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Hitzaurrea
Bertsoa: bapateko mirakuilua.

Bapatean: pasa den urteak utzi dituen bertsoaldi aipagarri(en)ak berriz 
entzuteko edo irakurtzeko parada.

Bainan « berriz » entzun/irakurri horrek ez al du hausten mirakuiluaren parte 
bat ? Bertso hauek bapatean asmatuak eta botatuak izan badira, bapatean 
entzutekoak ziren ere bai lehendabizi, zuzenean...

Bai, bertsolaritza grabazio/irudi/numerikoaren munduan sartua zauku aspaldi 
huntan, onerako dudarik gabe, bainan kalterako ere bai beharbada. Nire aldetik 
ez ditut bide horietatik sekulan senditu zuzeneko bertso batek sortzen dituen 
sentsazioak, saio batean bertsolari eta entzulearen artean sortzen den konexioa, 
komunikazioa, komunioa... Eta batzuetan beldurra dut ere hain errexki 
eskuragarri dugun bazkak asetzen gaituela, bertsoak zuzenean entzuteko gosea 
mozten... bertsoa zuzenean gozatzeko bidea zailtzen?

Gozatu eta gozarazi. Hainbat aldiz entzun izan dugun leloa, helburu ultimo 
bezala, lagunartean parodiatzeko ere baliatu duguna. Bainan taularatzean, 
kadiratik xutitzean, eta mikrora hurbiltzean,  gogoan ukan behar ginukeena 
momentu oroz : bertsolari gisa gozatu eta entzuleari gozarazi.

Gozatu eta gozarazi. Hainbat aldiz entzun duzuna, lehen agur klasikoa, helburu 
bat argitzen duena, beste bat itzalean gordetzeko. Bainan ostatu, ezker pareta, 
gaztetxe edo antzokira sartzean, kadiran jartzean, eta mugikorra itzaltzean, 
gogoan atxikitzen ez duguna: entzule gisa gozatu eta bertsolariari gozarazi.

Eta gure zokoan zer? Lartzabaleko kolegioko saioa, San Antoni tontor gaineko 
ibilaldia, Donapauleko libertimendua, Garaziko Santa Ageda, Mauleko 
pestetako poteoa... ez dira agertuko bilduma huntan (beste hainbat saio 
bezala)... edozoin gisaz, zuzenean gozatzekoak dira...

Orduan, badakizue zer egin : gozatu ta gozarazi, bertsoa bizitzan... eta bizitza 
bertsotan !

        
Ramuntxo Christy
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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.- Aurten ere, bazkide gehienen gustuaren harira, CD bat argitaratu 
dugu, non MP3 formatuan 51 bertsoaldi biltzeaz gain, liburua bera 
datorren PDF formatuan. Liburuan  87 bertsoalditako 593 bertso datoz 
transkribaturik, gai, doinu izen eta ohiko informazio guziarekin. CDan 
entzungarri dauden bertsoaldiez gain bakoitzaren aldamenean ageri 
den esteka klikatuz gero, liburuan ageri den bertsoaldi oro entzun 
dezakezu, bdb.bertsozale.eusera 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.- Badakigu egiten diren bertso saio guztien informazioa biltzea ia 
ezinezkoa dela, baina ziur gaude ehuneko handi batean jasota dagoela. 
2016an 411 saio grabatu dira entzuteko euskarrian.

5.- 2016. 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 onartutako Bertso 
estrofak izendatzeko irizpideak (3)  lanaren arabera izendatu dira 
neurriak liburu honetan.
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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 
Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia.

Bertsozale Elkartea

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

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

(3) http://bdb.bertsozale.eus/orriak/get/44-liburutegi-digitala#bertsolibu-bapatean



- 15 -

Bapatean 2016



- 16 - - 17 -

Bapatean 2016

Bertso-saioen mugimendua

2015EKO BERTSO-SAIOAK

Euskal Herria Jaialdiak Plaza 
librekoak

Lagun-
artekoak Ekitaldipekoak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Araba 16 43 39 3 1 1 5 6 0 27 2 143

Bizkaia 68 131 73 8 2 0 18 42 6 66 7 421

Gipuzkoa 102 221 205 23 15 1 0 60 19 105 46 797

Lapurdi 3 28 13 5 3 0 4 0 0 10 1 67

Nafarroa 16 46 96 4 1 1 2 13 1 33 3 216
N a f a r r o a 

Beherea 2 7 6 1 2 0 3 0 0 1 3 25

Zuberoa 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4

Guztira 207 478 432 44 24 3 33 121 26 243 62 1673

Araba Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Aiaraldea 3 4 8 1 0 1 0 0 0 5 0 22
Arabako 
Errioxa 0 6 3 0 0 0 1 0 0 3 0 13
Arabako 
Lautada 2 6 5 0 0 0 2 0 0 2 0 17
Arabako 

Mendialdea 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4

Añanaldea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Gasteizaldea 8 12 10 0 0 0 0 5 0 8 2 45
Trebiñuko 
Konderria 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5

Zuia-
Gorbeialdea 3 11 11 2 1 0 1 1 0 5 0 35

Guztira 16 43 39 3 1 1 5 6 0 27 2 143
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Bizkaia Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Arratia-
Nerbioi 4 6 6 0 0 0 2 2 0 8 0 28

Bilboaldea 19 22 16 3 0 0 5 5 0 21 1 92

Busturialdea 6 21 12 1 0 0 1 3 2 4 0 50

Durangaldea 13 32 14 2 0 0 2 5 1 17 5 91

Enkarterri 2 2 2 0 0 0 1 3 0 1 0 11

Lea-Artibai 6 22 5 1 2 0 2 6 2 7 0 53

Uribe-Butroe 8 10 14 1 0 0 3 6 1 5 0 48

Uribe-Kosta 10 16 4 0 0 0 2 12 0 3 1 48

Guztira 68 131 73 8 2 0 18 42 6 66 7 421

Gipuzkoa Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Bidasoaldea 10 12 9 1 0 0 0 2 0 2 1 37

Buruntzaldea 10 26 22 3 0 0 0 4 3 11 6 85

Debabarrena 6 22 17 2 4 1 0 4 2 11 2 71

Debagoiena 9 32 17 2 0 0 0 5 3 18 1 87

Donostialdea 18 25 14 7 0 0 0 4 1 20 30 119

Goierri 8 39 47 3 3 0 0 16 5 11 1 133

Oarsoaldea 6 13 9 0 1 0 0 7 1 5 1 43

Tolosaldea 21 20 37 4 4 0 0 3 1 10 2 102

Urola Kosta 14 32 33 1 3 0 0 15 3 17 2 120

Guztira 102 221 205 23 15 1 0 60 19 105 46 797

Lapurdi Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Biarritz-
Angelu-
Baiona

1 4 3 2 0 0 1 0 0 0 1 12

Lapurdi 
Beherea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapurdi 
Ekialdea 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Lapurdi 

Erdialdea 0 6 1 0 1 0 1 0 0 4 0 13
Lapurdi 
Garaia 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Lapurdi 
Itsasegia 1 11 6 3 2 0 1 0 0 5 0 29

Guztira 3 28 13 5 3 0 4 0 0 10 1 67
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Nafarroa Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

Erriberriko 
Merindadea 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Iruñeko 
Merindadea 16 41 86 4 1 1 2 13 1 31 3 199
Lizarrako 

Merindadea 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tuterako 

Merindadea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Zangozako 
Merindadea 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 10

Guztira 16 46 96 4 1 1 2 13 1 33 3 216

Guztira 25 34 87 9 2 1 10 11 1 39 3 222

Nafarroa 
Beherea

Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

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

Amikuze 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 8

Arberoa 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Baigorri-
Ortzaize 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 10

Garazi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

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

Oztibarre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Guztira 2 7 6 1 2 0 3 0 0 1 3 25

Zuberoa Jaialdiak Plaza 
librekoak Lagun-artekoak Ekitaldipe-

koak Eskekoak Didaktikoak Txapelketak Sariketak Lehiaketak Bereziak Hitzaldiak Guztira

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 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Guztira 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
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Tauletako kontzeptuen azalpena

Jaialdia:          Hiru bertsolari edo gehiago eta gaiak emanda.
Plaza librekoa:   Bi-hiru bertsolari, librean, plazan, jaietan...
Lagun artekoa: Jatordu giroan edo lagun-arteko giroetan egindako saioak.
Sariketak:         Bat-bateko lehia, herrialde mailako lehia izan gabe. 
  Kultur elkarteek, udalek eta bestelako taldeek antolatuak 
  edo motibo jakin baten inguruan jokatzen direnak.
Hitzaldiak:       Bertsolaritzaren inguruan antolatutako hitzaldiak edo 
  ikastaroak, edozein markotan antolatuak.
Ekitaldipekoak:   Bertsotarako ez den ekitaldian egindako saioak (omenaldi, 
  ezkontza...).
Bereziak:         Saio musikatuak, esperimentalak eta bertso jarriekin 
  eginak.
Lehiaketak: Bertso idatzien lehiaketen inguruan antolatutakoa: sari-
  ematea, parte hartutako bertso-idatzien emanaldia, ...
Txapelketa:      Bat-bateko lehia: Euskal Herrikoa, herrialdeetakoak edo 
  eskolartekoak.
Didaktikoak:    Bertsolaritzaren inguruko 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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BAPATEAN 2016

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.eus/web/aldizkakoa 

2016 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. 
2016. urtean honako hauek izan ziren: 

1. Herrialde mailako txapelketak: 
•	 Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (16. 2016) 
•	 Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari Xapelketa 

(5. 2016) 
2. Eskolarteko txapelketak: 

•	 Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (21. 2016) 
•	 Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (33. 2016) 
•	 Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (36. 2016) 
•	 Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (23. 2016) 
•	 Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (30. 2016) 
•	 Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (28. 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2255-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-16.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2356-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-5.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2356-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-5.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2280-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-21.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2281-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-33.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2279-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-36.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2283-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-23.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2284-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2282-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2016.-ereotzu
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2016. Ereñotzu) 
3. Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:

•	 Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (2. 2016) 
•	 Bardoak : Nafarroako taldekako bertso ekimena (3. 2016) 

B. Sariketak
Eremu txikiagoan edo berezitasunen batekin antolatutako bat-bateko lehiak. 
2016. urtean honako hauek izan ziren: 

•	 Abra Saria (15. 2016. Getxo) 
•	 Akerbeltz Bertso Txapelketa (8. 2016. Markina-Xemein)
•	 B-Lañon Sariketa (3. 2016. Gernika) 
•	 Barañaingo bertso kopla txapelketa (3. 2016. Barañain) 
•	 BBK Sariketa (24. 2016) 
•	 Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (3. 2016. Bergara) 
•	 Berritxu Saria (21. 2016. Berriatua) 
•	 “Bertso Berriak, Elkarri Jarriak” bertso sariketa (1. 2016. 

Oñati)
•	 “Bertso txiki, saio handi” bertso desafioa (1. 2016. Zerain) 
•	 Bertsokatu Txapelketa (6. 2016. Gasteiz) 
•	 Bertsotruk. Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioak 

(1. 2015-2016)
•	 Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (18. 2016) 
•	 Erniarraitz Bertso Kopa (2. 2016. Azkoitia) 
•	 Erniarraitz Sariketa (8. 2016) 
•	 Lizardi Saria (40. 2016. Zarautz) 
•	 Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (2. 2016. 

Mallabia) 
•	 Mariano Izeta (7. 2016. Elizondo) 
•	 Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa (14. 

2016) 
•	 Mauri-Apolo Bertso Sariketa (1. 2016. Bilbo)
•	 Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (5. 2016. Donostia) 
•	 OINtziola Bertso Txapelketa (1. 2016. Donostia) 
•	 Osinalde Saria (45. 2016. Gabiria) 

o Argi Berri Saria (19. 2016. Ordizia) 
o Osin Berde Saria (4. 2016. Zaldibia) 
o Aztiri Saria (17. 2016. Gabiria) 

•	 Pernando Amezketarra sariketa (1. 2016. Tolosaldea) 
•	 Plazatik Gaztetxera (15. 2016) 
•	 Tabernetako bertsolarien sariketa (22. 2016. Hernani)
•	 Xenpelar Saria (23. 2016. Errenteria) 
•	 Zabala Enea Bertso Txapelketa (1. 2016. Errenteria) 
•	 Zarauzko Kopla Txapelketa (10. 2016. Zarautz) 
•	 Zortzi puntutan. Ezkerraldeko Bertsolari Txapelketa (2016) 
•	 Zortzi puntutan. Hego Uribeko Bertsolari Txapelketa (2016) 
•	 Zortzi puntutan. Uribe Butroeko Bertsolari Txapelketa 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2282-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2016.-ereotzu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2263-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2264-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-3.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2269-abra-saria-15.-2016.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2426-akerbeltz-bertso-txapelketa-8.-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2314-b-laon-sariketa-3.-2016.-gernika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2329-baraaingo-bertso-kopla-txapelketa-3.-2016.-baraain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2300-bbk-sariketa-24.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2376-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-3.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2335-berritxu-saria-21.-2016.-berriatua
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2419-bertso-berriak-elkarri-jarriak-bertso-sariketa-1.-2016.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2419-bertso-berriak-elkarri-jarriak-bertso-sariketa-1.-2016.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2311-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-1.-2016.-zerain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2309-bertsokatu-txapelketa-6.-2016.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2246-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-1.-2015-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2246-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-1.-2015-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2393-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-18.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2317-erniarraitz-bertso-kopa-2.-2016.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2295-erniarraitz-sariketa-8.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2355-lizardi-saria-40.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2365-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-2.-2016.-mallabia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2365-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-2.-2016.-mallabia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2369-mariano-izeta-7.-2016.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2301-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-14.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2301-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-14.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2416-mauri-apolo-bertso-sariketa-1.-2016.-bilbo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2270-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-5.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2351-ointziola-bertso-txapelketa-1.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2297-osinalde-saria-45.-2016.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2296-argi-berri-saria-19.-2016.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2298-osin-berde-saria-4.-2016.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2299-aztiri-saria-17.-2016.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2310-pernando-amezketarra-sariketa-1.-2016.-tolosaldea
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2312-plazatik-gaztetxera-15.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2406-tabernetako-bertsolarien-sariketa-22.-2016.-hernani
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2374-xenpelar-saria-23.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2333-zabala-enea-bertso-txapelketa-1.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2373-zarauzko-kopla-txapelketa-10.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2268-zortzi-puntutan.-ezkerraldeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2266-zortzi-puntutan.-hego-uribeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2265-zortzi-puntutan.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2016
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(2016) 
•	 Zortzi puntutan. Uribe Kostako Bertsolari Txapelketa 

(2016) 

C. Lehiaketak
•	 Altzako Bertso-Paper Lehiaketa (6. 2016. Donostia) 
•	 Argazkizkiak lehiaketa (5. 2016. Aretxabaleta)
•	 Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (29. 2016. Arrasate) 
•	 Arri-Botx bertso paper lehiaketa (2. 2016. Ondarroa) 
•	 Barañaingo Euskarazko Haur eta Gazte Literatura Lehiaketa 

(27. 2016. Barañain)
•	 Basarri Saria (32. 2016. Zarautz) 
•	 Baztan Bidasoako Bertso-Paper Lehiaketa (29. 2016. Bera) 
•	 Beasain Idazlehiaketa (26. 2016. Beasain) 
•	 Bermeoko Bertso-Paper Lehiaketa (12. 2016. Bermeo) 
•	 Bertsolaritzen (19. 2016. Mendata)
•	 Bertsomovieda! (5. 2016. Beasain) 
•	 Bota Bertso Bat! Lehiaketa (9. 2016. Zumaia) 
•	 Bota Bertsoa! (2. 2016) 
•	 Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (26. 2016. Iruñea) 
•	 Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa (29. 

2016. Muxika) 
•	 Gaztelekuko Bertso-paper Lehiaketa (7. 2016. Oñati) 
•	 Getariako Literatur Lehiaketa (15. 2016. Getaria)
•	 Ibon Zabala Saria (18. 2016. Errenteria) 
•	 “Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki lehiaketa 

(13. 2016. Segura) 
•	 Julene Azpeitia Ipuin eta Bertso Lehiaketa (18. 2016. 

Durango) 
•	 Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (31. 2016. Bergara) 
•	 Koldo Mitxelena Literatur Saria (27. 2016. Donostia) 
•	 Lasarte-Oriako Bertso-Paper Lehiaketa (23. 2016. Lasarte-

Oria) 
•	 Lazkao-Txiki Bertso-Paper Lehiaketa (25. 2016. Ordizia) 
•	 Loramendi Literatura Lehiaketa (27. 2016. Aretxabaleta) 
•	 Malerrekako Leihotik Begira. Literatur, komiki eta bertso 

paper lehiaketa (3. 2016. Malerreka) 
•	 Merkataritza euskararekin Bertso Paper Lehiaketa (2016. 

Markina-Xemein) 
•	 Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (3. 2016. Zizurkil) 
•	 San Andres Bertso-Paper Lehiaketa (22. 2016. Eibar) 
•	 San Antontxu Bertso-paper Lehiaketa (18. 2016. Mungia) 
•	 San Telmo Literatur Saria (33. 2016. Zumaia)
•	 Santixabel Bertso-Paper Lehiaketa (40. 2016. Usurbil) 
•	 Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertso-Paper 

Lehiaketa (29. 2016. Urretxu-Zumarraga) 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2265-zortzi-puntutan.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2267-zortzi-puntutan.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2267-zortzi-puntutan.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2305-altzako-bertso-paper-lehiaketa-6.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2402-argazkizkiak-lehiaketa-5.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2278-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-arrasate
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2308-arri-botx-bertso-paper-lehiaketa-2.-2016.-ondarroa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2353-basarri-saria-32.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2313-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-bera
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2340-beasain-idazlehiaketa-26.-2016.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2334-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-12.-2016.-bermeo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2399-bertsolaritzen-19.-2016.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2307-bertsomovieda-5.-2016.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2394-bota-bertso-bat-lehiaketa-9.-2016.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2274-bota-bertsoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2354-egile-berrientzako-literatur-lehiaketa-26.-2016.-iruea
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2318-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-29.-2016.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2318-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-29.-2016.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2271-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2400-getariako-literatur-lehiaketa-15.-2016.-getaria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2364-ibon-zabala-saria-18.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2367-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-13.-2016.-segura
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2367-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-13.-2016.-segura
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2336-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-18.-2016.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2336-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-18.-2016.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2343-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-31.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2290-koldo-mitxelena-literatur-saria-27.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2339-lasarte-oriako-bertso-paper-lehiaketa-23.-2016.-lasarte-oria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2339-lasarte-oriako-bertso-paper-lehiaketa-23.-2016.-lasarte-oria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2325-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-2016.-malerreka
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-2016.-malerreka
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2371-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2371-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2366-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-3.-2016.-zizurkil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2362-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-22.-2016.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2248-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-18.-2016.-mungia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2401-san-telmo-literatur-saria-33.-2016.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2324-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-40.-2016.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-zumarraga
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•	 Uztapide Bertso-Paper Sariketa (2016. Zestoa) 
•	 Xabier Munibe Bertso-Paper Lehiaketa (25. 2016. Azkoitia) 
•	 Zapirain Anaiak Bertso-Paper Lehiaketa (28. 2016. 

