
Tira, tira, tira!
Nunbait ulertu ez ta
hauxe komeni da.
Pertsona babesten det
gorputza  guztira
eskerrak denak ez gean
ein zure neurrira. (bis)

F. Zubia
Neronek bizia da 
neure panoraman
aitari hauek porra
jarri atzo saman
goizeko ordu bitan
ta etxeko draman
ta guztiz urrutira 
zidaten eraman. (bis)
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BERRIATUA (2014-06-27)

Berritxu saria

Bertsolariak: T. Altube, A. Galarza, J. A. Iriondo, 
J. Larrinaga, U. Mendiburu, A. Rubio, A. Servier 

eta  A. Urbieta.

Gai-emailea: Imanol Aldazabal.

J. Larrinaga-A. Servier

Gaia: Herriko ezagunak zarete. Bakoitza bere aldetik, non aurkituko 
eta Madrilgo gai eta lesbianen manifestaldian.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

A. Servier
Hemen sortu naiz hemen bizi naiz
ni naiz berritxuar peto
orain artean baina ez naiz bizi
herrian ezin hobeto
izaten diren txantxa guztiak
eta irainak tarteko
tristea da hona heldu beharra
armairutik irteteko.

J. Larrinaga
Herri txikitan aditzen dabe
sarri askotan ertzetik
holako egi naturala eza
eta jarraituz atzetik.
rmairutik ez gu biok harro
urtengo gara etxetik
bueltan goazenean astelehenean
hasiko gara hutsetik.
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A. Servier 
Asteburuan gelditu gara
Madrilen manifestatzen
eskubideak ta onarpena han 
ahotan aldarrikatzen
baina jadanik itxaropena
Jone hemendik pasa zen
urtean degu egun bakarra
ta ez da ezer aldatzen.

J. Larrinaga
Ezer ez dala aldatzen orain
esan deustazu apropos
ta sentitzen dot baina ez nago
ni zure berbakaz ados.
Guk ein beharko dogu aurrera
gu orain beldurrez gagoz
baina alkarregaz azaldu geinke
Berritxu aldau dala aroz.

A. Servier
Hemengo atsoen txutxumutxua
isiltzeko beharbada
elkarri eskutik helduz atera
behar genuke plazara.
Egun osoan aldarrikatzen
pozarren aritu gara
beste gauzarik ez dut eskatzen:
emaidazu besarkada.

J. Larrinaga
Gaur ez biher be emongo deutsut
ezin zan izan bestala
eta plazara urtengo gara
bikote baten bezala
txarto aditu gure dauenak
txarto aditu dezala
egunen baten ulertuko da
hau be maitasuna dala.
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ZARAUTZ (2014-09-05)

38. Lizardi  Saria

Bertsolariak: A. Lasarte, J. Gurrutxaga, A. Igartzabal, 
I. Irazustabarrena, A. Iturriotz eta A. Labaka.

Gai-emailea: Felix Zubia.

A. Lasarte – A. Labaka

Gaia: Bikotea dira Arnaitz eta Ane. Arnaitzek gaur eraman du Ane 
lehen aldiz etxera gurasoak ezagutzera. Afaltzen hasi dira, 
baina Anek ez du ezer jaten.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

A. Lasarte
Babarrunak hor zeuden
goizez irakiten
tripakiak ez dira
horren gaizki irten.
Zu hala’re jan gabe 
zaude astakirten
ikasi ezazu behintzat
itxura egiten. (bis)

A. Labaka
Lauak eseri gera
gustora mahai baten
odolkia, txoixua
errez da esaten
zure ama ari zait 
pelmada ematen.
Esan nizun ez nula
haragirik jaten. (bis)

A. Lasarte 
Haragia jarri du
ta goxo-goxoa
ta hori zuretzako
dezu arazoa.
Ezautu nahi badezu
famili osoa
ama konbentzitzea
da lehen pausoa. (bis)

A. Labaka
Zure ama gustora 
daukat nik mutiko
nerekin gaur ez baita
agertu kritiko.
Hizketan hasi eta
irripar bat kitto!
Lehenago ez zenitun 
asko ekarriko. (bis)
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A. Lasarte 
Ni neska askorekin
naiz hemen egona
Arnaitzen gaitasunak
badu eta sona.
Nahiz bi platerek sortu 
arazo sakona
etxe hontan postrea
izaten da ona. (bis)

A. Labaka
Nere aurrean daude
hor hiru aingeru
etxeko sukaldea
bihurtu da zeru.
Nahi badezu postrea 
probau dezakegu
eta gero musean
egingo al degu? (bis)

Bertsulari Ttipi Eguna
Larzabale, 2014-05-16
Iturria: XDZ
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ERRENTERIA (2014-12-08)

22. Xenpelar Sariketa

Bertsolariak: M. Akizu, M. Arregi, N. Ibarzabal, 
A. Labaka, A. Lasarte eta A. Servier.