Errenteria) 
•	 Zubeltzu Bertso-paper Lehiaketa (7. 2016. Deba-Itziar) 

Udako plazan
Getxo, 2016-07-30
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE)

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2352-uztapide-bertso-paper-sariketa-2016.-zestoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2316-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2363-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-28.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2363-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-28.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2293-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-deba-itziar
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A. Txapelketak

Herrialde mailako txapelketak: 
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (16. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2255-bizkaiko-
bertsolari-txapelketa-16.-2016 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea
Txapelduna:  Etxahun Lekue
Faseak/Saioak: 

Udaberriko kanporaketak:
2016-04-10 Berriz Txapelketa
2016-04-17 Bermeo Txapelketa
2016-04-23 Erandio Txapelketa
2016-04-24 Ondarroa Txapelketa
2016-04-30 Derio Txapelketa
2016-05-07 Gueñes Txapelketa
2016-05-08 Orozko Txapelketa
2016-05-14 Arrigorriaga Txapelketa
2016-05-22 Getxo Txapelketa 17:30
Udazkeneko kanporaketak:
2016-10-15 Mungia Txapelketa
2016-10-22 Sestao Txapelketa
2016-10-23 Igorre Txapelketa
2016-10-29 Leioa Txapelketa
2016-11-05 Zaldibar Txapelketa
Finalaurreak:
2016-11-19 Markina-Xemein Txapelketa
2016-11-27 Basauri Txapelketa
2016-12-03 Larrabetzu Txapelketa
Finala:
2016-12-17 Bilbo Txapelketa

 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2255-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-16.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2255-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-16.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/lekue-etxahun/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-10-berriz-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-17-bermeo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-23-erandio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-24-ondarroa-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-30-derio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-07-guees-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-08-orozko-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-14-arrigorriaga-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-22-getxo-txapelketa-1730
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-15-mungia-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-22-sestao-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-23-igorre-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-29-leioa-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-05-zaldibar-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-19-markina-xemein-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-27-basauri-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-03-larrabetzu-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-17-bilbo-txapelketa
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Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Bertsulari 
Xapelketa (5. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2356-xiberoa-
lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-5.-2016 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak
Txapelduna: Sustrai Colina 
Faseak/Saioak: 

Kanporaketak:
2016-09-24 Donibane Lohizune Txapelketa
2016-10-01 Muskildi Txapelketa
Finalaurreak:
2016-10-08 Baigorri Txapelketa
2016-10-15 Izturitze Txapelketa
2016-10-22 Aiziritze Txapelketa
2016-10-29 Larresoro Txapelketa
Finala:
2016-11-12 Baiona Txapelketa

Eskolarteko txapelketak: 
Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (21. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2280-arabako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-21.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Aroa Arrizubieta
Faseak/Saioak: 

2016-04-16 Ozeta Txapelketa
2016-05-21 Aramaio Txapelketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2356-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-5.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2356-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-bertsulari-xapelketa-5.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/colina-sustrai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-09-24-donibane-lohizune-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-01-muskildi-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-08-baigorri-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-15-izturitze-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-22-aiziritze-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-10-29-larresoro-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-12-baiona-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2280-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-21.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2280-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-21.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/arrizubieta-aroa/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-16-ozeta-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-21-aramaio-txapelketa
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Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (33. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2281-bizkaiko-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-33.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna:  Txaber Altube 
Faseak/Saioak: 

2016-05-03 Getxo Txapelketa
2016-05-04 Bermeo Txapelketa
2016-05-05 Bilbo Txapelketa
2016-05-06 Elorrio Txapelketa
Finala:
2016-05-22 Getxo Txapelketa 10:00

Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (36. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2279-
gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-36.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea, Ikastolen 
Elkartea
Txapelduna:  Beñat Mujika
Faseak/Saioak: 

Saio didaktikoak:
2016-02-12 Legazpi Didaktikoa
2016-02-19 Hernani Didaktikoa
2016-02-26 Zarautz Didaktikoa
2016-03-04 Ataun Didaktikoa
2016-03-11 Elgoibar Didaktikoa
2016-03-17 Azkoitia Didaktikoa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2281-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-33.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2281-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-33.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/altube-txaber/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-03-getxo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-04-bermeo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-05-bilbo-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-06-elorrio-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-22-getxo-txapelketa-1000
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2279-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-36.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2279-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-36.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-beat/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-12-legazpi-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-19-hernani-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-26-zarautz-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-ataun-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-11-elgoibar-didaktikoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-17-azkoitia-didaktikoa
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Kanporaketak: 
2016-02-12 Legazpi Txapelketa
2016-02-19 Lasarte-Oria Txapelketa
2016-02-26 Zarautz Txapelketa
2016-03-11 Aretxabaleta Txapelketa
2016-03-17 Azkoitia Txapelketa
Finala: 
2016-04-17 Eibar Txapelketa 

Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (23. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2283-
iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-23.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarra
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Kerman Diaz
Faseak/Saioak: 

2016-05-21 Hazparne Txapelketa

Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (30. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2284-
nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea, Ikastolen 
Elkartea
Txapelduna:  Joanes Ilarregi 
Faseak/Saioak: 

Bertso-paper lehiaketaren sari banaketa: 
2016-05-15 Amaiur Berezia
Bat-bateko saioa: 
2016-04-15 Altsasu Txapelketa 

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-12-legazpi-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-19-lasarte-oria-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-26-zarautz-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-11-aretxabaleta-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-17-azkoitia-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-17-eibar-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2283-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-23.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2283-iparraldeko-bertsulari-gazteen-xapelgoa-23.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/diaz-kerman/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-21-hazparne-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2284-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2284-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/ilarregi-joanes/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-15-amaiur-berezia
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-15-altsasu-txapelketa
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Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa 
(28. 2016. Ereñotzu)
BDB fitxa:  http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2282-euskal-
herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2016.-ereotzu 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Txaber Altube
Faseak/Saioak: 

2016-06-04 Ereñotzu Txapelketa 

Herrialde mailako lehiarik gabeko 
ekitaldiak:
Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (2. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2263-arabako-
bertso-kuadrilla-artekoa-2.-2016 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako bertso-eskolak eta Arabako Bertsozale 
Elkartea
Faseak/Saioak: 

2016-01-16 Trebiñu Berezia
2016-01-23 Izarra Lagun-artekoa
2016-01-30 Laudio Lagun-artekoa
2016-02-13 Zalduondo Lagun-artekoa
2016-02-20 Kanpezu Lagun-artekoa
2016-02-27 Gasteiz Lagun-artekoa
2016-03-05 Oion Lagun-artekoa
2016-03-12 Argantzun Berezia

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2282-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2016.-ereotzu
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2282-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-28.-2016.-ereotzu
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/altube-txaber/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-04-ereotzu-txapelketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2263-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2263-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-16-trebiu-berezia
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-23-izarra-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-30-laudio-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-13-zalduondo-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-20-kanpezu-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-27-gasteiz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-oion-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-argantzun-berezia
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Bardoak : Nafarroako taldekako bertso ekimena (3. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/bardoak-
nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-3.-2016 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea
Irabazleak: Atekaberts taldea (Leitza): Miel Mari Elosegi “Luze” , 
Ander Fuentes “Itturri” , Joanes Illarregi eta Xabat Illarregi

Faseak/Saioak: 
2016-01-22 Lizarra Lagun-artekoa
2016-01-22 Donamaria Lagun-artekoa
2016-01-22 Bera Lagun-artekoa
2016-01-22 Barañain Lagun-artekoa
2016-01-23 Altsasu Lagun-artekoa
2016-01-29 Iruñea Lagun-artekoa
2016-01-29 Berriozar Lagun-artekoa
2016-01-29 Leitza Lagun-artekoa
2016-01-31 Lesaka Lagun-artekoa 12:00
2016-01-31 Lesaka Lagun-artekoa 15:30
2016-01-31 Iruñea Lagun-artekoa
2016-02-05 Mezkiritz Lagun-artekoa
2016-02-05 Alli Lagun-artekoa
2016-02-06 Etxarri-Aranatz Lagun-artekoa
2016-02-06 Otsagabia Lagun-artekoa
2016-02-07 Iruñea Lagun-artekoa
2016-02-19 Barañain Lagun-artekoa
2016-02-26 Leitza Lagun-artekoa
2016-03-04 Igantzi Lagun-artekoa
2016-03-04 Iruñea Lagun-artekoa
2016-03-04 Etxarri-Aranatz Lagun-artekoa
2016-03-05 Bera Lagun-artekoa
2016-03-19 Etxarri-Aranatz Txapelketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-3.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-3.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/autoritatea/view_fitxa/elosegi-miel-mari-luze/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/autoritatea/view_fitxa/fuentes-ander-itturri/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/autoritatea/view_fitxa/illarregi-joanes/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/intranet/autoritatea/view_fitxa/illarregi-xabat/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-22-lizarra-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-22-donamaria-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-22-bera-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-22-baraain-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-23-altsasu-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-29-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-29-berriozar-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-29-leitza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-31-lesaka-lagun-artekoa-1200
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-31-lesaka-lagun-artekoa-1530
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-31-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-05-mezkiritz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-05-alli-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-etxarri-aranatz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-otsagabia-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-07-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-19-baraain-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-26-leitza-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-igantzi-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-iruea-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-etxarri-aranatz-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-bera-lagun-artekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-etxarri-aranatz-txapelketa
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B. Sariketak

Abra Saria (15. 2016. Getxo)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2269-abra-
saria-15.-2016.-getxo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE) 
Txapelduna: Aitor Servier
Faseak/Saioak: 

2016-02-12 Getxo Sariketa

Akerbeltz Bertso Txapelketa (8. 2016. Markina-
Xemein)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2426-
akerbeltz-bertso-txapelketa-8.-2016.-markina-xemein
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Markina-Xemein
Hedadura: Eskualde mailakoa
Antolatzailea: Markina-Xemeingo Gazte Asanblada
Txapelduna: Miren Amuriza eta Joseba Sololuze
Faseak/Saioak: 

2016-01-23 Markina-Xemein Sariketa 

B-Lañon Sariketa (3. 2016. Gernika)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2314-b-laon-
sariketa-3.-2016.-gernika 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: B-Lañon
Txapelduna: Maialen Akizu
Faseak/Saioak:

2016-04-15 Gernika-Lumo Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2269-abra-saria-15.-2016.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2269-abra-saria-15.-2016.-getxo
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/servier-aitor/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-12-getxo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2426-akerbeltz-bertso-txapelketa-8.-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2426-akerbeltz-bertso-txapelketa-8.-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/amuriza-miren/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/sololuze-joseba/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-23-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2314-b-laon-sariketa-3.-2016.-gernika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2314-b-laon-sariketa-3.-2016.-gernika
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/akizu-maialen/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-15-gernika-lumo-sariketa
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Barañaingo bertso kopla txapelketa (3. 2016. 
Barañain)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2329-
baraaingo-bertso-kopla-txapelketa-3.-2016.-baraain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Barañain
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Barañaingo Bertso-Eskola (Iruñerriko BE) eta 
Barañaingo Jai Batzordea
Txapelduna:  Joana Ziganda eta Sarai Robles (berdinketa)
Faseak/Saioak:

2016-05-27 Barañain Sariketa

BBK Sariketa (24. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2300-bbk-
sariketa-24.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
Sailkapena: 

1. Hego Uribe: Ander Anakabe Lekue, Enare Muniategi 
Etxabe, Iker Garitagoitia Astigarraga, Txaber 
Ormazabal Villanueva, Andere Molinuevo Martin, Peio 
Molinuevo Martin. 
2. Busturialdea: Beñat Bilbao Landa, Julen 
Karrion Lamikiz, Lurdes Ondaro Mallea, Aitor 
Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi 
Omaetxebarria, Gurutz Uruburu Ibarguengoitia.

Faseak/Saioak: 
2016-02-16 Bilbo Prentsaurrekoa
2016-02-17 Igorre Sariketa
2016-02-23 Durango Sariketa
2016-02-24 Sopela Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2329-baraaingo-bertso-kopla-txapelketa-3.-2016.-baraain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2329-baraaingo-bertso-kopla-txapelketa-3.-2016.-baraain
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/ziganda-joana/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/robles-sarai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-27-baraain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2300-bbk-sariketa-24.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2300-bbk-sariketa-24.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-16-bilbo-prentsaurrekoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-17-igorre-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-23-durango-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-24-sopela-sariketa
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2016-03-01 Markina-Xemein Sariketa
2016-03-02 Arratzu Sariketa
2016-03-08 Zalla Sariketa
Finala: 
2016-03-18 Bilbo Sariketa

Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (3. 2016. 
Bergara)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2376-
bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-3.-2016.-bergara 
Kokapena: Bergara
Hedadura: Bergara
Antolatzailea: Bergarako Bertso-Eskola (Kopla Barik)
Txapelduna: Enaitz Alustiza
Faseak/Saioak:

2016-12-16 Bergara Sariketa

Berritxu Saria (21. 2016. Berriatua)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2335-berritxu-
saria-21.-2016.-berriatua 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Berriatuako Bertsozale Taldea
Txapelduna: Nahia Sasco
Faseak/Saioak: 

2016-06-24 Berriatua Sariketa

“Bertso Berriak, Elkarri Jarriak” bertso sariketa (1. 
2016. Oñati)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2419-bertso-
berriak-elkarri-jarriak-bertso-sariketa-1.-2016.-oati 
Kokapena: Oñati

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-01-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-02-arratzu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-08-zalla-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-18-bilbo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2376-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-3.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2376-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-3.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/alustiza-enaitz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-16-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2335-berritxu-saria-21.-2016.-berriatua
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2335-berritxu-saria-21.-2016.-berriatua
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/sasco-nahia/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-24-berriatua-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2419-bertso-berriak-elkarri-jarriak-bertso-sariketa-1.-2016.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2419-bertso-berriak-elkarri-jarriak-bertso-sariketa-1.-2016.-oati
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Antolatzailea: Oñatiko Txinparta Bertso-Eskola
Txapeldunak: Ane Peñagarikano
Faseak/Saioak: 

2016-03-04 Oñati Sariketa

“Bertso txiki, saio handi” bertso desafioa (1. 2016. 
Zerain)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2311-bertso-
txiki-saio-handi-bertso-desafioa-1.-2016.-zerain 
Kokapena: Zerain
Hedadura: Goierri
Antolatzailea: Zerainlab
Txapeldunak: Eneko Araiztegi “Korta” eta Mikel Mendizabal
Faseak/Saioak: 

2016-04-08 Zerain Sariketa
2016-04-15 Zerain Sariketa
2016-04-30 Zerain Sariketa

Bertsokatu Txapelketa (6. 2016. Gasteiz)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2309-
bertsokatu-txapelketa-6.-2016.-gasteiz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Araba
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Kutxiko Katuak
Faseak/Saioak: 

2016-04-06 Gasteiz Sariketa
2016-04-13 Gasteiz Sariketa

Bertsotruk. Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko 
desafioak (1. 2015-2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2246-
bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-1.-2015-2016 
Maiztasuna: Urtero

http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/peagarikano-ane/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2311-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-1.-2016.-zerain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2311-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-1.-2016.-zerain
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/araiztegi-eneko-korta/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-mikel/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-08-zerain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-15-zerain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-30-zerain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2309-bertsokatu-txapelketa-6.-2016.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2309-bertsokatu-txapelketa-6.-2016.-gasteiz
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-06-gasteiz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-13-gasteiz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2246-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-1.-2015-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2246-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-1.-2015-2016
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Kokapena: Euskal Herria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea eta Helduen Bertso-Eskolen 
Batzordea
Faseak/Saioak: 

2015-11-27 Etxarri-Aranatz Sariketa
2015-12-04 Alegia Sariketa
2015-12-11 Markina-Xemein Sariketa
2015-12-12 Oñati Sariketa
2015-12-12 Irun Sariketa
2015-12-18 Mungia Sariketa
2015-12-26 Iurreta Sariketa
2016-01-16 Mañaria Sariketa
2016-01-16 Barakaldo Sariketa
2016-01-23 Gasteiz Sariketa
2016-02-13 Barañain Sariketa
2016-02-20 Legorreta Sariketa
2016-02-26 Gabiria Sariketa
2016-02-26 Orio Sariketa
2016-02-27 Zumarraga Sariketa
2016-03-12 Oñati Sariketa
2016-03-12 Zarautz Sariketa
2016-03-12 Bergara Sariketa
2016-03-13 Gasteiz Sariketa
2016-04-02 Lesaka Sariketa
2016-04-09 Aramaio Sariketa
2016-04-09 Arantza Sariketa
2016-04-16 Irun Sariketa
2016-04-22 Lasarte-Oria Sariketa
2016-04-23 Erandio Sariketa
2016-05-06 Gernika-Lumo Sariketa
2016-05-13 Hernani Sariketa
2016-06-10 Azkoitia Sariketa
2016-06-11 Ordizia Sariketa
2016-06-11 Larrabetzu Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-11-27-etxarri-aranatz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-04-alegia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-11-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-12-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-12-irun-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-18-mungia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2015-12-26-iurreta-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-16-maaria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-16-barakaldo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-23-gasteiz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-13-baraain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-20-legorreta-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-26-gabiria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-26-orio-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-27-zumarraga-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-oati-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-13-gasteiz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-02-lesaka-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-09-aramaio-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-09-arantza-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-16-irun-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-22-lasarte-oria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-23-erandio-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-06-gernika-lumo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-13-hernani-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-10-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-11-ordizia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-11-larrabetzu-sariketa
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Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (18. 
2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2393-
bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-18.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Bortziriak
Antolatzailea: Bortzirietako Bertso-Eskola
Txapeldunak: Eneko Abasolo “Abarkas” , Julen Zelaieta eta Jose Juan 
Zubieta “Etxabe”
Faseak/Saioak: 

2016-12-10 Bera Sariketa 12:00
2016-12-10 Bera Sariketa 15:00
2016-12-10 Lesaka Sariketa 17:00
2016-12-10 Lesaka Sariketa 18:30
Finala:
2016-12-10 Lesaka Sariketa 21:00

Erniarraitz Bertso Kopa (2. 2016. Azkoitia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2317-
erniarraitz-bertso-kopa-2.-2016.-azkoitia 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Azkoitia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Asier Garate “Txibilter”
Faseak/Saioak: 

2016-05-06 Azkoitia Sariketa

Erniarraitz Sariketa (8. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2295-
erniarraitz-sariketa-8.-2016 
Maiztasuna: Bi urtez behin

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2393-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-18.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2393-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-18.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/abasolo-eneko-abarkas/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/zelaieta-julen/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/zubieta-jose-juan-etxabe/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/zubieta-jose-juan-etxabe/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-10-bera-sariketa-1200
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-10-bera-sariketa-1500
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-10-lesaka-sariketa-1700
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-10-lesaka-sariketa-1830
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-10-lesaka-sariketa-2100
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2317-erniarraitz-bertso-kopa-2.-2016.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2317-erniarraitz-bertso-kopa-2.-2016.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/garate-asier-txibilter/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-06-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2295-erniarraitz-sariketa-8.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2295-erniarraitz-sariketa-8.-2016
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Kokapena: Urola Kosta
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Unai Mendizabal
Faseak/Saioak: 

2016-02-14 Azpeitia Sariketa
2016-02-21 Azkoitia Sariketa
2016-02-28 Errezil Sariketa
2016-03-04 Azpeitia Sariketa

Lizardi Saria (40. 2016. Zarautz)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2355-lizardi-
saria-40.-2016.-zarautz 
Maiztasna: Urtero
Kokapena:  Zarautz
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala. Turismo Bulegoa eta Zarauzko 
Bertso-Eskola (Motxian)
Txapelduna: Unai Mendizabal
Faseak/Saioak:   

2016-08-25 Zarautz Sariketa
2016-08-26 Zarautz Sariketa
Finala
2016-09-02 Zarautz Sariketa 

Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (2. 2016. 
Mallabia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2365-
mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-2.-2016.-mallabia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Mallabia 
Hedadura: Euskal Herria

http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-unai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-14-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-21-azkoitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-28-errezil-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-azpeitia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2355-lizardi-saria-40.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2355-lizardi-saria-40.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-unai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-08-25-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-08-26-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-09-02-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2365-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-2.-2016.-mallabia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2365-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-2.-2016.-mallabia
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Antolatzailea:  Mallabiako Gazte Taldea
Txapelduna: Unai Mendizabal 
Faseak/Saioak:   

2016-11-04 Mallabia Sariketa
2016-11-18 Mallabia Sariketa
Finala:
2016-12-02 Mallabia Sariketa

Mariano Izeta (7. 2016. Elizondo)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2369-mariano-
izeta-7.-2016.-elizondo 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Elizondo 
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea:  Nafarroako Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Joanes Illarregi
Faseak/Saioak:   

2016-11-11 Barañain Sariketa
Finala:
2016-11-18 Elizondo Sariketa

Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa 
(14. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2301-
martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-14.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:  Goierri
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola 
Txapeldunak: Maialen Akizu, Asier Sasieta eta Beñat Torres
Faseak/Saioak:   

http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-unai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-04-mallabia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-18-mallabia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-02-mallabia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2369-mariano-izeta-7.-2016.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2369-mariano-izeta-7.-2016.-elizondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/illarregi-joanes/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-11-baraain-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-18-elizondo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2301-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-14.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2301-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-14.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/akizu-maialen/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/sasieta-asier/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/torres-beat/pertsona/leihoa
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2016-03-04 Urretxu Sariketa
2016-03-11 Urretxu Sariketa
2016-03-12 Urretxu Sariketa
Finala:
2016-03-18 Urretxu Sariketa

Mauri-Apolo Bertso Sariketa (1. 2016. Bilbo)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2416-mauri-
apolo-bertso-sariketa-1.-2016.-bilbo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bilbo
Antolatzailea:  Potojorran Bertso Eskola (Bilbo)
Txapelduna: Eneko Abasolo “Abarkas”
Faseak/Saioak:   

2016-04-08 Bilbo Sariketa

Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (5. 2016. 
Donostia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2270-mikel-
laboa-bertsolari-txapelketa-5.-2016.-donostia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Donostia
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Antiguako Jai Batzordea 
Txapelduna: Unai Mendizabal 
Faseak/Saioak:   

2016-01-24 Donostia Sariketa

OINtziola Bertso Txapelketa (1. 2016. Donostia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2351-ointziola-
bertso-txapelketa-1.-2016.-donostia 

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-04-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-11-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-18-urretxu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2416-mauri-apolo-bertso-sariketa-1.-2016.-bilbo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2416-mauri-apolo-bertso-sariketa-1.-2016.-bilbo
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/abasolo-eneko-abarkas/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-08-bilbo-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2270-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-5.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2270-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-5.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-unai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-24-donostia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2351-ointziola-bertso-txapelketa-1.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2351-ointziola-bertso-txapelketa-1.-2016.-donostia
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Kokapena:  Donostia
Antolatzailea:  Antiguako Jai Batzordea 
Txapelduna: ‘Semafurua’ taldea: Urko Arregi, Andoni Mujika eta 
Beñat Mujika
Faseak/Saioak:   

2016-07-29 Donostia Sariketa
2016-08-05 Donostia Sariketa
Finala:
2016-08-19 Donostia Sariketa

Osinalde Saria (45. 2016. Gabiria)
1. Argi Berri Saria (19. 2016. Ordizia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2296-argi-
berri-saria-19.-2016.-ordizia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Sailkatuak: Maider Arregi Markuleta eta Jon Gurrutxaga Urbieta
Faseak/Saioak: 2016-03-05 Ordizia Sariketa

2. Osin Berde Saria (4. 2016. Zaldibia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2298-osin-
berde-saria-4.-2016.-zaldibia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osin Berde Kultur Elkartea 
Sailkatuak:  Unai Mendizabal eta Eneko Araiztegi
Faseak/Saioak: 2016-03-12 Zaldibia Sariketa

3. Aztiri Saria (17. 2016. Gabiria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2299-aztiri-

http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/arregi-urko/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-andoni/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-beat/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-07-29-donostia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-08-05-donostia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-08-19-donostia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2296-argi-berri-saria-19.-2016.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2296-argi-berri-saria-19.-2016.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3866-maider-arregi-markuleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3871-jon-gurrutxaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-ordizia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2298-osin-berde-saria-4.-2016.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2298-osin-berde-saria-4.-2016.-zaldibia
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mendizabal-unai/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3870-eneko-araiztegi-korta
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-zaldibia-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2299-aztiri-saria-17.-2016.-gabiria
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saria-17.-2016.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Aztiri Elkartea
Sailkatuak: Maialen Akizu eta Haritz Mujika
Faseak/Saioak: 2016-03-19 Gabiria Sariketa

4. Osinalde Saria (45. 2016. Gabiria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2297-osinalde-
saria-45.-2016.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Osinalde Elkartea
Txapelduna: Haritz Mujika
Faseak/Saioak: 2016-04-02 Gabiria Sariketa

Pernando Amezketarra sariketa (1. 2016. Tolosaldea)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2310-
pernando-amezketarra-sariketa-1.-2016.-tolosaldea 
Kokapena:  Tolosaldea
Hedadura:  Tolosaldea
Antolatzailea: Harituz Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Erniarraitzko taldea: Eneritz Artetxe Eizagirre , Haritz 
Garmendia Iturria eta Aitor Salegi
Faseak/Saioak:   

2016-04-08 Asteasu Sariketa
2016-04-15 Berastegi Sariketa
Finala: 
2016-04-30 Amezketa Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2299-aztiri-saria-17.-2016.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/akizu-maialen/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-haritz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-gabiria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2297-osinalde-saria-45.-2016.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2297-osinalde-saria-45.-2016.-gabiria
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-haritz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-02-gabiria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2310-pernando-amezketarra-sariketa-1.-2016.-tolosaldea
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2310-pernando-amezketarra-sariketa-1.-2016.-tolosaldea
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/artetxe-eizagirre-eneritz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/garmendia-iturria-haritz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/garmendia-iturria-haritz/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/salegi-aitor/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-08-asteasu-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-15-berastegi-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-30-amezketa-sariketa
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Plazatik Gaztetxera (15. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2312-plazatik-
gaztetxera-15.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Euskal Herria
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea: Bergarako Gazte Asanblada, Debako Gazte 
Asanblada; Eibarko Gazte Asanblada; Markina-Xemeingo 
Gazte Asanblada; Mutrikuko Gazte Asanblada; Ondarroako 
Gazte Asanblada; Soraluzeko Gazte Asanblada
Txapelduna: Antton Aizpurua eta Aitor Salegi 
Faseak/Saioak:   

Kanporaketak:
2016-04-15 Eibar Sariketa
2016-04-16 Ondarroa Sariketa
2016-04-22 Soraluze Sariketa
2016-04-23 Bergara Sariketa
Finalaurreak: 
2016-04-30 Deba Sariketa
2016-05-07 Markina-Xemein Sariketa
Finala: 
2016-05-21 Mutriku Sariketa

Tabernetako bertsolarien sariketa (22. 2016. 
Hernani)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2406-
tabernetako-bertsolarien-sariketa-22.-2016.-hernani 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Hernani
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea: Hernaniko bertsozale taldea
Txapelduna: Andoni Mujika

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2312-plazatik-gaztetxera-15.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2312-plazatik-gaztetxera-15.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/aizpurua-antton/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/salegi-aitor/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-15-eibar-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-16-ondarroa-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-22-soraluze-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-23-bergara-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-04-30-deba-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-07-markina-xemein-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-21-mutriku-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2406-tabernetako-bertsolarien-sariketa-22.-2016.-hernani
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2406-tabernetako-bertsolarien-sariketa-22.-2016.-hernani
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/mujika-andoni/pertsona/leihoa
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Faseak/Saioak:   
2016-01-19 Hernani Sariketa

Xenpelar Saria (23. 2016. Errenteria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2374-xenpelar-
saria-23.-2016.-errenteria 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Errenteria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Ereintza Kultur Elkartea eta Errenteriako 
Bertso-Eskola (Xenpelar) 
Txapelduna: Maialen Akizu
Faseak/Saioak:  

2016-11-26 Errenteria Sariketa
2016-12-03 Errenteria Sariketa
Finala: 
2016-12-08 Errenteria Sariketa

Zabala Enea Bertso Txapelketa (1. 2016. Errenteria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2333-zabala-
enea-bertso-txapelketa-1.-2016.-errenteria 
Kokapena: Errenteria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Errenteriako Gazte Asanblada
Txapelduna: Maialen Akizu eta Aitor Servier
Faseak/Saioak:  

2016-05-27 Errenteria Sariketa
2016-06-03 Errenteria Sariketa
2016-06-10 Errenteria Sariketa
2016-07-15 Errenteria Sariketa

http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-01-19-hernani-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2374-xenpelar-saria-23.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2374-xenpelar-saria-23.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/akizu-maialen/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-11-26-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-03-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-08-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2333-zabala-enea-bertso-txapelketa-1.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2333-zabala-enea-bertso-txapelketa-1.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-27-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-03-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-06-10-errenteria-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-07-15-errenteria-sariketa
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Zarauzko Kopla Txapelketa (10. 2016. Zarautz)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2373-
zarauzko-kopla-txapelketa-10.-2016.-zarautz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea: Koplazale elkartea, Xakela Gaztetxe Asanblada
Txapelduna: Andoni Egaña
Faseak/Saioak:  

2016-12-16 Zarautz Sariketa

Zortzi puntutan. Ezkerraldeko Bertsolari 
Txapelketa (2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2268-zortzi-
puntutan.-ezkerraldeko-bertsolari-txapelketa-2016 
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura: Ezkerraldea
Txapelduna: Idoia Anzorandia
Faseak/Saioak:  

2016-05-28 Trapagaran Sariketa Kanporaketak
2016-05-28 Trapagaran Sariketa Finala

Zortzi puntutan. Hego Uribeko Bertsolari 
Txapelketa (2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2266-zortzi-
puntutan.-hego-uribeko-bertsolari-txapelketa-2016 
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura: Hego Uribe
Txapelduna: Joseba Barandiaran
Faseak/Saioak:  

2016-03-05 Bilbo Sariketa 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2373-zarauzko-kopla-txapelketa-10.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2373-zarauzko-kopla-txapelketa-10.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/egaa-andoni/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-12-16-zarautz-sariketa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2268-zortzi-puntutan.-ezkerraldeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2268-zortzi-puntutan.-ezkerraldeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/anzorandia-idoia/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-28-trapagaran-sariketa-kanporaketak
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-05-28-trapagaran-sariketa-finala
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2266-zortzi-puntutan.-hego-uribeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2266-zortzi-puntutan.-hego-uribeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/barandiaran-joseba/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-bilbo-sariketa
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Zortzi puntutan. Uribe Butroeko Bertsolari 
Txapelketa (2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2265-zortzi-
puntutan.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2016 
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura: Uribe-Butroe
Txapelduna: Etxahun Lekue
Faseak/Saioak:  

2016-02-06 Mungia Sariketa 17:30
2016-02-06 Mungia Sariketa 11:30
2016-02-06 Mungia Sariketa 12:30
2016-02-06 Mungia Sariketa 13:30

Zortzi puntutan. Uribe Kostako Bertsolari 
Txapelketa (2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2267-zortzi-
puntutan.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2016 
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura: Uribe-Kosta
Txapelduna: Jone Uria Albizuri
Faseak/Saioak:  

2016-03-05 Leioa Sariketa 19:00
2016-03-05 Leioa Sariketa 20:00
2016-03-05 Leioa Sariketa 21:00
2016-03-12 Getxo Sariketa 19:00
2016-03-12 Getxo Sariketa 20:00
2016-03-12 Getxo Sariketa 21:00
2016-03-19 Plentzia Sariketa 13:00
2016-03-19 Plentzia Sariketa 17:00
2016-03-19 Plentzia Sariketa 18:00
2016-03-19 Plentzia Sariketa 21:30

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2265-zortzi-puntutan.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2265-zortzi-puntutan.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/lekue-etxahun/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-mungia-sariketa-1730
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-mungia-sariketa-1130
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-mungia-sariketa-1230
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-02-06-mungia-sariketa-1330
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2267-zortzi-puntutan.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2267-zortzi-puntutan.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/uria-albizuri-jone/pertsona/leihoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-leioa-sariketa-1900
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-leioa-sariketa-2000
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-05-leioa-sariketa-2100
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-getxo-sariketa-1900
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-getxo-sariketa-2000
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-12-getxo-sariketa-2100
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-plentzia-sariketa-1300
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-plentzia-sariketa-1700
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-plentzia-sariketa-1800
http://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2016-03-19-plentzia-sariketa-2130-2
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C. Lehiaketak

Altzako Bertso-Paper Lehiaketa (6. 2016. Donostia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2305-altzako-
bertso-paper-lehiaketa-6.-2016.-donostia 
Kokapena:  Altza
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Bizarrain Kultur Elkartea
Saridunak: 

Amaia Hermoso Larzabal, “Maniki batenak”

Argazkizkiak lehiaketa (5. 2016. Aretxabaleta)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2402-
argazkizkiak-lehiaketa-5.-2016.-aretxabaleta 
Kokapena:  Aretxabaleta
Hedadura:   
Antolatzailea:  Loramendi Kultur Elkartea
Saridunak: 

1.  
2. Aiora Padilla, “Alzheimerra” 
3. Aitor Bengoa, “Beldurra” 

Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (29. 2016. 
Arrasate)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2278-arrasate-
bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-arrasate 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Debagoiena
Antolatzailea:  AED Kultur Elkartea 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2305-altzako-bertso-paper-lehiaketa-6.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2305-altzako-bertso-paper-lehiaketa-6.-2016.-donostia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2402-argazkizkiak-lehiaketa-5.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2402-argazkizkiak-lehiaketa-5.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2278-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-arrasate
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2278-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-arrasate
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Saridunak:   
LH 5-6: 1. saria: Bertso eskolako taldea: Ane Enbeita, 
Naiara Ibabe, Garazi Barrena, Beñat Barrena, Eñaut 
Lasaga, Garazi Urrutia, Irati Martinez, Ane Zeziaga 
eta Ixiar Okina, “Telebista” bertso sortagatik. 2. saria: 
Saioa Coronado, “Pobrezia” bertso sortagatik. 
DBH 1-2: 1. saria: Olatz Zuazubiskar, “Ispiluari begira” 
bertso sortagatik. 2. saria: Hutsik geratu da. 
DBH 3-4: 1. saria: Haizea Arana, “Zabaldu behingoz 
begiak” lanagatik. 2. saria: Oihana Aranari, “Inspirazio 
gabeko poetari” bertso sortagatik. 
Batxilergotik gora: 1. saria: Ane Zuazubiskar, “Itzal 
bati” lanagatik. 2. saria: Marixe Ruiz de Austri, “Galdu 
duenari” lanagatik.

Arri-Botx bertso paper lehiaketa (2. 2016. Ondarroa)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2308-arri-botx-
bertso-paper-lehiaketa-2.-2016.-ondarroa 
Kokapena:  Ondarroa
Hedadura:   Ondarroa
Antolatzailea:  Bizkaiko Bertsozale Elkartea eta Ondarruko 
Bertso-eskola
Saridunak:   

Txikota taldea: 
-Saridune: Maider Beitia 
-Aipamena: Andrea Eizagirre Ibarloza 
Kirrixki taldea: 
-Saridune: Egoitz Urresti 
-Aipamena: Urtza Martija 
Ziaboga taldea: 
-Saridune: Koldo Bilbao Azpiazu 
-Aipamena: Aiora Larrañaga Arauko 
Ubera taldea 
-Saridune: Aiora Iriondo 
-Aipamena: Nayra Agirretxea 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2308-arri-botx-bertso-paper-lehiaketa-2.-2016.-ondarroa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2308-arri-botx-bertso-paper-lehiaketa-2.-2016.-ondarroa
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Mutsara taldea: 
-Saridune: Ane Rodríguez 
-Aipamena: Ane Gomez 
Irabazle Orokorra: Jon Martinez de Azagra Martinez de 
Luco

Barañaingo Euskarazko Haur eta Gazte Literatura 
Lehiaketa (27. 2016. Barañain)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2418-
baraaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-27.-2016.-baraain 
Kokapena:  Barañain
Hedadura:   Barañain
Antolatzailea:  Barañaingo Udala. Euskara 
Saridunak:   

Lehen Hezkuntza: 
Ningmin Zurbano Saenzen “Festa”, Hegoi Bueno 
Orradreren “Nire herri polita”, Beñat Astiz Isasiren 
“Berdintasuna” eta Izadi Biurrun Mendiaren “Euskal 
Herria”. 
 
Bigarren Hezkuntza: 
Ainhoa Acinas Rodriguezen “Saskibaloia” eta Aitziber 
Ziaurritz Arrartiaren “Nire bizitza”. 

Basarri Saria (32. 2016. Zarautz)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2353-basarri-
saria-32.-2016.-zarautz 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Zarauzko Udala 
Saridunak:  

1. Ekaitz Goikoetxea. “Naizenaren izenean” 
2. Ekaitz Goikoetxea. “Olatu bat...”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2418-baraaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-27.-2016.-baraain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2418-baraaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-27.-2016.-baraain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2353-basarri-saria-32.-2016.-zarautz
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2353-basarri-saria-32.-2016.-zarautz
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Baztan Bidasoako Bertsopaper Lehiaketa (29. 2016. 
Bera)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2313-baztan-
bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-bera 
Kokapena:  Nafarroa
Hedadura:   Baztan Bidasoa
Antolatzailea:  Bortzirietako Bertso-Eskola, Berako Udala. 
Kultura
Saridunak:   

•	 A maila (10 urte artekoak) 
1. Saria: Mendira joan gara. Amaiur Goñi Elortza 
(Bera) 
2. Saria: Herriko bestak. Asier Barberena (Baztan)

•	 B maila (11-14 urte artekoak) 
1. Saria: Bizi berri baten bila. Ekhiñe Zapiain Arlegi 
(Bera) 
2. Saria: Bortxaketa. Ninbe Urtxegi Urra (Igantzi)

•	 C maila (15-18 urte artekoak) 
1. Saria: Herria eta hizkuntza. Olaia Inziarte (Oronoz) 
2. Saria: Jaiotza-Heriotza. Peio Iriarte Etxeberria (Irun)

•	 D maila (18 urtetik goitikoak) 
1. Saria: Asmatu huen Joxe Manuel. Julen Zelaieta 
Iriarte (Bera) 
2. Saria: Behobia Donostiako nobatoa. Aitor Arotzena 
Albitzu (Lesaka) 
Aipamena: Barrote artetik txoriari. Joseba Aranibar 
Almandoz (Bera)

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2313-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-bera
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2313-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-bera
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Beasain Idazlehiaketa (26. 2016. Beasain)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2340-beasain-
idazlehiaketa-26.-2016.-beasain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Beasain
Hedadura:   Goierri
Antolatzailea:  Beasaingo Udala
Saridunak:   

1. Hodei Munduate : “Guk gurea” 
2. Uxue Iruretagoiena : “Amonaren kontakizunak”

Bermeoko Bertsopaper Lehiaketa (12. 2016. Bermeo)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2334-
bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-12.-2016.-bermeo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Bermeo
Antolatzailea:  Bermeoko Udala. Euskara Zerbitzua 
Saridunak:   

1. maila (11-14 urte artekoak): Matxalen Sanz. 
Aipamenak: Haizea Vigera, Markel Navarrete, Izaro 
Isasi, Irati Esteban, Lexuri Etxabe eta Iker Bilbao 
Ikastetxe bakoitzeko saridunak: Laiene Oleaga, Maria 
Arroita eta Ainhoa Rivera. 
 