Gai-emailea: Haritz Casabal.

M. Arregi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13phms

HITZA EMANDA
Hitza: Indarra

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Horra sei bertso kale

Herri hau inoiz ez da 
izango koldarra
eta borrokatzeko
badu beharra.
Nahiz ta ez den horretan
dirauen bakarra
borrokan hemen dabil
jendea barra-barra.
Gorri den izarra 
da gure iparra
nahiz bide azkarra
askotan den txarra
ondo erabil dezagun
gure indarra. (bis)
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N. Ibarzabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/13pip8

KARTZELAKO LANA

Gaia: Nazkatuta zaude zoazen tokira zoazela denak zuri begira 
edukitzeaz.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Santa Barbara zure bizitza II

Berdin du joan titi tartea  
tapauta nahiz erakusten
badira zenbait begi ez dutenak
ni lasai bizitzen uzten
euren asmoak senti ditzaket
euren burutan gorpuzten.
Egoera hau ez duenari
sinesten edo ikusten
esango diot begiradek be
badakitela biluzten. (bis)

Jada berdin du kalean gauez
nahiz tabernan gurutzatu
hainbat mutilek ohi gaituzte gu
ixiletik begiratu
ta ezer egiten ez dutenez gu
ezingo gara kexatu
gero gainera “Guapa”  ta “Guapa”
digute bai oihukatu.
Zuen iritzia gorde ezazue
ez badizuet eskatu. (bis)
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Oharkabean neska guztioi
babes baten bila dabiltz
hezi beharrean gure mutilak
txiki-txikitatik berriz.
Hemengo denok bizitzan dugu
holakoa mila aldiz
eta guztiek egingo zuten
mila kexu ta mila hitz
mutil ta neskon egoera hau
alderantziz izan balitz. (bis)

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa
Orio, 2014-06-21
Iturria: XDZ



- 250 - - 251 -

Bapatean 2014



- 251 -

Bapatean 2014

SAIOEN AURKIBIDEA
AJANGIZ (2014-01-03)
X. Amuriza eta J. Maia.

OÑATI (2014-01-05)
A. Arzallus, M. Lujanbio, A. Sarriegi, S. Colina, B. Gaztelumendi, 
A. Mendiluze, U. Iturriaga eta  I. Elortza.

ERRATZU (2014-01-18)
Julio Soto, Agin Laburu eta Jon Maia.

TOLOSA (2014-01-18)
I. Elortza, J.M. Irazu, A. Egaña, J. Maia, M. Lujanbio eta  A. Arzallus.

DONOSTIA (2014-01-25)
M. A. Txoperena,  I. Gurrutxaga , A. Arzallus, N. Elustondo, M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, 
I. Elortza, A. Agirreazaldegi, U. Alberdi, S. Alkaiza, R. Lazkano eta On. Enbeita.

ANDOAIN (2014-02-09)
A. Mendiluze, M. Lujanbio, U. Agirre, A. Martin, A. Sarriegi, B. Gaztelumendi.

BERGARA (2014-02-09)
A. Arzallus, M. Lujanbio,  I. Elortza, S. Colina,  A. Sarriegi, A. Egaña,  J. Maia, U. Iturriaga.

ZARAUTZ (2014-02-14)
Mantxi eta  A. Arzallus.

ARRASATE (2014-02-18)
A. Elexpuru, P. Castillo eta J. Zelaieta.

GASTEIZ (2014-02-20)
A. Arzallus, A. Martin, S. Colina, E. Zabaleta,  M. Lujanbio eta  N. Elustondo.

MUTILOA (2014-02-28)
A. Egaña,  I. Murua, S. Lizaso eta A.M. Peñagarikano.

USURBIL (2014-03-06 )
A. Martin, A. Labaka eta M. Amuriza.

HERNANI (2014-03-07)
E. Pagola, U.  Alberdi, A. Agirreazaldegi eta On. Enbeita.

ORMAIZTEGI (2014-03-08)
A. M. Peñagarikano, J.M. Irazu, J. Uria, A. Agirre, S. Colina eta  N. Elustondo.

BERRIZ (2014-03-14)
M. Amuriza, U. Alberdi, On. Enbeita eta  A. Martin.

DONOSTIA (2014-03-15)
J. Maia, B. Gaztelumendi, A. Barandiaran eta M. Amuriza.

or. 

61

64

72

75

81

83

88

92

95

98

103

107

110

116

118

123



- 252 - - 253 -

Bapatean 2014

DONIBANE GARAZI (2014-03-21)
S. Colina, O. Barroso, M. Sarasua eta X. Alkhat.

GERNIKA-LUMO (2014-03-23)
M. Amuriza, E. Lekue, A. Estiballes, F. Paia, I. Ibarra, 
U. Iturriaga, O. Bartra, On. Enbeita eta X. Amuriza.

AZKOITIA (2014-03-27)
A. Egaña, M. Lujanbio, A. Arzallus, J. Uranga.

AZKAINE (2014-03-30)
A. Egaña eta A. Karrika.

BERGARA (2014-04-11)
M. Lujanbio, J. Maia, A. Agirre, N.Elustondo, I. Zubeldia eta A. Egaña.

LASARTE-ORIA (2014-04-21)
X. Maia, I. Garro, E. Fernandez, A. Labaka, U. Muñoa eta B. Iguaran.

ZUMAIA (2014-04-25)
U. Agirre, A. Laburu, S. Lizaso, A. Egaña, A. Mendiluze eta U. Alberdi.

LA PUEBLA DE LA BARCA (2014-05-03)
A. Arzallus, M. Lujanbio, I. Elortza, O. Arreitunandia eta I. Viñaspre.

DONOSTIA (2014-05-04 )
U. Agirre, A. Martin, A. M. Peñagarikano eta U. Iturriaga.

ELGETA (2014-05-24 )
U. Iturriaga,  I. Elortza,  M. Lujanbio eta S. Lizaso.

ANOETA (2014-06-20)
U. Alberdi, M. Amuriza, I. Elortza, A. Martin, A. M. Peñagarikano eta I. Zubeldia.

ANDOAIN (2014-06-24)
A. Agirre, P. Etxeberria, S. Lizaso, J. Maia, A. Mendiluze eta I. Zubeldia.

LASARTE-ORIA (2014-06-29)
 A. Agirre, A. Arzallus, A. Egaña, P. Etxeberria, B. Gaztelumendi eta A. Labaka.

MUNGIA (2014-06-29)
S. Colina, A. Egaña, E. Lekue eta J. Uria.

OÑATI (2014-06-29)
 E.Aizpuru, J. Martin, A. Oiartzabal eta E. Zelaia.

GETXO (2014-07-09)
 A. Arzallus, A. Egaña, M. Lujanbio, J. Maia, F. Paia eta J. Uria.

DONOSTIA (2014-07-10)
M.  Lujanbio eta U. Iturriaga.

125

129

131

132

134

137

140

147

151

156

157

162

163

167

168

172

179



- 253 -

Bapatean 2014

IRUÑEA  (2014-07-11
S. Colina, A. Arzallus, J. Barberena eta J. Zelaieta.

ELIZONDO (2014-07-25)
U. Alberdi, S. Colina, A. Estiballes, eta A. Sarriegi.

ALTZO (2014-07-31)
A. Arzallus, B. Gaztelumendi, M. Lujanbio, A. Martin, A. Mendiluze eta A. M. Peñagarikano.

AIA (2014-08-07)
A. Arzallus, A. Egaña, B. Gaztelumendi, S. Lizaso, M. Lujanbio, eta I. Zubeldia.

LEITZA (2014-08-13)
U. Agirre, E. Lazkoz, A. Mendiluze eta J. Uria.

BILBO (2014-08-21)
J. Soto, U. Alberdi, E. Lekue eta A. M.Peñagarikano.

LAUDIO (2014-08-29)
U. Alberdi, O. Bartra, A. Agirreazaldegi eta J. Uria.