2. maila (15 eta 18 urte artekoak): Irati Rodriguez eta 
Itxaso Jurado. 
Aipamenak: Ibai Abaunza

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2340-beasain-idazlehiaketa-26.-2016.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2340-beasain-idazlehiaketa-26.-2016.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2334-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-12.-2016.-bermeo
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2334-bermeoko-bertso-paper-lehiaketa-12.-2016.-bermeo
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Bertsolaritzen (19. 2016. Mendata)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2399-
bertsolaritzen-19.-2016.-mendata 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Oilargane Elkartea 
Saridunak:   

A maila (12 urtera artekoak): 
- 1. saria: Oier Magunagoikoetxea 
- 2. saria: Laiene Oleaga 
 
B maila (13-14 urtekoak): 
- 1. saria: Asier Beeitia 
- 2. saria: Ander Azkarai 
 
D maila (15-18 utekoak): 
- 1. saria: Saloa Iturbe 
- 2. saria: Imanol Ziluaga 
 
AIPAMENAK: 
- A maila: Diana Boros, Maddi Miguela, Uliana 
Troshina, Eneko Otero, Leire Zallo, Maimuma Manneh, 
Unai Ortube, Oihane Zabala, Aritz Urkidi, Aitor Gondra 
- B maila: Ibai Bengoa, Peio Dominguez, Zoartze 
Lexartzegi 
- D maila: Oihane Abete, Jon Garatxena 

Bertsomovieda! (5. 2016. Beasain)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2307-
bertsomovieda-5.-2016.-beasain 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2399-bertsolaritzen-19.-2016.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2399-bertsolaritzen-19.-2016.-mendata
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2307-bertsomovieda-5.-2016.-beasain
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2307-bertsomovieda-5.-2016.-beasain
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Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Arrano Kultur Elkartea. Beasain
Webgunea:   www.bertsomovieda.com 
Saridunak:   

Helduen mailan:
- Lehenengo saria: “Zeuk erabaki”: Jon Martin eta 
Izaskun Bernedo. 
- Aipamena: “Kantuz egin dugu zutaz oroitzean”: Aitor 
Lanas, Ekaitz Goikoetxea eta Garazi Zabaleta. 
 
Gazteen mailan: 
- Lehenengo saria: “Begirada bakoitzean”: Joane 
Aldalur, Oihana Arana, Haizea Arana, Aner Peritz, 
Xubane Garai, Eider Iturralde, Olatz Zuazubiskar eta 
Aroa Arana. 
- Aipamena: “Alferraren astea”: Oiartzungo Elizaldeko 
bertso eskolako ikasleak. 

Mailaz kanpoko sariak: 
- Publikoaren saria: “Donosti Cup 2005”.

Bota Bertso Bat! Lehiaketa (9. 2016. Zumaia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2394-bota-
bertso-bat-lehiaketa-9.-2016.-zumaia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Zumaia
Hedadura:   Zumaia
Antolatzailea:  Zumaiako Bertso-Eskola
Saridunak:   

Miguel Angel Aramberri Udabe: “Erabaki”

http://www.bertsomovieda.com
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2394-bota-bertso-bat-lehiaketa-9.-2016.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2394-bota-bertso-bat-lehiaketa-9.-2016.-zumaia
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Bota Bertsoa! (2. 2016)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2274-bota-
bertsoa-2.-2016 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Buruntzaldea
Hedadura:  Euskal Herria
Antolatzailea:  Dobera Euskara Elkartea eta Hernaniko Bertso-
Eskola (Iraulio Panttalone)
Saridunak:  Jaione Rodriguez eta Jose Alberto Santiago

Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (26. 2016. 
Iruñea)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2354-egile-
berrientzako-literatur-lehiaketa-26.-2016.-iruea 
Maiztasuna: Irregularra
Kokapena: Iruñea
Hedadura:  Nafarroa
Antolatzailea:  Iruñeako udala
Saridunak:   BERTSO-PAPERAK:

1. Julio Soto Ezcurdia: “Nor naiz?” 
2. Julen Zelaieta Iriarte: “167/1937; isiltasunak itxi 
arazi zuen auzia” 
3. Eneko Fernández Maritxalar: “Ongi etorri, Lur!!!” 
Aipamen berezia: Simon Macias Martínez de 
Lizarrondo: “Ahanzturan bizi gaitezen”

Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa 
(29. 2016. Muxika)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2318-garriko-
bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-29.-2016.-muxika 
Maiztasuna: Urtero

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2274-bota-bertsoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2274-bota-bertsoa-2.-2016
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2354-egile-berrientzako-literatur-lehiaketa-26.-2016.-iruea
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2354-egile-berrientzako-literatur-lehiaketa-26.-2016.-iruea
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2318-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-29.-2016.-muxika
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2318-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-sariketa-29.-2016.-muxika
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Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Busturialdea
Antolatzailea:  Garriko Bertso-Eskola 
Saridunak: 

A maila (12 urtera artekoak): 
- 1. saria: Jone Oararteta 
- 2. saria: Maimuma Manneh 
 
B maila (13-14 urtekoak): 
- 1. saria: Janire Arrizabalaga 
- 2. saria: Aimar Gonzalez 
 
D maila (15-18 utekoak): 
- 1. saria: Lander Unzalu 
- 2. saria: -hutsik 
 
AIPAMENAK: 
- A maila: Diana Boros, Jokin Agirre, 
Ugaitz Bilbao, Naia Foruria, Maialen 
Cendagortagalarza, Maite Albizu, Ander 
Ansotegi, Leire Zallo, Markel Navarrete, Arai 
Jaio. 
- B maila: Koldobika Puente, Markel Bilbao, 
Agurtzane Gerrikabeitia, Peio Dominguez, Ager 
Alzola

Gaztelekuko Bertsopaper Lehiaketa (7. 2016. Oñati)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2271-
gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-oati 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Oñati
Antolatzailea:  Oñatiko Txinparta Bertso-Eskola eta Oñatiko 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2271-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-oati
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2271-gaztelekuko-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-oati


- 61 -

Bapatean 2016

Gaztelekua
Saridunak:   

LH sailean: 
1. Izeia Ibabe eta Claudia Vazquez bikotea. 
2. Jokin Zubillaga Ugarte. 
3. Maider Molinero. 
4. Markel Barrena. 
5. Ane Murguzur Arregi. 
 
DBH-Batxilego sailean: 
1. Urko Arregi Markuleta. 
2. Aitor Tatiegi. 
3. Malen Osa.

Getariako Literatur Lehiaketa (15. 2016. Getaria)
 BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2400-
getariako-literatur-lehiaketa-15.-2016.-getaria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Getaria
Antolatzailea:  Getariako Udala 
Saridunak:   

LH5 
Ioritz Olaskoaga Lertxundi, “Badoa denbora”
 
12-14 urte 
Aingerua Aizpurua Mancisidor, “Getariako txakolinak”
 
14-16 urte 
Onditz Goikoetxea Uzin, “Pentsamenduen magalean”
 
Helduak 
Saioa Martinez de Lahidalga Azkue, “Bizi(tza)”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2400-getariako-literatur-lehiaketa-15.-2016.-getaria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2400-getariako-literatur-lehiaketa-15.-2016.-getaria
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Ibon Zabala Saria (18. 2016. Errenteria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2364-ibon-
zabala-saria-18.-2016.-errenteria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau 
Haizetara Elkartea 
Saridunak: 

1. saria: “Irri baten norantzan”. Egilea: Julene Iturbe 
Epelde (Azkoitia) 
2. saria: Desert

“Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki 
lehiaketa (13. 2016. Segura)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2367-joxean-
ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-13.-2016.-segura 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Segura
Hedadura:   Segura
Antolatzailea:  Elorri Kultur Elkartea
Saridunak:   

Irular Eskisabel 
Onintza Sukia

Julene Azpeitia Ipuin eta Bertso Lehiaketa (18. 2016. 
Durango)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2336-julene-
azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-18.-2016.-durango 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Durango

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2364-ibon-zabala-saria-18.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2364-ibon-zabala-saria-18.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2367-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-13.-2016.-segura
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2367-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-13.-2016.-segura
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2336-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-18.-2016.-durango
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2336-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-18.-2016.-durango
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Hedadura: Durango
Antolatzailea:  Durangoko Udala. Euskara
Saridunak:   

LHko 5. eta 6. maila 
Manex Roman Munitxa, “ALFERRAREN 
BERTSOAK” 
 
DBHko 1. eta 2. maila 
Ander Sarriugarte Garcia, “LANBIDEAK” 
 
DBHko 3. eta 4. maila 
Hutsik 
 
17-18 urte bitartekoak 
Txaber Altube Sarrionandia, “EDURNE ZURIRENAK” 
 
18 urtetik gora 
Iñigo Legorburu Arregi, “JAIOTZERAKO, HELDU”

Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (31. 2016. 
Bergara)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2343-koldo-
eleizalde-literatura-lehiaketa-31.-2016.-bergara 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bergara
Hedadura:   Bergara
Antolatzailea:  Bergarako Udala. Euskara 
Saridunak:   

1. taldea: Lorea Arenaza, Maitane Gomez eta Eider 
Elortza : “Koldo Eleizalde lehiaketa”

Koldo Mitxelena Literatur Saria (27. 2016. Donostia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2290-koldo-

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2343-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-31.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2343-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-31.-2016.-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2290-koldo-mitxelena-literatur-saria-27.-2016.-donostia
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mitxelena-literatur-saria-27.-2016.-donostia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Donostia
Antolatzailea:  Donostiako Euskararen Udal Patronatua 
Saridunak:   

SARIAK: 
Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa (10-12 urte): 
-Jon Ander Sanchez Sertutxa, “Animaliak” 
 
Batxilergoa eta Lanbide-Heziketa (16-18 urte): 
-Asier Ibarguren Amondarain, “Zoritxarrak” 
 
AIPAMENAK: 
Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa (10-12 urte): 
-June Garaialde Oñederra, “Danborrada” 
-Beñat Lopez Marin, “Dirua=Krisia” 
-Paula Sanz Vicente, “Nire amona hau da” 
 
Batxilergoa eta Lanbide-Heziketa (16-18 urte): 
-Jagoba Erdozia Caballero, “2015 urtea”

Udalekuak 
Zuhatza, 2016-08-25
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2290-koldo-mitxelena-literatur-saria-27.-2016.-donostia
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Lasarte-Oriako Bertso-Paper Lehiaketa (23. 2016. 
Lasarte-Oria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2339-lasarte-
oriako-bertso-paper-lehiaketa-23.-2016.-lasarte-oria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Ttakun Kultur Elkartea
Saridunak:   

DBH 4. maila: 
1. Maialen Aristegi 
 
LH 5. maila: 
1. Haritza Diaz de Guereñu  
 
Aipamen bereziak: 
DBH1 mailako Olatz Castro, Nahia Calle eta Haizea 
Arbizu 
LH5 mailako Katixa Izaga

Lazkao-Txiki Bertsopaper Lehiaketa (25. 2016. 
Ordizia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2325-lazkao-
txiki-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-ordizia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Argi Berri Elkartea
Saridunak:   

Gazteak: Aner Peritz, “Bizi banaiz ez da hilko”. 
Helduak: Karmele Mitxelena, “Bigarren eskuko 
bihotzak”.

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2339-lasarte-oriako-bertso-paper-lehiaketa-23.-2016.-lasarte-oria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2339-lasarte-oriako-bertso-paper-lehiaketa-23.-2016.-lasarte-oria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2325-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2325-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-ordizia
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Loramendi Literatura Lehiaketa (27. 2016. 
Aretxabaleta) 
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-
loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Aretxabaleta
Hedadura:   Aretxabaleta
Antolatzailea:  Loramendi euskara elkartea
Saridunak:   

Ez da saririk banatu bertsoen atalean, maila guztiak 
hutsik gelditu dira.

Malerrekako Leihotik Begira. Literatur, komiki eta 
bertso paper lehiaketa (3. 2016. Malerreka)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-
malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-
2016.-malerreka 
Kokapena:  Malerreka
Hedadura:   Malerreka
Antolatzailea: Malerrekako Mankomunitatea. Euskara 
Zerbitzua
Saridunak:   

LHko 5. Eta 6. mailan: 
1. Egoitz Bueno, “Aingeru itturri” 
2. Xabier Mariezkurrena 
 
DBHko 1. eta 2. mailan: 
1. Goretti Lana 
2. Oihan Martinez 
 
DBHko 3. eta 4. mailan: 
1. Zaira Gaztelumendi, “Sunbillako hizkuntzak” 
2. Gaizka Agirre

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-2016.-malerreka
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-2016.-malerreka
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2344-malerrekako-leihotik-begira.-literatur-komiki-eta-bertso-paper-lehiaketa-3.-2016.-malerreka
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Merkataritza euskararekin Bertso Paper Lehiaketa 
(2016. Markina-Xemein)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2371-
merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-2016.-markina-xemein 
Kokapena:  Markina-Xemein
Hedadura:   Markina-Xemein 
Antolatzailea: Hemen be bai. Markina-Xemeingo Merkatari 
Elkartea
Sariduna:  Amaia Ezenarro

Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (3. 2016. 
Zizurkil)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2366-pello-
mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-3.-2016.-zizurkil 
Kokapena:  Zizurkil
Hedadura:   
Antolatzailea:  Harituz Bertsozale Elkartea eta Teodoro 
Hernandorena Kultur Elkartea
Saridunak:   

Helduen maila: 
1. Amaia Agirre, “Beti geratuko zaigu Paris” 
2. Asier Azpiroz, “Enkarguz” 
 
Gazteen maila: 
1. Julene Iturbe, “Itzalpean” 
2. Ane Beloki, “Gazte garaiei begira” 
 
Gaztetxoen maila: 
1. Alex Agirre, “Lehenengo aldiz konfesatzera noa” 
2. Oinatz Otegi, “Zer moduz Pello Errota?”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2371-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2371-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-2016.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2366-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-3.-2016.-zizurkil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2366-pello-mari-otao-bertsopaper-lehiaketa-3.-2016.-zizurkil
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San Andres Bertsopaper Lehiaketa (22. 2016. Eibar)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2362-san-
andres-bertso-paper-lehiaketa-22.-2016.-eibar 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria, Eibar
Antolatzailea:  Eta Kitto! Euskara Elkartea 
Saridunak:   

16 urtetik gora: 
1.go saria: Eli Pagola 
2. saria: Julian Albistur 
 
16 urtetik behera: 
1.go saria: Peru Alberdi 
2. saria: Eneko Osoro

San Antontxu Bertsopaper Lehiaketa (18. 2016. 
Mungia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2248-san-
antontxu-bertso-paper-lehiaketa-18.-2016.-mungia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Bizkaia
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Mungiako Bertso-Eskola (Taket) 
Saridunak:   

Gazteak 
1. “Siriako bide-ertzetik” (Abarka). Julene Iturbe 
Epelde (Azkoitia) 
2. “Dime Arratiko herri bat da”(Mandoia). Maddi 
Zabalo Mateos (Zeberio) 
3. “Ondoloein Anertxo” (Semea). Aner Peritz Manterola 
(Zarautz) 
Aipamena: “Bizitzan asko ikasten dugu” (Gatikarra). 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2362-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-22.-2016.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2362-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-22.-2016.-eibar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2248-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-18.-2016.-mungia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2248-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-18.-2016.-mungia
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Olaia Cancelo Mardaras (Gatika) 
 
Helduak 
1. “Taketa” (Taketzale 15). Juanjo Respaldiza (Orozko) 
2. “Kanpinetik” (Izar herratu). Aitor Albiztur Pulido 
(Errenteria-Orereta) 
3. “Atentatuen biharamuneko guda” (Hollande). Aitor 
Servier Etxexuri (Azkaine) 
Aipamenak: 
- Aitor Esteban Etxebarria (Urduliz) 
- Beñat Barainka Enzunza (Arrieta) 
- Erlantz Astorkiza Garcia (Mungia) 
- Irati Enzunza Mallona (Mungia) 
- Kattalin Arriola Uriarte (Fruiz)

San Telmo Literatur Saria (33. 2016. Zumaia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2401-san-
telmo-literatur-saria-33.-2016.-zumaia 
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Zumaia
Antolatzailea:  Zumaiako Udala 
Saridunak:   

LH4: Andoni Sagarzazu, “Natura” 
LH5: Maren Torre Iturain, “Liburuak” 
LH6: Naia Cartier Lizarralde, “Lanbidea aukeratzen” 
DBH1: Iñaki Ureta, “Familia” 
DBH2: Nerea Tena Eizagirre, “Etxerako lanak” 
DBH3: Erika Urain Cintero, “Bertsoak zertarako balio 
duen da gaurko galdera” 
DBH4: Leire Azkoitia Mesonero, “Amarentzat” 
BATX: Aritz Agirre Egaña, “Gero eta jende gehio”

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2401-san-telmo-literatur-saria-33.-2016.-zumaia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2401-san-telmo-literatur-saria-33.-2016.-zumaia
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Santixabel Bertsopaper Lehiaketa (40. 2016. Usurbil)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2324-
santixabel-bertso-paper-lehiaketa-40.-2016.-usurbil 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Usurbil
Antolatzailea:  Usurbilgo Bertso-Eskola (Bota Punttuba) 
Saridunak:  

1. Imanol Zarautz, “Makatzetik sagarrondora” 
2. Jon Aizpurua, “Hiyab” 
3. Iñaki Agirresarobe, “Amaren itzala”

Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertsopaper 
Lehiaketa (29. 2016. Urretxu-Zumarraga)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-
eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-
zumarraga 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urretxu-Zumarraga
Antolatzailea:  Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola
Saridunak:   

A maila: 
1. Aintziñe Maroto Mendizabal 
2. Mikel Aiastui Madina 
3. Maider Lara Uzkudun 
Aipamenak: Aimar Lazaro del Hoyo, Manex Berasaluze 
Badiola, Irene Perez Rodriguez, Malen Aseginolaza 
Egiguren, Onintze Estonba Martin, Eider Lesaka 
Txintxurreta, Markel Adanez Perez, Unai Urkiola 
Garcia, Jokin Garitagoitia Granado, Aitor Formoso 
Matias eta Ibai Badiola Intxausti 
 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2324-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-40.-2016.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2324-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-40.-2016.-usurbil
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-zumarraga
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2302-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-29.-2016.-urretxu-zumarraga
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B maila: 
1. Maren Etxeberria Altzelai 
2. Izaro Lesaka Txintxurreta 
3. Igone Aldama Urteaga 
Aipamenak: Leire Gaztañaga Rodriguez, Jokin Idigoras 
Ejea, Amaya Udabe Randriamampandry, Laura 
Carrasco Lasa eta Maddi Mendia Ranilla

Uztapide Bertso-Paper Sariketa (2016. Zestoa)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2352-uztapide-
bertso-paper-sariketa-2016.-zestoa 
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urola Kosta
Antolatzailea:  Zestoako Bertso-Eskola (Erralla)
Saridunak:   Peru Llanos, “Hau ez da berria”

Xabier Munibe Bertsopaper Lehiaketa (25. 2016. 
Azkoitia)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2316-xabier-
munibe-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-azkoitia 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Urola Kosta
Antolatzailea:  Indarlan Guraso Elkartea (Xabier Munibe 
Ikastola) ; Udaberri Guraso Elkartea (Xabier Munibe Ikastola)
Saridunak:   

DBH 1. eta 2. mailan: 
1. Aner Euzkitze, “Azken aldiz bisitan”. 
2. Jone Zuazolacigorraga eta Maren Barrero, “Lau 
urtaroaz”. 
3. Judith Arambarri eta Jone Arregui, “Gure 
zaletasunak”. 

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2352-uztapide-bertso-paper-sariketa-2016.-zestoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2352-uztapide-bertso-paper-sariketa-2016.-zestoa
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2316-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-azkoitia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2316-xabier-munibe-bertso-paper-lehiaketa-25.-2016.-azkoitia


- 72 - - 73 -

Bapatean 2016

4. Ilargi Arandia eta Aitana Aramberri, “Udaleku 
bikainei”. 
 
DBH 3. eta 4. mailan: 
1. Oihana Arana, “Leihoa”. 
2. Haizea Arana, “Olentzero maitea”. 
3. Garazi Legarda-Ereño eta Amaia Matxinea, 
“Munduko txoko ezberdinetako festak”. 
4. Idoia Larrañaga eta Ihintza Arakistain, “Abortuaz”. 
 
Sari berezia (herriko onenaren saia): 
Julene Iturbe, “Itsua”.

Zapirain Anaiak Bertsopaper Lehiaketa (28. 2016. 
Errenteria)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2363-zapirain-
anaiak-bertso-paper-lehiaketa-28.-2016.-errenteria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena:  Gipuzkoa
Hedadura:   Euskal Herria
Antolatzailea:  Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau 
Haizetara Elkartea 
Saridunak: 

1. saria: “Haurrik izan ezin duen bikotea”. Jon Martin 
Etxebeste (Oiartzun)  
2. saria: “Winston”. Aitor Albistur Pulido (Errenteria)

Zubeltzu Bertsopaper Lehiaketa (7. 2016. Deba-
Itziar)
BDB fitxa: http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2293-zubeltzu-
bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-deba-itziar 
Maiztasuna: Urtero

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2363-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-28.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2363-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-28.-2016.-errenteria
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2293-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-deba-itziar
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2293-zubeltzu-bertso-paper-lehiaketa-7.-2016.-deba-itziar
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Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Deba - Itziar
Antolatzailea: Debako Udala. Euskara ; Zuhatza Kultur 
Elkartea 
Saridunak:   

1. LEHEN HEZKUNTZA: 
1. saria: June Sudupe, ‘Klima Aldaketa’ 
2. saria: Amaiur Ponce, ‘Familia’ 
3. saria: Danel Aranberri, ‘Txupinazoagatik lo hartu 
ezinik’ 
 
2. DBH: 
1. saria: Aloña Salegi 
2. saria: Irati Aznal, ‘Nire talentua’ 
3. saria: Julia Ron  
 
3. NAGUSIAK: 
1. saria: (Hutsik) 
2. saria: Josune Arakistain, ‘Orratzak’ 
3. saria: Karlos Larrañaga, ‘Hauxe da hauxe mundu 
petrala’

Euskal Herriko Eskolartekoa
Ereñotzu, 2016-06-04
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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HERNANI (2016-01-02)

Bertsolariak: A. Egaña, A. Laburu, B. Gaztelumendi, 
M. Lujanbio, E. Pagola eta O. Iurramendi.

Gai emailea: Aritz Zerain.

“Iraulio Panttalone” Hernaniko Bertso Eskolak antolatu zuen 
jaialdia, Biteri Kultur Etxean. Sarrerak agortu egin ziren, eta 
saio txukuna atera zen.

A. Laburu – B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145lg8

Gaia: Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa bukatu berria da eta zuentzat 
aho zapore onarekin. Elkarrizketa asko entzun dizkizuegu, 
prestaketaz, helburuez... 

 Baina, jakin nahi genuke bertsolari bati zer erresaka uzten dion 
horrelako final batek fisikoki eta emozionalki. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Manuel Narruk atzo esan dit C

B. Gaztelumendi
Nik hiru kilo galdu nituen
ia ez daukat giharrik
eta gauetan loa eduki
degu ahaztu samarrik.
Txapelketa hau polita izan da
ez dago esan beharrik
baino eskerrak jokatzen degun
lau urtean behin bakarrik.

A. Laburu
Beñat, Aginek eduki arren
betiko adixkidia
gogorra ez da beti egiten
borroka baten idia
baino oholtza ta oholtza artekua
kasu askotan bi dia
hiri gehiago ez al zaik gustatzen
batera indako bidia?

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145lg8
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B. Gaztelumendi
Iraila aldean abitu ginen
nahiko modu xuabean
eta aste ta hilabeteak
igaro ustekabean
erratz mutur bat hartzen gendun ta
biok elkarren parean
zenbat bertso txar bota ditugun
Ipintzako sukaldean!

A. Laburu
Han egindako intento hura
ez dago alperrik utzia
errimei eta ideiei brillo
atera nahiz igurtzia.
Gure barruan geldituko da
hobetutako gutxia
pena bakarra daukat Beñati
gehiegi erakutsia.

B. Gaztelumendi
Zuk badakizu izan zerala
neretzat kide itzela
kantuan aina ikasi nuen
entzuten ari nintzela.
Nahiz ta Ilunben buru gainean
jarri zidaten txapela
zuk badakizu horren parte bat
zurea ere badela.

A. Laburu
Etzan falta ez agur horretan
bertso eskolaren izenik
ez zan falta ez lagun flako ta 
bertso adiskide gizenik.
Txapelan parte bat guria da
hala esan dek zuzen hik
baino ez dek ba usteko horrekin
konformatuko naizenik.

B. Gaztelumendi
Aldamenetik ni harrituta 
begira jarri natzaizu
biok parean aritu gera
erdi ikasle, erdi maisu.
Hurrengorako ondo dakizu
gehiago saiatu aizu!
Neri tokatu zaidan bezela
zuri tokatuko zaizu.

A. Laburu
Ez dizkit maitte nik metafora
ta zenbait lore hortera
onartu arren ez nintzala ni
sartu lehenengo kortera
baino halare gerran aizkora
sartu dezagun lurpera
bide berbera egin dezagun
hemendikan lau urtera.
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M. Lujanbio
Ez dizkigu gehiegi
berotu bihotzak
belarriak bete bai
horren harrabotsak
entzungo ote ditu
bertako ahotsak?
Edo jasoko ote
ditu txalo hotzak?
Adar hostotsuak ta
sustraiak motz-motzak. (bis)

B. Gaztelumendi
Han ibiliko dira
adar denak hegan
ia sustrai gabeko
zuhaitz baten eran
ekitaldi erraldoiak
elkarren ileran.
Norbaiti galdetuko 
nioke aukeran
guk egiten duguna 
kultura ote dan? (bis)

M. Lujanbio
Odon zegoenean
dena zen eskasi
Bildu sartu zenean
amets bat zen kasi.
Orain Goia dago ta
hor gabiltz nahasi
gure kriterioek
pentsa zenbat sasi!
Eman behar liguke
nahiko zer ikasi. (bis)

B. Gaztelumendi
Bestela ere ikasten
degu guk guztira.
Bi mila ta hamaseian
dena da dizdira.
Antolatzen duena
ederki ari da
horren kosmopolita
ta ireki tira!
Europaz hitz egiten
Madrila begira. (bis)

M. Lujanbio – B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145mik

Gaia: Atzo sartu ginen 2016an, eta ofizialki Donostia da Europako 
Kultur Hiriburua.  Zuek ondo ezagutzen duzue Donostia eta 
kultur mundua. Zuek zer espektatiba dituzue? Edo zer espero, 
zer nahi? 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145mik
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M. Lujanbio
Ta Madril gabe ere
nahikoa denbora
ekarri ote degu
kultura gogora?
Guretzat kultura da
behetik ta gora
herrian sustraitua
eta edonora
baina gaurko kultura
turismorako da. (bis)

B. Gaztelumendi
Pintxo batzuk Donostin
postalak dendetan
eta turistak gure
bazter guztietan.
Alde latza izango 
genuke benetan
inbertituko dena
su artifizialetan
inbertituko balitz
bertso eskoletan! (bis)

M. Lujanbio
Hala diseinatu da
hala heldu zaigu
planteamentu hori
horrekin darraigu.
Azalean gastatu
dute nahiko diru
proiekto haundi nahiak
arrisku hori du
gure alde jartzea
guri dagokigu. (bis)

B. Gaztelumendi
Guri dagokigula
seguru gaude gu
eta dagokiena
esango diegu.
Gu kantari gabiltza
uda eta negu
nahiz ez degun izan nahi
inoren eredu
guk gurea egiten
jarraituko degu. (bis)
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OÑATI (2016-01-05)

Bertsolariak: A. Egaña, B. Gaztelumendi, A. Martin, 
A. Mendiluze, A.M. Peñagarikano eta A. Sarriegi.

Gai emailea: Mirari Sagarzazu.

Urteroko zita Zubikoa pilotalekuan. Oñatiko Bertso Eskolaren 
eskutik, Errege bezperako saioa. Saio bizia eta umoretsua atera 
zen.

A. Egaña – A.M. Peñagarikano
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145nl0

Gaia: Andoni, ehiztaria zara eta Peñagarikano txakurra ekartzeko 
egundoko dirutza pagatu duzu. Baina ikusten duzun moduan ez 
dago lanerako gertu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

A. Egaña
Ehiztaria naiz ta udazkenean
ehizean nabil a tope!
Txakurra ona behar nukeela
lagunek hala diote.
Nik behin ekarri ta Argi jarri
eta moldatzen zait torpe
akaso Tonto  jarri banio
oraindikan lo legoke (bis)

A.M. Peñagarikano
Telebisioz ikusten ditut
nik puskak eta hezurrak
lehenago ere badauzkat baina
jarri dizkizut muturrak.
Aspalditxoko esaera da:
ehiztari danak lapurrak
eta ehizean ez du egiten
jaten ez duen zakurrak. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145nl0%0D
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A. Egaña
Nere hezurrei txakurrak nekez
kenduko die dizdira
okela ere benetan gutxi
ematen diot guztira
ta ideia bat edukia det
palomita batzuk tira!
Ze txakur degu egoten dana
telebistari begira? (bis)

A.M. Peñagarikano
Ondo badakit ehiztari batzuk
orain nola zabiltzaten
ta ehiztariak batzuk izenez
besteik ez dira izaten.
Telebistari begira hemen
zer ari zera esaten?
Esan nahi nuen zuk ni ehizera
ez nauzula eramaten. (bis)

A. Egaña
Zangotzaraino joaten gera
Zangotza dago aparte
Gipuzkoatik abiatuta
ze distantzi ta ze tarte!
Horko txabola ilun horretan
zure ur kazo eta kate.
Argi hor bertan geratuko da
ehizean ikasi arte. (bis)

A.M. Peñagarikano
Ez nau sekula eramaten da
hau egoera astuna!
Ehiztaria ere ba ote zera?
Ez zera behintzat txukuna!
Neri izena zuk Pintto jarri
hoi da egin behar dezuna
zakurra Pintto ta ehiztaria
ezer pintatzen ez duna. (bis)

A. Egaña
Gure Argi hau ehiz kontuetan
ez dabil batere bero
Pintto izena nahiko lukeela
kontatu dit honezkero.
Bi begi haundi zabaldu eta
ehizik ezin det espero.
Are gutxio botako nuke
begi bat itxi ezkero. (bis)

A.M. Peñagarikano
Nagusiakin hasarre samar
ni hala nabil aspaldi
modernizatu egin behar da
nik esaten dizut garbi
orain selfi egin behar degu
ehiztaria eta Argi
eta jendeak hala esango du
“Hemen Argi ta Ilargi” (bis)
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A. Egaña – A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145onc

Gaia: Aita-semeak zarete. Andoni, semea, gaur kabalgatan egon 
da, baina etxera moskeatuta etorri da, pentsatu baitu errege 
kabalgatan Aitorren antz handia duen norbait ikusi duela. Eta 
galderak egiten hasi da.

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Ikusi nuanean I

A. Egaña
Aita esan zaidazu
zer da kabalgata?
A. Mendiluze
Hiru Errege Mago
bertan triki-traka.

A. Egaña
Ta triki-traka zer den 
jakin nahi det orain.
A. Mendiluze
Hiru Errege Mago
hiru zaldiren gain.

A. Egaña
Bueno zaldi, gamelu
dena izan leike.
A. Mendiluze
Aizu zoologiaz
nik ez dakit bate.

A. Egaña
Nik han ikusi det bat
zure antzekua.
A. Mendiluze
Bai, baina ziur al zaude
zela etxekua?

A. Egaña
Ez,baina etxekoaren
tankera bazuen.
A. Mendiluze
Galdetu beharko zaio
ea ze izen duen.

A. Egaña
Kolore beltza baina
holako kopeta.
A. Mendiluze
Nik noiz eduki det ba
pinturaz beteta?

A. Egaña
Ez baina gaurko hontan
zen susmagarria.
A. Mendiluze
Ta zergatik zeunden zu
beldurrez jarria?

A. Egaña
Ni ez nengon beldurrez
baizik kurioso
A. Mendiluze
Ba kuriosidadea
arriskutsua oso.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/145onc%0D
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A. Egaña
Bihar goizerako det 
nik halako grina.
A. Mendiluze
Opari bat aurkitu
nahi dezu jakina!

A. Egaña
“Erregea aita da”
zion behin hor batek
A. Mendiluze
eta nik hori nola
ukatu dezaket?

A. Egaña
Hori esan zuen harek
Felipe izena.
A. Mendiluze
Horrekin ezin leike
atera zuzena.

A. Egaña
Ta Felipen laguna
da beti Mafalda.
A. Mendiluze
Hori beste errege
klaseren bat al da?

A. Egaña
Nik hori ikusten dut
komiki batzutan.
A. Mendiluze
Edozer gauza dago
zure liburutan.

A. Egaña
Baina gaurko erregeak
zure antza zeukan
A. Mendiluze
Ni beti nago ordea
koroaren faltan.

A. Egaña
Ta noiz izango ote da 
ama erregina?
A. Mendiluze
Hobe hari galdetzera
joango bagina.

A. Egaña
Ta zaldiak tankera
zeukan amonana.
A. Mendiluze
Bale, arrazoi dezu
badakizu dana.

A. Egaña
Amonan zaldiana 
esan nahi nuen nik
A. Mendiluze
ez det esan besterik
esan didazunik.

A. Egaña
Bueno aitatxo beraz
errege zu zera
A. Mendiluze
Ba bai, tori oparia
ta goazen etxera.
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A. Sarriegi
Zure ama lagun hartu nuela 
urte batzuek igaro
eta sentitu nahi zintudan nik
gero eta gertuago
baino aurpegi zurbila beti
irriparreak akabo!
Aitorrentzako parre txiki bat
horren garesti al dago?

U. Iturriaga
Nik ondo dakit erabat tenka
daramadala azala
jakin badakit gure amatxok
estimatzen zaituala
baina ulertu ez maitatzea
nigandik dala normala.
Eta mesedez ez sartu etxean
Porrotx bazina bezala.

AMURRIO (2016-01-10)

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

eta A. Mendiluze.

Gai emailea: Naroa Sasieta.

Beste urte batez, urtarrileko lehen egunetan  Amurrio Antzokian 
jaialdia. Udaleko Kultur Batzordeak bultzatuta, berriro ere aretoa 
bete egin zen Txapelketa Nagusiko zortzi finalistak entzuteko.

U. Iturriaga -  A. Sarriegi 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145ppo

Gaia: Aitorrek aspaldi hasi zuen harremana Unai mutiko txikiaren 
amarekin. Beti ongietorri bera egiten dio: aurpegi txarrik ez, 
baina irribarre txikienik ere ez.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nere gogoa hegan dijoa 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145ppo%0D
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A. Sarriegi
Urte gehiegi pasatu ditut
harrera on baten eske
ia ez dakit nola jokatu
uler ezazu hainbeste.
Egia esan ez naiz pailazo
ez naiz Porrotx, ez naiz gazte
zure aita ezin naiz izan baina
lagunak izan gaitezke.

U. Iturriaga
Zuk zer nahi duzu nik ez sentitu
eta hala ere sinestu?
Nire aitak ja nola ezin nauen
lehenago legez babestu
aita ez zara, laguna, bueno
hortan ere justu-justu
zu nire amaren laguna izan
ta bestea neure esku.

A. Sarriegi
Zure esku dago noski bestea
hori ulertzen det ongi
baina badaukat urte hauetaz
oroitzeko aina memori
ez dizut eman gerra askorik
sarri asko bai euro bi.
Ahalegintxo bat eskatzen dizut
horrenbeste al da hori?

U. Iturriaga
Nire klasean ere entzun dut
halako konturik usu
ez pentsa gero lehenengo arrotza
suertatu zarenik aizu!
Gaizki egindako bizar horrekin
eman nahi zenidan musu.
Kinder arrautza baten prezioan
erosi nahi ote nauzu?

A. Sarriegi
Ezen aurretik esango dizut
nik ez zaitut erosi nahi
bizarra ere moztu dezaket
banaiz horretarako gai.
Zure ondoan egon naiteke
nola astegun hala jai
hemendik urte batzuetara
damutuko zera Unai.

U. Iturriaga
Auskalo hemendik urteetara
ni nabilen ihesean
edo ordurako atsegin hartuz
igual zure babesean.
Su-etentxo bat sina dezagun
Aitor besterik ezean
CR-7n bota berriak
daude Corte Inglesean. 
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I. Elortza
Gobernatzeko jaio
zen tipo bat bazen
bazeuzkana ikasketa
zein hizkuntz almazen
ta begiratu orain
norantza goazen
bide osoa daramat
hausnartzen, hausnartzen
ta hona helduko ginenik
ez nuen pentsatzen. (bis)

S. Colina
Arturrek egin zuen
hasi ta jarraitu
ta oraindik berea
ez, ezta amaitu
bere esker tratuan 
baitira anaitu
Jainko bihurtu baietz
lehengo lider kaiku!
Aingeruok kuadrotik
bota behar gaitu. (bis)

I. Elortza
Ba orain bera dago
koadrotik joatear
etapa latza eginda
mendateetan zehar
gorantz sufritu egin du
beherantz egin negar
pasa autobia zein
bide estu mehar
ta azken sprinean
reitratu behar. (bis)

S. Colina
Maiz begiratu diot
kuadrotik horrela
whiski bat edanean
sofan zegoela
liburu bat eskutan
ta manta epela.
Nahiz erretiratu den
gentleman bezela
apustu egingo nuke
bueltatuko dela. (bis)

I. Elortza - S. Colina
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145qs4

Gaia: Munduan bada koadro aski ezaguna: Rafaelen bi aingerutxo 
pentsakor. Zuek zarete bi aingerutxoak. Etxe asko ezagutzen 
dituzue, baina horietako bat Artur Masena. Baduzue zer 
pentsatua eta zeresana.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145qs4%0D
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I. Elortza
Askok hala diote
bueltatuko omen
hamazortzi hilabete
pasatu ondoren
baina ez ote dago
inoizko ondoen?
Hor sofan ikusita
pentsatzen nengoen
agintzen den lekuan
ez ote dagoen. (bis)

S. Colina
Artur ohituta dago
ataka estutan 
ez du astirik galduko
psikiatren kontsultan.
Nahiz CUPen ostikadak
jarri duen sutan
sofara itzuli ta
da etxeko sultan
dagoeneko hartu du
mandoa eskutan. (bis)

I. Elortza
Halaxe sortu baitzen
burges ta ilustre
CUPekoek guztiak
gaur ez baitituzte
gure Arturrek badu
malizi ta fuste
gu ere tapadera
bat gara nik uste
hemen pare bat deabru 
beharko lituzke. (bis)

S. Colina
Zergatik egin duzu
deabruen galde?
Bakoitzak egin behar du
berearen alde
bi aingerutxo gara
kuadroan goi ta behe
ebali gaituztenak
tapaderan pare.
Rajoyren etxekoak
okerrago daude!
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TOLOSA (2016-01-23)

Bertsolariak: M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, A. Egaña, U. 
Iturriaga, U. Mendizabal eta A. Mendiluze.