LEZO (2014-09-15)
A. Arzallus, A. Egaña, S. Lizaso eta M. Lujanbio.

ATARRABIA (2014-09-20)
A. Arzallus,  J. Soto, S. Colina, I. Elortza eta J. Maia.

GETARIA (2014-09-26)
M. Amuriza, A. Arzallus, On. Enbeita eta B. Gaztelumendi.

ERRENTERIA (2014-10-25)
J. Maia, A. Arzallus, S. Colina, A. Egaña, I. Elortza eta M. Lujanbio. 

BAIONA  (2014-11-15)
S. Colina

BILBO (2014-12-20)
F. Paia

185

188

191

194

196

200

204

209

212

214

217

219

220



- 254 - - 255 -

Bapatean 2014

BAT-BATEKO SARIKETAK

AZPEITIA (2014-02-14)
S. Alkaiza, E. Artetxe, N. Ibarzabal, A. Iturriotz, 
J. Oiartzabal, Josu “Xenpelar” eta  N. Zinkunegi.

GABIRIA (2014-04-12)
M. Amenabar, X. Igoa, A. Irastorza, M. Iturriotz, J. Oiartzabal “Xenpelar” eta A. Salegi.

ETXARRI ARANATZ (2014-05-10)
S. Alkaiza, O. Arbina, O. Barroso, B. Gaztelumendi, E. Gorosterrazu, A. Illaro, 
A. Karrika, O. Lakuntza, E. Lazkoz, I. Mendiguren, X. Murua, A. Solozabal, 
J. Soto, M. A. Txoperena, J. Uria, I. Viñaspre eta E. Zabaleta.

AZKOITIA (2014-05-10)
 E. Abasolo “Abarkas”,  A. Agirre, E. Artetxe, E. Arzallus, N. Elustondo, E. Fernandez, 
I. Ibarra, B. Lizaso, I. Mantzizidor “Mantxi”, J. Martin, J. Oiartzabal “Xenpelar”,  
O. Perea, B. Ugartetxea, J. Uranga, I. Urdangarin eta F. Zubia.

BERRIATUA (2014-06-27)
T. Altube, A. Galarza, J. A. Iriondo, J. Larrinaga, 
U. Mendiburu, A. Rubio, A. Servier eta  A. Urbieta.

ZARAUTZ (2014-09-05)
A. Lasarte, J. Gurrutxaga, A. Igartzabal, I. Irazustabarrena, A. Iturriotz eta A. Labaka.

ERRENTERIA (2014-12-08)
M. Akizu, M. Arregi, N. Ibarzabal, A. Labaka, A. Lasarte eta A. Servier.

222

224

227

233

243

245

247



- 255 -

Bapatean 2014

BERTSOALDI HAUTATUAK 

CDan eta http://bdb.bertsozale.eus 

PLAZAZ PLAZA

1. 2014-01-05 OÑATI  S. Colina eta A. Sarriegi
2. 2014-01-05 OÑATI  A. Sarriegi eta M. Lujanbio
3. 2014-01-18 ERRATZU A. Laburu eta J. Soto
4. 2014-01-18 ERRATZU J. Soto
5. 2014-01-18 TOLOSA   J. M. Irazu, M. Lujanbio, I. Elortza, 
     J. Maia, A. Arzallus eta A. Egaña
6. 2014-01-18 TOLOSA  A. Arzallus eta A. Egaña 
7. 2014-02-14 ZARAUTZ A. Arzallus eta Mantxi
8. 2014-02-20 GASTEIZ  A. Martin
9. 2014-03-06 USURBIL  A. Martin, A. Labaka  eta M. Amuriza
10. 2014-03-08 ORMAIZTEGI J.M. Irazu eta N. Elustondo
11. 2014-03-14 BERRIZ  On. Enbeita
12. 2014-03-14 BERRIZ  U. Alberdi eta M. Amuriza
13. 2014-03-15 DONOSTIA M. Amuriza eta B. Gaztelumendi
14. 2014-03-27 AZKOITIA M. Lujanbio eta A. Egaña
15. 2014-04-11 BERGARA I. Zubeldia eta J. Maia
16. 2014-04-25 ZUMAIA  A. Laburu
17. 2014-05-04 DONOSTIA U. Agirre eta A. Martin
18. 2014-05-04 DONOSTIA U. Agirre 
19. 2014-05-04 DONOSTIA  U. Agirre eta U. Iturriaga
20. 2014-06-20 ANOETA  U. Alberdi eta A. Martin
21. 2014-06-24 ANDOAIN I. Zubeldia eta A. Agirre
22. 2014-06-29 LASARTE-ORIA P. Etxeberria
23. 2014-07-09 GETXO  M. Lujanbio eta A. Egaña
24. 2014-07-09 GETXO  A. Arzallus, A. Egaña, M. Lujanbio, 
     J. Maia, F. Paia eta J. Uria.
25. 2014-07-10 DONOSTIA M. Lujanbio eta U. Iturriaga
26. 2014-07-10 DONOSTIA M. Lujanbio 
27. 2014-07-11 IRUÑEA  S. Colina, A. Arzallus, 
     J. Barberena eta J. Zelaieta
28. 2014-07-31 ALTZO  A. Mendiluze, M. Lujanbio 
     eta A. Martin 
29. 2014-08-07 AIA  S. Lizaso eta I. Zubeldia
30. 2014-08-13 LEITZA  A. Mendiluze eta U. Agirre
31. 2014-08-13 LEITZA  E. Lazkoz
32. 2014-08-21 BILBO  E. Lekue eta A.M. Peñagarikano