Gai emailea: Amaia Agirre.

Leidor antzokia erabat beteta beste urte batez, Tolosaldeko Ataria 
komunikazio taldeak antolatutako jaialdian. Giro beroa eta saio ederra.

B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145rug

Gaia: Pantailatik jartzen zaio gaia. Bertako bideoan Inaxi Etxabe 
bertsolaria ageri da, pasatu berri den Gipuzkoako finalean 
Beñati txapela jantzi ziona.Honela dio Inaxik:

 Beñat, hauxe duzu hiru bertso kantatzeko gaia. Zuk eskerrak 
eman zenizkien erratz batetik kantari jartzeagatik mutil lotsati 
hura. Nik ederki ulertu nizun. Nola uste duzu bizi nuela nik 
bertsolaritza? Argiago ikusteko, tori nire betaurrekoak. 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak 

B. Gaztelumendi 
Ume lotsati hura bertsoak
behin egin zuen askea.
Bertso eskolen helburu ez da
soilik kantuz ikastea
baina tokatu zitzaidan mutil
baten moduan haztea.
Nahiko bazenu zuk bizitua
neri esanaraztea
ez dakit aski ote den zure
betaurrekoak janztea.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145rug%0D
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Bertsoa Jazzaldian
Donostia, 2016-07-24
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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Entzun izan det etxean jardun
izan zinela xuabe
lehenik besteen bertsoak botaz
gero zure hitzen jabe
baina oholtzan jardun al zinen
besteekin parez pare?
Ahalegintzen naiz ta ulertzea 
zail egiten zait hala’re
bertsoa nola bizi daitekeen
plazarik eduki gabe.

Mutilak eta neskak bereizten
guk umetatik dakigu
eta sistema horren barruan
aritu gera beti gu.
Azken finean bertsolaritzak
ere problema hori du:
nik botatako bertsoak ia
sarri iritsi zaizkigu
eta aukeran nahio nuke zuk
kontatuko bazenigu. 
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A. Mendiluze –  U.  Mendizabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145t0s

Gaia: Puntuak erantzuten jarriko zaituztet. Baina nik ez; Harituz 
bertsotaldekoek jarriko dizkizuete. Etorri Mikel Artola, Oihana 
Iguaran, Haritz Mujika, Imanol Irazustabarrena eta Adur 
Gorostidi.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

M. Artola
Sansebastianetan
parranda earra
U. Mendizabal
tanborra juaz jardun
nintzan ttirri-ttarra
Parte Zahar aldian
bazegon indarra
Donostik oraindikan
du gure biharra.

I. Irazustabarrena
Ahotsa ekarri dezu
Otañon modura
U. Mendizabal
katarruakin nabil
zapia eskura.
Nahiz ta lehen patxarana
eduki gertura
zakar xamar dijua
gaurko abentura.

A. Gorostidi
Ahotsa sendatzen da
etxean egonda
U. Mendizabal
gure Adurrentzako
hori nunbait on da.
Zuk ere badaukazu
hortako denbora.
Zer moduz zu etxean?
Kontatu gerora.

H. Mujika
Zure neurrikua da
irakasle lana.
U. Mendizabal
Ostegunero daukat
umeekin plana
ondo pasatzen degu
dena ez da drama
ikasi nahi badezu
etorri nigana.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145t0s
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O. Iguaran
Goizeko hamarretan
jaikiz egunero
U. Mendizabal
fama ederra jarri
didazue gero!
Iratzargailuakin
hamaika endredo
beti hola nabilenik
ez zazu espero.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

M. Artola
Beñatek inbidirik
ematen al dizu?
A. Mendiluze
Ez didala ematen
ondotik abisu
berak bat jantzi zuen
nik bi ditut aizu!
Matematikak nola
atera zaizkizu?
 
A. Gorostidi
Ezaguna zara zu
sagardotegitan
A. Mendiluze
A bai? Ez nuen uste
hori al da egitan?
Ba juxtu joaten naiz ni
urtean behin, bitan.
Zu ez ote zaude ba
nire inbiditan?

I. Irazustabarrena
Daukazu irakasle
kabroiaren fama.
A. Mendiluze
Ikasle kabroi batek
erantsi didana
eskertzen ez duena
nik hari emana
maisu lana askotan
alperreko lana.

O. Iguaran
Zuen semeak badu
maisu bat bikaina.
A. Mendiluze
Baina ez zaitzala zu
itxurak engaina
Tolosara bidali 
nuen alajaina!
Unaikin ikasteko
aitarekin aina.
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H. Mujika
Ikasleek ilerik
hartzen al dizute?
A. Mendiluze
Inork egingo balu
eskertuko nuke
adarra jo bai sarri
baina horren truke
beti nere irriparra
jaso behar dute. 

Bertsotruk
Leitza, 2016-12-23
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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M. Lujanbio –  U.  Iturriaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145u38

Gaia: (Taburete banatan barra ertzean eserita, edalontziak  parean ). 
Lehenengo maitasun historia edo lehenengo bikote harremana 
ez omen da inoiz ahazten. Zuek elkarren lehen maitale izan 
zineten. Geroztik elkarren berri beti izan duzue. Batek bikotea 
duela, besteak lan berria duela, herriz aldatu dela... Gaur kalean 
topo egin duzue eta trago bat hartzera joan zarete.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena 

U. Iturriaga
Harreman hau beharko
genduna normala
hau da nire dardara
ta oilo azala!
Txupito hori ezin
probatu berehala
bestela esango dizut
maite zaitudala. (bis)

M. Lujanbio
Biok ere halako
dardara duguna
guazen pausorik pauso
poliki laguna.
Nahiz lehenaldi hura
geratu urruna
hartuko nuke orduko
ezjakintasuna. (bis)

U. Iturriaga
Baina jakituriak
gaitu gu eskastu
hiru aldiz banandu
ta ez aberastu.
Arrastaka ibiltzeko
horrenbeste gastu!
Seguru naiz sekula
ez nauzula ahaztu. (bis)

M. Lujanbio
Urteak pasa ditut 
besteri begira
baina begi ertz baten
nik zure dizdira.
Lehen aldia onena 
ez omen da tira!
Gero okerragoak 
ere izan dira. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/145u38
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U. Iturriaga
Ai zenbat istorio 
biltzen diren hemen
okerragorik izan
omen zendula lehen.
Lehenetik probatu 
bazendu bederen
okerra izanda ere
badakizu zer den. (bis)

M. Lujanbio
Gu izan ginen lehen
sugarren testigu
pasioa geneukan
ez etxe ez diru.
Gaur senar makal bat det
ta umeak hiru
elkarrekin aspertzen
nahiko ondo dakigu. (bis)

U. Iturriaga
Senar bat ta hiru ume
izen ta abizen
gorrotoz ez du esan
baina esan du ozen
elkarrekin aspertzen
ikasi hain zuzen
ba gu gaur elkarrekin
mozkortu gaitezen. (bis)

M. Lujanbio
Mozkortzearen horrek
nau umiliatua
beste zeozer nuen
zugan bilatua
espero nuen gau bat 
korapilatua
ia askatzen degun
gogo pilatua. (bis)

U. Iturriaga
Beraz zuk ez duzula
egin nahi gaur zurrut
kutrea iruditu 
zaizun eskaintzan truk
ba ikasi behar duzu
pixka’t nigandik zuk
gogoak despilatzen
ederki ikasi dut. (bis)

M. Lujanbio
Gogoa despillatzen
jardun zerala ta
orain gizon serio
barearen planta
etxea ta dirua
bestea ta bata...
Dena daukagu baino
nahi genduna falta. (bis)
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A. Mendiluze
Atarira heldu naiz
“Kaixo” eta galde:
goazen zure kortara
gehio itxoin gabe
ustez zinena hiru
txahal ederren jabe 
txakurrak bai hor daude
ta txahalak nun daude?

A. Estiballes
Pasatzen ari danaz
ni nabil larritzen
uda osoa pasa dot
nik fardoak biltzen
baba zabala ematen
hor nintzan aritzen
baina emanda ere 
ez dira loditzen.

ZEANURI (2016-01-24)

Bertsolariak: A. Mendiluze, J. Maia, F. Paia, 
A. Arzallus eta A. Estiballes.

Gai emailea: Javi Olibares.

Dozenara iritsi dira, hamabigarren jaialdia zuten Zeanurin. 
Oraingoan Jabi Olivares gai-jartzen. Bertsolari bat gutxiagokin 
aritu behar izan zuen: Maialen Lujanbio gaixotu egin zen eta 
zuen joaterik izan. 

A. Estiballes -  A. Mendiluze 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1462co

Gaia: Arkaitzek hiru txahal loditu ditu aurten eta Aitor tratantea etorri 
zaio erosteko asmoz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1462co
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A. Mendiluze
Baba ematen jardun 
al zera benetan?
Orduan txahal horiekin
zaude zu zorretan
Lehen entzuna nuen ta
frogatu da bertan:
bakarra loditzen da
holako etxeetan.

A. Estiballes
Zerbait banekiela ta
hau gauza ustela
jakin Olivaresi 
erosik zirela.
Uste dut ein dostala
fraude bat itzela
txahalak erosi nahi ta
zekorrak direla.

A. Mendiluze
Beraz zalantzan zaude
ia hala ez den
pixkana ari zera 
ganaduaz ikasten.
Txahalak eskatu eta
zekorrak erosten
ta zuk noiztik dakizu
bi horiek bereizten?

A. Estiballes
Zelan egingo deutsut
gaurko hontan kasu
bi horrek bereizteko
nik zenbat arazu!
Baina bisita ondo 
kobratzezu aizu!
Zeuk ondo badakizu
zeuk esan eiztazu.
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A. Mendiluze
Irakasle lana ere 
egin behar al da ba?
Barkatu baina ez nator
hona horretara
Kontseju bat ganadu
haundi horiek laga
hasi oilaskoekin
errezagoa da.

A. Estiballes
Baina hori lehenago
behar neban jakin
ta txahalak ondo hazi
igual alfalfakin.
Gaur bila etorri zara
kamioi haundiakin
hurrengoan nahiko da
furgonetarekin.

A. Mendiluze
Bai, baina intentzio 
haundia nekarren
ta gero ze atari
ze ikuilu barren!
Hiru erdi gaixorik
ta bat erdi herren
zer ematen didazu
eramatearren?

A. Estiballes
Holakorik ez jata
pasa egundaino
txahalak mehe-mehe dagoz
trumoi eta laino.
Hurrengoei dirua
emongo’tset joño!
Ta doazela eurak
LolyLeireraino.
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DONOSTIA (2016-01-30)

Bertsolariak: M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, 
A. Labaka eta M. Amuriza.

Gai emailea: Estitxu Eizagirre.

Testu literarioak:  Idurre Eskisabel.

Kitarra: Eñaut Asurabarrena.

Bertso jarriak: Rosi Lazkano eta Nerea Elustondo. 

2016ko Bertso Egunak aldaketak ekarri zituen, eta nagusienetakoa 
goizean egiten zen bertso saioa areto batera eramatea izan zen. 
Azken urteotan, ohitura zen goizeko bertso saioa Donostiako 
Parte Zaharrean zehar egitea, poteo moduan. Eta oraingoan 
Kursaal pareko Picachilla pubean egin zen. Giro berezia lortze 
aldera, ezohiko egitura izan zuen ekitaldiak. Idurre Eskisabel 
kazetari eta idazleak testu literarioak  irakurtzen zituen Eñaut 
Asurabarrenak gitarraz lagunduta, eta horri bertsoaldiak, bat-
batekoak zein jarriak, tartekatzen zizkioten.Guztia lotzeko, 
Estitxu Eizagirreren aurkezle eta gai-jartzaile lana izan zuten. 
Eta Bertso Eguna talde-lana ere izaten denez, hauek Arkaitz 
Goikoetxea eta Ainhoa Agirreazaldegiren laguntza izan zuten 
gidoia eta gaiak lantzeko.

Jendetza bildu zen bertan. Ostatuan ez zen jende gehiago 
kabitzen eta Bizkaitik iritsitako autobuskideek, esaterako, 
kanpotik entzun behar izan zuten saioa. Maila oso oneko saioa 
izan zen.
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B. Gaztelumendi – A. Labaka – M. Amuriza 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146080

Gaia: (B. Gaztelumendiri eta A. Labakari jartzen die, baina besteak 
ere sartzeko aukerarekin. Hori baliatuz, M. Amurizak ere 
kantatzen du). Beñat bost urteko ume lotsagabea da eta Ane 
bere guraso arduratsua. Gaur, kalean, erakusleiho baten aurrean 
amak esan dio irmo “Ez, Beñat, ez dizut tabletik erosiko”. Bi 
ordu geroago, eta kalean Beñat arrastaka,  zilipurdika  ibili eta 
gero, biak daude familia bazkarian.

 Beñatek aukera handiak ikusten ditu gurasoen kontrola kaos 
bihurtzeko eta negoziazio edo xantaiari berrekiteko. 

 Gainera, familia bazkarietan ohikoa den moduan edozein sar 
daiteke, nahi duen doinuan eta nahi duen komentarioa egiteko. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Manuel Narruk atzo esan dit C

B. Gaztelumendi 
Osaba izebek ardo botila
beso azpian dakarte
mahaiaren bueltan zenbat hizketa
eztabaida eta arte.
Zeremonia faltsu honetan
nik ez det hartuko parte
arrai zoparik ez det jango zuk
tableta erosi arte.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146080
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A. Labaka
Gaur nere kezka ez da izango
zu baraurik geratzea
bazkari honek pasea baitu
jada bigarren fasea.
Ezinezkoa izango dezu
tableta eskuratzea
ez dezu izango ta ez okurritu
amonari eskatzea.

B. Gaztelumendi 
Gure amonari eskatzea da
ia eguneroko ogi
zuk sufritzea nahi det amatxo
hori badakizu ongi.
Negar zotinka nere karraxi
antsi eta malko lodi...
amonak hiru aldiz esan du:
“Isil zazu ume hori”.

A. Labaka
Gure artera sartu denean
amonaren angustia
amatxok dauka kopeta ilun 
ta besapea bustia.
Lehen goxo ta zuzena nintzen
gaur badijoa guztia.
Gaur ezagutu behar duzu Beñat
zure amatxo punkia.

B. Gaztelumendi 
Edozer gauza egingo nuke
tablet txiki baten truke
hain naiz txikia, hain naiz argala
bakarrik dauzkat bost urte
hemen amatxo punkiek ere
bere muga bat baitute:
kulpa neria izanagatik
zuri botako dizute.
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(Miren altxa eta kantura sartzen da)

M. Amuriza
Hementxe dator bada amona
eta zuek oso ongi
baina gure alaba xuhurra zer da?
Ez duzu hainbat kategori
Eroskin daude hiru euroan
ta eskupekoa tori!
Ta ixiltzeko ere erosiozu
txokolate tableta hori.

A. Labaka
Amonak ia mahai gainera
egina digu saltoa
baina barruan gorde behar det
nere barruko malkoa.
Oraindik ere senti dezaket
emandako zartakoa
hain zuzen ere ez det  izan nahi
nere ama bezalakoa.

B. Gaztelumendi 
Ni bitartean platerai heldu
eta hasi naiz lanean
lurrera bota ta puskak banau
baititugu lur danean.
Amonan antzik ez daukazula
nahiz esan barne-barnean
bere iguala ipintzen zera
haserratzen zeranean.

A. Labaka
Eta nahigabe hasi naiteke
bere hitzekin hizketan
kontraesanak sentitu ditut 
gaurko honetan mahai bueltan
eta zuk txiki, gauz garrantzitsu
gaur ikasia benetan
dena antzerki obra bat dela
famili bazkarietan.
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Mariano Izeta Bertso Sariketa
Elizondo, 2016-11-18
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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M. Amuriza 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1461ac

Gaia: Mozambiken izan zara Mundukiderekin, kooperazio lanetan. 
Mikrofono batetik kantatuko du Mozambikeko bidaia 
prestatzen ari den Mirenek. Zer espero duen aurkitzea, zertan 
hobetu nahi duen hango errealitatea... Eta beste mikrofonotik 
bueltan datorren Mirenek. Zer daraman bueltan, zertan den 
desberdina espero zuenarekin...

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Lili bat ikusi dut I / Urzo xuri polit bat A

M. Amuriza
(Mikro 1 / Lili bat ikusi dut I)
Mozambikera noa
ni Euskal Herritik
ea Afrikak zer dion
bere urrunetik.
Nahiz eta hari buruz
asko ez jakin nik
mundua aldatuko 
dut neure txikitik.

M. Amuriza
(Mikro 2 / Urzo xuri polit bat A)
Baina ezjakintasuna
ez da aitzakia
ezin baitut deskriba
hemengo tokia.
Mito bat neukan lehendik
ondo eraikia
mundua handia da
eta ni txikia.

M. Amuriza
(Mikro 1 / Lili bat ikusi dut I)
Afrika ezagutu
nahi nuke hobeto
gure herria txiki
dut dagoeneko
joan nahi dut han dena
ondo ikusteko
ta batez ere bueltan
hemen kontatzeko.

M. Amuriza
(Mikro 2 / Urzo xuri polit bat A)
Kontzientziak egin dit
oraintxe eztanda
ta uste dut gainditu
nahi nukeela langa
Afrikara etortzea
gure herritik landa
ispiluan aurrean
jartzea izan da.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertso/view/1461ac


- 106 - - 107 -

Bapatean 2016

IRUN (2016-02-11)

Bertsolariak: Iz. Zelaia, A. Martin, J. Zelaieta 
eta  M. Goiogana.

Gai emaileak: Miren Irigoien eta Oihana Aranburu.

Kabigorri ateneoan, hileroko bertso-saioan, 60 bat entzule bildu 
zituen Irunabarrek (Irungo Bertsoaren Bilgunea). Hasieran, 
Pello Iriarte irundarrak bertso jarriak kantatu zituen. 

A. Martin
 http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1463f4

Gaia: Inauteriak pasatu berri dira. Egunerokoa bazterrera utzi eta ohi 
ez bezala janzteko garaia da. Eguneroko ordena hankaz gora 
jartzeko aukera ematen digu, egunerokoan egitea kosta egiten 
dena egiteko aukera. Ordenatik kaoserako jauzi bat. Hala 
ere, denok bizi ditugu bi alde horiek gure baitan. Baina oreka 
posible al da?

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

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1463f4
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Kosmosa bakea bada
ta irauteko esperantza
kosmosa bada bakea
lurra eta konfidantza
ta kaosa baldin bada
noraeza ta zalantza
lur labainkor bat oinetan
ulertu gabeko txantxa.
Zeinek oreka lezake
libra formako balantza?
Oreka galdu liteke
erori leike eta altxa
baina erori gintezke
beherantza edo gorantza
baina erori gintezke
gorantza edo beherantza.