- 256 - - 257 -

Bapatean 2014

33. 2014-08-29 LAUDIO  J. Uria eta O. Bartra
34. 2014-09-15 LEZO  M. Lujanbio eta A. Mendiluze
35. 2014-09-26 GETARIA  B. Gaztelumendi eta A. Arzallus
36. 2014-10-25 ERRENTERIA I. Elortza
37. 2014-11-15 BAIONA  S. Colina
38. 2014-12-20 BILBO   F. Paia

BAT-BATEKO SARIKETAK
39. 2014-04-12 GABIRIA   A. Irastorza eta X. Igoa
40. 2014-05-10 ETXARRI ARANATZ B. Gaztelumendi
41. 2014-05-10 ETXARRI ARANATZ A. Illaro eta  J. Uria
42. 2014-05-10 ETXARRI ARANATZ O. Lakuntza eta J. Soto
43. 2014-05-10 AZKOITIA  Mantxi eta I. Ibarra
44. 2014-05-10 AZKOITIA  E. Fernandez eta J. Martin
45. 2014-05-10 AZKOITIA  A. Agirre eta F. Zubia
46. 2014-12-08 ERRENTERIA  M. Arregi
47. 2014-12-08 ERRENTERIA  N. Ibarzabal



- 257 -

Bapatean 2014



- 258 - - 259 -

Bapatean 2014

LIBURUAN BERTSORIK DUTEN 
BERTSOLARIEN AURKIBIDEA 

Agirre, A.  ......................................................162 (BI), 242 (BI)
Agirre, U.  ...........................................83 (BI), 87 (B), 151 (BI), 
..........................................................153 (B),154  (BI), 196 (BI)
Agirreazaldegi, A. ..........................................................113 (BI)
Alberdi, U.  ..... 110 (BI), 119 (BI), 142 (BI), 157 (BI), 200 (BI)
Amuriza, M.  .................................. 107 (BI), 119 (BI), 123 (BI)
Amuriza, X.  ...................................................................... 61 (P)
Arregi, M.  .......................................................................247 (B)
Arreitunandia, O.  ..........................................................147 (BI)
Arzallus, A.  ...............75 (BI), 78 (P), 92 (BI), 94 (BI), 98 (BI), 
..........................163 (BI), 175 (BI),185 (BI), 212 (BI), 214 (BI)
Barberena, J.  ..................................................................185 (BI)
Barroso, O.  ....................................................................127 (BI)
Bartra, O.  .......................................................................204 (BI)
Castillo, P.  ..................................................................... 95 (GL)
Colina, S.  ...........................68 (BI), 98 (BI), 125 (BI), 127 (BI), 
..........................................185 (BI), 188 (BI), 212 (BI), 219 (B)
Egaña, A.  ............................ 75 (BI), 78 (P), 103 (BI), 131 (BI), 
.........................................132 (BI), 144 (BI), 172 (BI), 175 (BI)
Elexpuru, A.  .................................................................. 95 (GL)
Elortza, I.   ...........................................66 (BI), 78 (P), 149 (BI), 
..........................................................157 (BI), 212 (BI), 217 (B)
Elustondo, N.  ..................................................98 (BI), 116 (BI)
Enbeita, On.   .................................................. 110 (BI), 121 (B)
Estiballes, A.   ................................................. 129 (B), 188 (BI)
Etxeberria, P.  ................................................................165 (PE)
Fernandez,E.  ...................................138 (BI), 139 (B), 240 (BI)
Garro, I.  .........................................................................138 (BI)
Gaztelumendi, B.  . 83 (BI), 85 (BI), 123 (BI), 214 (BI),227 (B) 
Ibarra, I.  .........................................................................237 (BI)
Ibarzabal, N.  ...................................................................248 (B)
Igoa, X. ...........................................................................224 (BI)
Illaro, A.  ........................................................................228 (BI)