Hori Anarik esan zuen
copyrightaren beharra
sentitzen dut ta hargatik
izan eme izan arra
sarri izoztu ohi dugu
maiz pizten zaigun sugarra
dena utzi, dena hartu
edo iraun ttirri-ttarra.
Denontzat ezberdina da
hegoa eta iparra
desoreka zergatik da
definiziotzat txarra?
Izan behar genukeelako
normala ta estandarra. (bis)

Nik nahiago dut kaosa
nahiz ordenatu tarteka
nahiz egin mila eta bat 
buru-jan ta hausnarketa.
Zergaitik naiz daukadana
ta poltsikoak beteta 
baditut, zergatik ez dit
ematen barruak buelta?
Azken batean bizitza
horixe da, aldaketa
eta ez printzipioen 
maileguzko hipoteka
desestabilizatzean
berriz lortzen da oreka. (bis)
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LEZO (2016-02-13)

Bertsolariak: A. Martin, A. Egaña, M. Akizu 
eta M. Lujanbio.

Gai emailea: Amaia Resenda eta Ilargi Zipitria.

Gezala areto txikia bertsozalez bete zen urteroko ohitura 
bihurtzen ari den saioa entzuteko. Giro beroa sortu zen, 
bertsolariek sorturiko bertso ederrei eta entzuleen erantzunari 
esker. Erreferentzia asko egon zen bertsoaldi batetik bestera. 
 

A. Martin -  M. Akizu 
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1466m8

Gaia: Alaia, Maialenen ama zara. Gaur, afalorduan, alabak aitortu dizu  
haurdun dagoela, zu gazte zinelarik berataz haurdun geratu 
zinen bezala.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

M. Akizu
Bi hilabete dira jadanik
jetxi ez zaidala regla
ta nabari det pixkana nola
hazten dijoan sabela.
Bota zaidazu disgustoaren
ainako bronka itzela
baina lehenengo esan zaidazu
dena ondo irtengo dela.

A. Martin
Nahiz oilaskoa atragantatu
zaidan eztarrian jada
nola dardarka daukazun zure
eskua ta begirada
lasaitu zaitez ta hartu zazu
lehenik ta behin besarkada.
Nola joango den, joango ote den
zure erabakia da.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1466m8
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M. Akizu
Lehen Predictorrak asaldatuak
zizkidan neri barrenak
baina erabaki bat hartzea ere
derrigortu bigarrenak.
Malko artean bukatzen dira
beti ustekabeko denak
jaio ezkero haurrarenak ta
bitartean amarenak.

A. Martin
Lehenik ta behin har zazu tila bat
ta arnastu zazu lasai
hemen ez duzu jasoko ez bronka
ez iritzi ta ez epai.
Kasua berez antzekoa da
baina ez dut eragin nahi:
zu eukitzeaz ez naiz damutzen
haurdun geratu izanaz bai.

M. Akizu
Zure hitzekin etorri ohi zait
nere barnera kemena
nahiz hasieran ikusten nuen
dena beltza ta problema.
Hitza ematen det nahiz ta zu izan
postu horretan lehena
izan ninteke mundu hontako
bigarren ama onena.

A. Martin
Lehen oilaskoa ta orain hitzak
dauzkat guztiak jateko
aholkurikan bilatu arren
ez dut eta emateko.
Ama onena ni izan omen naiz
zuretzat bataz besteko
haurra maitatzea nahikoa da
ama ona izateko.

M. Akizu
Lehenik baietza gero ezetza
ta umeltzen zait begirada
sabela doa pixkana puzten  
berdin puzten da ikara.
Eman zaidazu besarkada hori
eta goazen sofara
konponbidea ez da izango
baina behar dudana da.

A. Martin
Behar duzuna izango duzu
behar duzuna hori bada
hausnartu zazu bakar-bakarrik
ta orain goazen sofara.
Zure ondoan egongo naiz ni
lagunduz behar den gisara
zuk nahi baduzu abortatzera
edo ekografiara.
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DONOSTIA (2016-02-19)

Bertsolariak: M. Lujanbio,  E. Pagola,  A. Mendiluze 
eta A. Egaña.

Gai emailea: Jose Luis Urdangarin.

“Bertso Gutiziak” izena emanda, bertso saio berezia egin zen 
Basque Culinary Centerren. Bertsotan ohiko moduan egin 
zuten, baina gaiak gastronomiarekin loturikoak izan ziren. 
Gonbidapenez bertaratutako 150 lagunek oso ondo pasatu zuten 
bertso bankete honetan.

M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1465js

Lehen puntua emanda 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Xarmangarria zera I

J.L. Urdangarin
Azken aldiz noiz jantzi
zenuen mantala
M. Lujanbio
uste det gaur eguerdin
bertan izan dala
oilasko bat errea
xumea, apala
gauz xumeenak bezela
zegon mundiala.

J.L. Urdangarin
Jana zer da beharra
edota plazerra?
M. Lujanbio
Ez daukanarentzako
hura lortzen gerra
daukanarentzat berriz
pasarte alferra
apreziatzen dunantzat
gustua ederra.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1465js
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J.L. Urdangarin
Amaren arrain-zopa
edo chef batena?
M. Lujanbio
Etxetik kanpo ez det
sarri jaten, pena!
Gainera deitzen zaio
maiz marisko krema
nik nahio arrai-zopa
gure amarena.

J.L. Urdangarin
Michelinen izarrak 
zuretzat zer dira?
M. Lujanbio
Zergatik esan dezu
gerrira begira?
Batzutan egiten det
Artzakera jira
hobe mitxelin denak
haienak balira.

Europa bat-batean
Donostia, 2016-07-14
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Conny Beyreuther
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M. Lujanbio
Hara tantoak nola bere hortan
ia putzu diruditen
hasi da eta hau noiz arte dan
sekula ez da jakiten.
Euria bada uholdea ta
udan lurra irakiten
begira Aitor Saharan ez du
ezer erdizka egiten.

A. Mendiluze
Euri garaia nolakoa den
ikusia gaude lehendik
baina auskalo inoiz hainbeste
bota al duen hemendik
gora begira ura ta ura
aldaketa izan det nik:
haseran poza ematen zidan
oain beldurra ematen dit.

ANDOAIN (2016-02-28)

Bertsolariak: B. Gaztelumendi, M. Lujanbio,  
A. Mendiluze, O. Iguaran, U. Muñoa eta A. Martin.

Gai emailea: Ion Beloki.

Sahararen aldeko elkarteak eta Andoaingoa Bertso Eskolak 
elkarlanean antolatu zuten beste behin jaialdi hau. Bastero 
Kulturgunean izan zen, igande goizean. Ehun eta berrogeita 
hamar lagun elkartu ziren, eta bakoitzak zortzi euroko laguntza 
utzi zuen sarreran. 

M. Lujanbio - A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1467ok

Gaia: Jakingo duzue, Saharako kanpamendua uholdeek gogor astindu 
zuten eta oraindik arazoekin dabiltza buelta eman ezinik. Zuek 
kanpamenduan euria nola ari duen begira zaudeten bi ume 
zarete.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ama Birjina Erkudengoa I

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1467ok
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M. Lujanbio
Beldurgarria da panorama
arriskua seguru asko
etorri leike martxa honetan
segitu behar dulako.
Euria beste inpotentzi bat
lehendik badauzkagu asko
ura ezin gorde udararako
ez udara negurako.

A. Mendiluze
Beraz sobera degun honetan
jarraitzen du barra-barra
dagoeneko urak pasa du
arriskutsuaren marra
lurrari gero emango dio
jitea eta indarra
hau da gurea, beti onari
itxaron egin beharra.

M. Lujanbio
Etxe ataritik begira eta
beti on hori aparte.
Tindufen ezin antolatuaz
gure herri ta gizarte
lurra putzu da eta etxeek
kalte haundia dakarte
laguntza eskatu beharko degu
ta laguntza eske noiz arte?

A. Mendiluze
Asko lagundu digute eta
asko laguntzen gaituzte
baina halere geure barruan
bada hainbat buruhauste.
Beraz helduei lagundu egin 
behar diegu nik uste
haundiak eta txikiak hemen
eskuak behar dituzte. 

M. Lujanbio
Goien ta behean ari du baina
urak dirudi izara
esku guztiak beharko dira
ai ze nolako pasara!
Inoiz bezela desiatzeko
Mendebaldeko Sahara
gure ura ez da euriteena
gure ura itsasoa da.

A. Mendiluze
Beti gogo bat beti amets bat
badaukagu lehenerako
itsasorantza hurbildu eta
haren aldamenerako
baina oraingoz lana besterik
ez daukagu denerako
ia ba goazen presta gaitezen
atertzen duenerako.
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A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1468r0

Lehen puntua emanda 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du  

M. Lujanbio
Andoaindarra zinan
zu garai batean
A. Mendiluze
oraindik hala dio
nere karnetean
hori ez da borratzen
herritik joatean
herritarrek onartzen
nauten bitartean.

O. Iguaran
Eta zure karnetak
zer gehiago dio?
A. Mendiluze
Zahar xamarra naizela
urteak medio
gero letrak borratzen 
hasiak zaizkio
uste det aurkezteko
ez dula balio.

B. Gaztelumendi
Andoain edo Irura
zein dezu nahiago?
A. Mendiluze
Jode! Ba konpromiso
dexentean nago.
Hemen gustora nabil
gustora harago
hobe urtea erdi 
ta erdi igaro.

U. Muñoa
Herriko seme kuttun 
egingo zaituzte
A. Mendiluze
Igual gertatu leike 
baina ez det uste
ta neu ez naiz hasiko
izendapen eske.
Seme huts izanda ere 
konforma gaitezke.
 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1467ok
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

M. Lujanbio
Zenbat sagardotegi
ein dezu honezkero?
A. Mendiluze
Ba ahaztu ez bazaizkit
dozena erdi edo
atzo azkenekoa
tripak dauzkat bero
ta gaur ere banoa
saioa ta gero.

O. Iguaran
Eguna ona, zer moduz
da biharamuna?
A. Mendiluze
Ba karraiatzen degu 
kargatu deguna
beti ez degu izaten
itxura txukuna
disimulatu behar
bakoitzak ahal duna.

B. Gaztelumendi
Aurtengo sagardoa
hain ona al da ba?
A. Mendiluze
Eraman beharko da 
hau ezpainetara
goxoa edo gazia
derrepente traga.
Jakiteko joan zaite
kupeldegitara.

U. Muñoa
Eta ez gizentzenko
nola egiten dezu?
A. Mendiluze
Goizean jaiki eta
lehenengo errezu,
gero korri ta salto
hezur danak kexu.
Zuk nola egin dezun
konta dezakezu.
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BIRIATU (2016-03-06)

Bertsolariak: J. Maia, A. Arzallus, M. Lujanbio, 
J. Soto eta A. Egaña.

Gai emailea: Aimar Karrika.

Biriatuko ikastola ttipia laguntzeko bertso jaialdia egin zuen 
Seaska ikastolen elkarteak. Bertako elizan egin zen saioa, eta 
goraino bete zen, orotara 180 lagun. Giro ederra sortu zen. 

J. Maia -  A. Arzallus - M. Lujanbio -  J. Soto - A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1469tc

Gaia: Saio honetako afitxan Andoni azaltzen da irakasle moduan eta 
besteak ikasle gisara. Galdetu Andoniri nahi duzuena eta berak 
erantzungo dizue.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Maia
Zuk fisikaz ta zahartzaroaz
omen dakizu hainbeste
eta prozesu biologiko 
batekin zenbat kontraste
zalantza haundi bat daukat barnean
eta nator erantzun eske:
berrogeita hiru urte dauzkat ta
zergatik nago hain gazte? (bis)

A. Egaña
Galdera hori zaila da baina
banoa erantzutera
berrogeita hiru urte dauzkat nik
hau, hori, bestea, zera.
Ikuspegia ez da izaten
beti berdin ta antzera
zeure ustetan gaztea zaude
besteontzat ume zera. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1467ok
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M. Lujanbio
Beti aditu aurpegi horrekin
gure ikasgela ixkinan
zuk dena dezu liburu hemen
eta dena jakin-min han
eta hainbeste jakiteko zu
sortuko zinen antzinan
Big-Bagna lehertu zen momentuan
zu ja jaioa al zinan? (bis)

A. Egaña
Galdera zaila eiten du beti
Maialen hori ze prenda!
Gaur ere galdera latza bota du
altareraino irtenda.
Barkatu baina ezin argitu
dizut Big-Bagnan leienda
hain xuxen ere ni urte hartan
soldaduskan nengoen-da. (bis)

A. Arzallus
Zuk dirudizu diszipulua
Platonen ta Socratesen
esan didate bi urterekin 
hasi omen zinen letzen
amaren tripan ari omen zinen
amari gauzak galdetzen.
Nik beste gauz bat jakin nahi nuke:
noiz hasi zinen erretzen? (bis)

A. Egaña
Erretzaile naiz antzeman dezu
neronentzako kaltian
egi askorik ez da joaten
nere hitz hauen tartian
baina erretzeaz  egi haundi bat
botako det bapatian:
ni soldaduskan hasi nintzala
Big-Bagna izan zen urtian. (bis)

J. Soto
Zaunka esaten zaio zakurrak
egiten duen hitzari
irrintzi deitzen zaio zaldiak
egiten duen hotsari
marraka deitzen zaio ardia
hasten denean kantari
ordea nola esaten zaio 
xaguak eiten dunari? (bis)

A. Egaña
Era hortako galdera zailik
Julio ez egin mesedez
hemen jendea jarri baitezu
jakin-minez, irriparrez.
Izan liteke cha cha cha, tango
igual jazz eta igual ja ez.
Ardiak kantuz egiten badu
xaguak zergatikan ez? (bis)
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Jaialdia elizan
Urepele, 2016-10-16
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Jakub Szafranski
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ELIZONDO (2016-03-06)

Bertsolariak: A. Agirre, O. Iguaran, A. Labaka 
eta A. Martin.

Gai emailea: Ainhoa Aranburu.

Musikariak: Araitz Bizkai (gitarra) eta Garikoitz Otamendi 
(biolina)

Martxoak 8, Emakumearen Egunaren bueltan antolatu zuen 
Baztango Udaleko Kultura Batzordeak “Ez da kasualitatea” 
bertso saio musikatua. Arizkuenea leku dotore eta goxoan egin 
zuten, eta halaxe atera zen saioa ere: bildua, eta une askotan beroa. 
Gai gehienak saioaren motiboren bueltan joan ziren. Bildutako 
berrehun lagunek asko eskertu zuten bertsolari, musikari zein 
gai jartzailearen lana.

A.Agirre - O. Iguaran - A. Labaka - A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146avo

Gaia: “Zu gabe ez naiz ezer”. Serioa ez balitz barre egingo genuke. 
Eta hori egingo dugu. Zuen ohekideari sekula entzun nahiko 
ez zenizkioketen hitzak kantatu behar dizkiguzue, barre pixka 
bat egiteko.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Zelaia ikusi dut

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146avo%0D
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A. Labaka
Izarapera joan da 
biok bizi-bizi
belarrira botata
zenbait harribitxi
masailean musu bat
emanda lehendabizi
“Ane maite zu gabe
nik ezin det bizi”. (bis)

O. Iguaran
“Hau izan da neretzat
lehenengo aldia
zurekin izatea 
neretzat saria
elkarrentzat gerala 
hain da nabaria!
Goizero prestatuko
dizut gosaria”. (bis)

A. Martin
“Zurekin egin ditut
justu hamazazpi
gosaria egingo
dizut nik goiz aski”.
Gero dena pasio 
ta izara-azpi...
“Argiak itzalita
ez zaude hain gaizki”. (bis)

A. Agirre
Nahiz ama izatea 
ez degun problema
goitik behera joaten da 
lehengoko eskema.
“Ez al da zure alaba
negarrez ai dena?”
Hoi da esaten didan
gauzik goxoena. (bis)

A. Labaka
Ta nik berriz ohean
hainbeste azukre!
Musikarien esku 
ere mezu kutre.
“Asko maite zaitut nik 
ez zazula uste
zuretzat ilargia
lapurtuko nuke”. (bis)

O. Iguaran
“Jo ohea zeneukan
hain txukun egina
desegiteak ere
ematen zun mina.
Zuretzat izan nahi det
nik printze urdina.
Izan nahi al zenuke 
nere erregina?”.
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A. Martin
“Nire azukre koxkorra 
printzesa ta dama
lore sorta batekin
nator gaur zugana”
ta gero digeritzen
ze-nolako lana!
“Jarraitu zazu hola
jarraitu Oihana”.

A. Agirre
Oihanera begira
beti pausuz pausu
goxo hitz egiten dit
behar egin kasu
“Negua gogor dator
ederki dakizu
franelazko izarak
ipini itzazu”. (bis)

A. Labaka
“Zuk kendu soinekoa
ondora joanda
bularretako hori 
eta berdin tanga.
Zurekin ondo nago 
egia esanda
amestutako baino
hobea izan da”. (bis)

O. Iguaran
“Eraztuntxo batekin 
nator gaur zugana
zu nere bizipoza 
baitzera Oihana.
Zurekin ezkontzea
da nik nahi dudana 
egin nahi zaitut nere 
sei umeren ama”. (bis)

A. Martin
“Egizu afaria
laztan honen truke
guarrokeritan duzu 
hainbeste bertute”
ta dena  matxo alfak
du dena disfrute
“Zortzi aldiz segidan 
egingo nizuke”. (bis)

A. Agirre
Nahiz ta sua pizten den
gure barrenean
ez diogu aitortzen
elkar zuzenean
“Asko ematen didazu”
dio azkenean
soldata mahai gainean
jartzen dedanean. (bis)
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AMASA-VILLABONA (2016-03-12)

Bertsolariak: A. Laburu, A. Agirre, J. Soto, O. Iguaran, 
B. Gaztelumendi eta A. Labaka.

Gai emailea: Ion Zaldua.

Euskal preso politikoen senideek antolatuta, “Erromherrira” 
izena eman zitzaion jaialdia egin zen Gurea zineman. Ingurua 
modu berezian prestatu zuten. Leloarekin bat eginez, erromeria 
baten itxura eman zioten oholtzari.

A. Laburu - J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146c24

Gaia: Esaldi honek zer pentsatua eman dit: “Bizi garen munduan 
umeak haurtzaindegira eramaten ditugu, guraso adinduak 
zahar-etxera eta gero txakurra erosten dugu bakarrik sentitzen 
garelako”.  Julio eta Agin bikotea dira, eta hiru txakur dauzkate.

 
Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zazpi ahizparen gai den oihala I

A. Laburu
Esaldiren bat irakurri ta 
noski horren gorabeheran
irudimen ta pentsamenduak
sarri jartzen dira hegan.
Guk hiru txakur ta elkarrekin
nahiz antza bizi primeran
jakin nahi nuke Julio egitan 
bakarrik sentitzen zeran?

J. Soto 
Umeak ez ditugu ekarri
nahiz saiatu gehienean
gurasoak zahar-etxe batean
hantxe daude barrenean
txakurrekin ni beti kontentu
beraien mimo denean
baino batzutan bakarrik xamar
zu ondoan zaudenean.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146c24
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A. Laburu
Orain astindu behar al dira
bai hango ta bai hemengo?
“Hemen banago, bakarrik zaude”
hala esan dezu sendo.
Haurrik ez eta guraso batzuk
apartatuta lehenengo
eta hobeto ote zeundeke
ni onduan ez banengo?

J. Soto 
Ez, nik nahiago zaitut ondoan
hain baitzaitut maitatua
baina batzutan ulertzen zail da
gu bion arteko tratua:
zuk “zuri” esan eta nik “beltza”
bizi madarikatua
batzu batzutan ematen dugu
txakurra eta katua.

A. Laburu
Sistema hontan agintzen duten
araura nola ez lerra?
Denak egiten dutena egin
ohitura edo plazerra.
Guk hiru txakur: nik kanitxe bat
laxoduna ta ederra
eta zuk berriz zaintzen dituzu
pitbulla ta rotbailerra.