- 259 -

Bapatean 2014

Irastorza,A.  ....................................................224 (BI), 226 (BI)
Irazu, J.M.   ........................................................78 (P), 116 (BI)
Iturriaga, U.  ...................................... 64 (BI), 66 (BI), 154 (BI), 
........................................................ 156 (BI), 179 (BI), 181 (BI)
Iturriotz, A.  .......................................................................22 (B)
Karrika, A.  .....................................................................132 (BI)
Labaka, A.   .................................... 107 (BI), 163 (BI), 245 (BI)
Laburu,  A.  ..................................................... 72 (BI), 140 (PE)
Lakuntza, O.  ..................................................................231 (BI)
Larrinaga, J.  ..................................................................243 (BI)
Lazkoz, E.  ......................................................................198 (B)
Lekue, E.  ....................................... 167 (BI), 200 (BI), 202 (BI)
Lizaso, S.  ........................103 (BI), 144 (BI), 156 (BI), 194 (BI)
Lujanbio, M.  .............................64 (BI), 70 (BI), 78 (P), 82 (B), 
................................................83 (BI), 85 (BI), 88 (BI), 98 (BI), 
........................................131 (BI), 172 (BI), 175 (BI), 179 (BI), 
..........................................181 (BI), 182 (B), 191 (BI), 209 (BI)
Maia, J.   ....61 (P), 78 (P), 88 (BI), 134 (BI), 175 (BI), 212 (BI)
Maia, X.  ...........................................................137 (B), 138 (B)
Mantxi.  .............................................. 92 (BI), 94 (BI), 237 (BI)
Martin, A.  ...........................83 (BI), 98 (BI), 102 (B), 107 (BI), 
.........................................151 (BI), 157 (BI), 160 (BI), 191 (BI)
Martin, J.  .......................................................168 (BI), 240 (BI)
Mendiluze, A.  ...83 (BI), 142 (BI), 191 (BI), 196 (BI), 209 (BI)
Murua, I.  ........................................................................103 (BI)
Pagola, E.  ......................................................................113 (BI)
Paia, F.  ............................................................ 175 (BI), 220 (B)
Peñagarikano, A.M.  ........103 (BI), 157 (BI), 200 (BI), 202 (BI)
Perea, O.  ........................................................................233 (BI)
Sarriegi, A.  .......................................... 68 (BI), 70 (BI), 83 (BI)
Soto, J.   ................ 72 (BI), 74 (B), 200 (BI), 212 (BI), 231 (BI)
Ugartetxea, B.  ...............................................................235 (BI)
Uranga, J.  ......................................................................235 (BI)
Uria, J.  ............................167 (BI), 175 (BI), 204 (BI), 228 (BI)
Viñaspre, I.  ....................................................147 (BI), 149 (BI)
Xamoa.  ..........................................................................168 (BI)
Zabaleta, E.  .....................................................................98 (BI)



- 260 - - 261 -

Bapatean 2014

Zelaieta, J.  .......................................................95 (BI), 185 (BI)
Zubeldia, I.  .................................... 134 (BI), 162 (BI), 194 (BI)
Zubia, F.  ........................................................................242 (BI)

IKURRAK:
(B): Gaia emanda bakarka egindako saioa.
(BI): Gaia emanda binaka -edo talde handiagoan- egindako saioa.
(P): Puntutan egindako saioa.
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