J. Soto 
Baina guztiak dira zakurrak
denek dauzkate lau zango
ta gizakiak ikasi behar 
bat ez al du ba izango?
Txakurrak dira maitagarriak
gezurrik ez dut esango
laztan bat eman diezazuten
eskatu beharrik ez dago.

A. Laburu
Ez noski eta ostiko eman
bat uztekotan pakian
guk hiru txakur ditugulako
konpainian, aitzakian
ta hala ere sisteman gurpil
honek loturik atian
ustekabian zu eta biok
lotu gintuen katian.

J. Soto 
Katean lotu ginen gau hartan
gintuztenak zoriondu
baina ordutik elkarbizitza 
goxo bat ezin atondu.
Bi aukera dauzkagu maitia
ta lasai ezin egon gu:
beste txakur bat erosi edo
pixka’t hobeto konpondu.
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A. Laburu
Nik atzera jo nahi nuen baino
erantsi behar post-data
azken batian azken hitz hori
ematen degu kostata
zu eta biok lehen esan dezun
gisan gabiltza koskaka
hobe degu bai ondo konpondu
askoz merkegua da ta.

J. Soto 
Hortan arrazoi daukazu baina
ez zaitezela sumindu
nik soilik nion aurrerantzean
zergatik egon berdin gu?
Elkarrizketa luzatu da ta
nahiz mozteko ahalegindu
ta azkenerako zure txakurrak
alfonbran pixa egin du.

Martxoan Bertsoa
Urretxu, 2016-03-18
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Gorka Azkarate
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A. Laburu - A. Agirre - J. Soto - O. Iguaran 
B. Gaztelumendi - Ane Labaka

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146d4g

Gaia: Agin, aurten sagardotegian esperimentua egin duzu: sagardo 
bera bost kupeletan sartu duzu, denbora utzi eta sagardoak 
gustu ezberdina hartu du. Atzekoak dira bost kupelak.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Motibo bat nigana

A. Laburu
Zeozer egiteko 
asmua neukan nik
eta lehen kupela
prest dago jadanik
txinparta berezia
baitauka gaurdanik
ta Oihanan kupela
berria izanik
ez nun uste hain ona
aterako zanik.

O. Iguaran
Sagardo berria naiz
ta badet nibela
nekin gustora bete
daiteke sabela
brilloakin beteta
jarri det kupela
ta uste det bidea
luze daukatela
hobetzen bainijua
ardua bezela.

A. Laburu
Ta bigarren kupela
kupel nabarmena
hor zer sartu dan ondo 
dakit ta problema!
Ezin jakina zer dan
aterako dena
txirri gorri-gorria
ta altu duena
hauxe da sagardorik 
kontundenteena.

A. Labaka
Kontundentea naiz ni
nere azaleran
ondo dastatu nauzu
zabiltza primeran
txiri gorri-gorria
jarrita aukeran
arriskutsua naiz ta
has zaitezke hegan
ta bazpa’re gehiegi 
ez nazazu edan.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146d4g%0D
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A. Laburu
Hirugarren kupela 
bete non emeki
baino gaur arte ez nun
oraindik ireki
ze egur klase duen
Aginek baleki...
Zergatik ez det ondo
ulertzen ederki
baino naparrek hori
hartzen dute beti.

J. Soto
Naparrek ez dakite 
ta arren barkatu
ni hementxe bainago
posturaz karratu
jaio berri nintzela
baininduzun sartu
orain gorputza hartu dut
bihurtu naiz altu.
Ez naiz kabitzen eta
kupelez aldatu.

A. Laburu
Ta hurrengo kupela
ze-nolako mauka!
Kasualitatez ez non
merkatuan hauta
nahiz jabeak haseran
egiten zun zaunka
bigarrenan antzeko
kupela da hau ta
baino pixka’t azidez 
altugua dauka.

A. Agirre
Nahiz ta sartu ninduzun
ozpindu antzeko
neregan egokitu
da ezin hobeto
oliuan gisara
loditu da lepo
olio beharrik ez
ta Agin perfekto!
Letxu hosto lehorrak 
pixka’t goxatzeko.

A. Laburu
Azken barrikotiai
hasiko natzaio
fermentazio eta
azido karraio
sagardo izateko
zu ez zinan jaio
azukre dexentia
dauka ze arraio!
Baino trago luzia 
egin behar zaio.

B. Gaztelumendi
Gutxi ta maiz edaten
hamaika pirata
nunbait azukreari
dabiltza tiraka.
Baina nunbait eduki
behar det txinparta
nere aldamenera
kantari, bibaka
denak prozesioan
etortzen dira ta.
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BERGARA (2016-03-18)

Bertsolariak: E. Artetxe, O. Bartra, M. Lujanbio, B. 
Gaztelumendi eta A. Egaña.

Gai emailea: Iker Iriarte.

Erramu Zapatu bezperako jaialdia, udal pilotalekuan. Giro ona 
eta saio txukuna.

M. Lujanbio – O. Bartra
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146e6s

Gaia: Gaur “Loaren Eguna” omen da. Eta diote biztanleriaren  %47k 
ez duela ondo lo egiten. Nik ez dakit zuek zein portzentajetan 
egongo zareten, baina goizero tren eta ordu berean egiten duzue 
topo. Maialen erdi lotan joaten da, ezertako gogorik gabe, eta 
Oihana beti berriketan, kontu esaten.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

M. Lujanbio
Ez gera lagun-minak
hor nonbait ezagun
goizez nahi izaten det
patxadatsu jardun.
Hargatik disimuloz
bila nabil egun
honek “pause” botoirik
izango ote dun. (bis)

O. Bartra
Beti hurreratzen naz
goizetan zugana
ni naz alkarrizketa
lepo daroana
baina ez dakit inglesez
Maialen, ai ama!
Esplikatu pixka bat
“pause” botoiana. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146e6s
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M. Lujanbio
Jarri ezpainak itxita
emateko musu
ta ez haizerik bota
aguanta ezazu.
Bart bueltako trenean
gauean gertu zu
gauez hainbeste gauza
eiten al dituzu? (bis)

O. Bartra
Lo zazpi orduz nago
gitxi gorabehera
behintzat daukadanean
hortako aukera
mutila ausartzen da 
gero esatera
ametsetan be egiten
dodala nik berba. (bis)

M. Lujanbio
Beraz beti hitza dezu
mingainaren puntan
eta jario erori
ohi zaizu batzutan.
Kristalan kontra nauka
ni rollo estutan
ta aurikular bat eta
mobila eskutan. (bis)

O. Bartra
Nire ondotik ez dozu
zuk egingo ihes
logure ei zarela
bota dozu errez
ein lo, apoiau hemen
esa’iztezu baietz
eta gero kontatu
zer ein dozun amets. (bis)

M. Lujanbio
Zuk proposatzerako
sorbaldan naukazu
lo hartzeko gogotsu
eta zu jo ta su
barne mundu aberatsa
dezu oso aizu!
Ze barrua ahotsez
beteta daukazu. (bis)

O. Bartra
Berba egitea da 
nire pasioa
ze ona goizeroko
gure sesioa!
Benga hasi lanerako
dedikazioa
bihar segiko dogu
konbertsazioa. (bis)
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IGORRE (2016-03-19)

Bertsolariak: On. Enbetia, M. Lujanbio, A. Arzallus 
eta B. Gaztelumendi.

Gai emailea: Illart Gumuzio.

Arratiako Bertso Eskolak urtero antolatzen duen San Josetako 
jaialdia.

A. Arzallus – On. Enbeita
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146f98

Gaia: “Errefuxiatua izatea ez da erraza, maite duzun herria atzean utzi 
beharra” dio kantu ezagunak. Zuen egoera ere hori da: zuen 
herria atzean utzi behar izan duzuen bi errefuxiatu zarete.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Oihan beltzean zoinen eder den

A. Arzallus
Aste hotz batzuk iragan dira
etxetik joan ginela
erreka zabal ta izoztuak
itsas sakon bat bestela
baso luzeak eta mendiak
pasa dira dena dela
iruditzen zait muga zailenak
haragizkoak direla.

On. Enbeita
Dena atzean utzi genduan
maite genduna hain zuzen
eta parean jartzen direnek
hori ez dabe ulertzen.
Hesien ostean beste hesi bat
ez gaitue inun hartzen
joan ta joan hor goaz baina
ez gara inora heltzen.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146f98%0D
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A. Arzallus
Gerra batetik gatoz ihesi
hango metraila eta bala
mafioso bati utzi nizkion
dirua eta azala
ta orain aurrean hesi handia bat
altua eta zabala
ta bestaldetik beiratzen dute
gaizkile batzuk bezala.

On. Enbeita
Ez gendun izan gura gerraren
antolatzaileen esklabo
baina zakua bete izanaz
damutzen hasita nago.
Gure herria gure lepotik
distantzi handira dago
eta igual ez gara inoiz 
beste inongoak izango.

A. Arzallus
Mundua gero ta zailagoa
dela ohartu hondoan
geure etxera petrolio bila
hor dijoaz erdi doan
eta orain gu ez gaituzte nahi
beraien etxe ondoan
gu ere hona ez gentozkeen
haiek ez balira joan.

On. Enbeita
Gure zeruan aspaldi baten
ez da ikusten izarrik
nahiz ta itxuraz inork ez daukan
gure kontra ezer txarrik
euren zerbaiten bila ei gatoz
ez dago esan beharrik
ta ez daukagu geuk dakarguna 
mantentzeko be indarrik.

A. Arzallus
Nahiz lekuz kanpo ta denboraz at
gauzkaten  ezereztuak
nahiz ta txarrantxa zorrotz hoiekin
ez izan bide erreztuak
ez pentsa denak ere ez dira
bide malkartsu estuak
agian noizbait helduko digu 
bolondres baten eskuak.

On. Enbeita
Ja horrekaz be ez daukat hemen
nik neuk esperantza asko
behean lokatza, goian euria
denbora joakulako.
Boluntario batzuk badatoz
hori aitortu beharko
baina esku gitxi izaten dira
hainbeste jenderentzako.
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ZUMAIA (2016-04-01)

Bertsolariak: A. Egaña, O. Iguaran, I. Zubeldia, J. Maia, 
A. Arzallus eta B. Gaztelumendi.

Gai emailea: Unai Manterola.

San Telmo jaien egitarauan urtero izaten da Zumaiako Bertso 
Eskolak antolatzen duen jaialdia. Aita Mari zineman izan zen, 
eta 300 lagun bildu ziren.

A. Egaña – O. Iguaran
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146gbk

Orioko nere lagun bat Vietnamera joan da. Honek, Orio eta 
Erreala du bere testuingurua. Ostatu hartzera joan,  eta bertako 
neskak galdetu zionean nongoa den “From  Orio” erantzun dio. 
Eta gainera harritu egin da ez zekielako non zegoen.
Andoni da oriotarra eta Oihana Vietnameko albergekoa.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

O. Iguaran
Tipo xelebre hauxe
azaldu sorpresan
nongoa den galdetu 
apuntatu nezan
dago ondo azaldu
nahi dunan perezan.
Ez det ondo ulertu
Ohio ote zan? (bis)

A. Egaña
Oh! Jaio ni Orion
serio-serio
azaldu beharko dizut
ze erremedio.
Konparaketa txiki
txiki bat medio
Italian San Remo da
Euskadin Orio. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146gbk%0D
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O. Iguaran
Ez det ulertu baino
ez dio ajola
tipoak nunbait ez du
maparen kontrola
Italia ote zen
pentsatu det hola
gutxinez jabetu naiz
Europan dagola. (bis)

A. Egaña
Beraz gainditu degu
jatorri problema
futbol taldearena
dijoa hurrena
Reala da txapeldun 
Europan barrena
pentsa “Lee Chun-Soo” baitzen
taldeko txarrena. (bis)

O. Iguaran
Realarena ez det
ulertuko bela
ta berak azaltzen du
baneki bezela
distantzi kontuekin
galtzen du nibela
gainera pentsatzen du
ni Txina naizela. (bis)

A. Egaña
Ni ez bainaiz begiak
desberdintzeko gai
behintzat nere izena
apunta zazu ai!
Inglesez gutxi dakit
ta ez det jakin nahi
“I am” Andoni naiz ta
Orion ere bai. (bis)

O. Iguaran
Nahiz ta hitz jokuekin
daukan nahiko festa
Orio ta Aiatik
hau dabil iheska
nahiz zerbait apuntatu
diodan trabeska
zure ama hizkuntza
ingelesa ez da. (bis)

A. Egaña
Ta ibaian arraunlari
batzuk fuerte-fuerte
batelean ikusi
ene zenbat suerte!
Zatozte Kontxa aldera
han zenbat disfrute!
“Tanda de honor”en sartzen
kostako zaizute. (bis)
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I. Zubeldia – J. Maia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146he0

Gaia: Iker, zuk sexurako adizioa duzu. Logroñoko terapia talde batean 
apuntatu zara eta Jon Maia aurkitu duzu bertan.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

I. Zubeldia
Ze-nolako sustoa!
Ze nobedadea!
Aiba Jon Maia jauna
azaldu da bea
biok bodegaraino
etorri omen gea
ta hemen juntatzea
kasualidadea. (bis)

J. Maia 
Ni asmagatik nator
hala da naizena
baina ja ikusi det
nik zure izena
Iker sartu da eta
akabo problema!
Adizioa kentzeko 
metodo onena. (bis)

I. Zubeldia
Beti gora begira 
dabilkit brujula
ta noiz bajatuko dan
ezin det kalkula.
Baina hau zuregatik 
pentsatuko nula
entzun baitet zakur bat
erosi dezula. (bis)

J. Maia 
Oraindik ez naiz hori
barneratzeko gai
nere txakur txikiai
hartu dio usai.
Ondo entzun det baina
ez det sinistu nahi
nerekin, bale, bueno...
txakurra utzi lasai. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146he0%0D
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I. Zubeldia
Ezin hasiko gera
terapian deman
begiak ateratzen
lehenengo irteeran.
Itxura xelebrea
daukazu soberan
barka baino zakurra
nahio det aukeran. (bis)

J. Maia 
Tigreak ta txakurrak
basoak, jardinak
zure adikzioak
a ze eraginak!
Nik berriz janzten ditut
buzoak urdinak
nik konponduko ditut
zure itukinak. (bis)

I. Zubeldia
Abiatu nahi dezu
hain postura hezen
estimatuko nuke
nik besterik ezen
jendea begira dau
begitara zuzen.
Ezautu gaituzte ta
Vietnamera goazen.

J. Maia 
Neri berdin zait Vietnam
edo ta Tokio
zeure ondoan egon
nahi nuke propio
Vietnamera bakarrik
ez zaite joan tio!
Ez joan bonsaiaren 
adarretatio. (bis)

I. Zubeldia
Riojan egin degu
lehenengo aukera
maitasuna piztu da
posible ote da?
Nerekin joaten bada
Oriente aldera
jakingo dezu zer dan
Japongo bandera. (bis)
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I. Zubeldia
Ametsak bete daitezen
behar da borondatea
nahiz bertsolari bezela
izan degun guk artea
nik betidanik maite izan det
sake eta rematea
eta ametsik frustratuna det
pelotari ez izatea.

M. Amuriza
Plazak maite-maite ditut
eta beraz ezin uka
berriz jaioko banintza
hemen nahi nukeela buka
gai jartzailea izango nintzen
horrek bentaja bat du ta:
plazan berdintsu nenbilke eta
gutxiago sufrituta.

ZEGAMA (2016-04-03)

Bertsolariak: A. Egaña,  I. Zubeldia, M. Amuriza eta O. 
Iguaran.

Gai emailea: Ion Zaldua.

Kasino Elkarteak urtero antolatzen duen jaialdia egin zuten 
Erlezain egunez, pilotalekuan.

A. Egaña - I. Zubeldia - M. Amuriza-  O. Iguaran
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146igc

Gaia: Berriro jaio eta bertsolari izango ez bazinete, zer izatea gustatuko 
litzaizueke?

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz geroz 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146igc%0D
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O. Iguaran
Iker pelotero zera
ta horrekin konformatu
Miren zu izan zaitezke
gai jartzaile ta famatu
nik bi horiek ta beste asko
nahiko nituzke probatu
bertsolari naiz momentuz baino
ez det ezer deskartatu.

A. Egaña
Ba nik errepasatu det
ofizioen zerrenda
taxista izan nahi nuke
barru-barrutik irtenda:
bertsolaria irtisten da ta
lanean hasten da benga!
Eta taxisten lana ordea
iristean bukatzen da.

O. Iguaran
Miren aspaldi zaila
da zu topatzea
ja ez zaizu gustatzen
gaueko trantzea
ohitura galdu dezu
aldatu al zea?
Igual gertatu zaizu 
askoren antzea
mutila aurkitu ta
zerorri galtzea. (bis)

M. Amuriza
Mutila aurkitu dut 
eta ordudanik
gustora ibiltzen naiz
bera hartuta handik.
Zorrotz zatoz Oihana
ta kezka daukat nik
bera aurkitu dut eta
han dago jadanik
horrek ez du esan nahi zu
galdu zaitudanik. (bis)

O. Iguaran - M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146jio

Gaia: Oso lagun onak zarete. Orain arte beti elkarrekin, parrandan... ibili 
izan zarete. Baina bikotea duzuenetik, Miren ez da parrandan 
ateratzen. Oihanak berdin jarraitzen du, parrandara ateraz. 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146jio%0D
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O. Iguaran
Nahiz gure harremana
gaur dagon tentea
distantzia bihurtu
da inportantea.
Askotan sentitzen naiz
hain inpotentea!
Zurekin banatzen det
oraindik menpea
lehen txupitoak ziran
eta orain tea. (bis)

M. Amuriza
Txosnarik txosna ginen
gu biok kozkortu
zenbat trago ditugun 
elkarrekin hartu!
Ta kexu zara teaz
nahiz nik hori lortu
badut susmo bat eta
halaxe zait otu:
zer nahi duzu nirekin
egon o mozkortu? (bis)

O. Iguaran
Nahiz alkoholetan erre
ditugun mila gau
zurekin parrandatik
in dezaket barau
horrek ez baitu behar
guretzako arau.
Ez zera animatzen
ezina? Zer da hau?
Gogorik ez daukazu
horrek kezkatzen nau. (bis)

M. Amuriza
Behin ta berriz ematen
didazunez lata
diotsut nik gogorik
ez dudala falta
berekin ibili nahi 
dut oin ttipi-ttapa
ta utzidazu gozatzen
hoixe falta jata,
enamoramentua
behin izaten da ta. (bis)

O. Iguaran
Ja hitz egiten dezu
ezkonduen gisan.
Mutil hori bakarrik 
al dago bizitzan?
Akaso lotu zera
katean baldintzan
parrandara atera
ikusi han, ditxan.
Mutil bakarra baino
baietz gehio izan. (bis)

M. Amuriza
Agian joango naiz
bai, egunen baten
baina zelan oin beste 
zerbait tokau jaten
zu hain zara librea
hor mundua jaten
horrenbeste diskurtso
baina ezin eten
ez didazula niri
uzten libre izaten. (bis)
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GASTEIZ (2016-04-21)

Bertsolariak: M. Lujanbio, On. Enbeita, I. Viñaspre, 
O. Perea, A. Estiballes eta J. Maia.

Gai emaileak: Zumai Olalde eta Garazi Atxa.

Gasteizko Gaztetxearen 28. urteurreneko bertso saioa.  

J. Maia-A. Estiballes-O. Perea- I. Viñaspre
On. Enbeita-M. Lujanbio

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146kl4

Gai emailea: Garazi Atxa.

Gaia: “Gaztetxea guztion etxea da”. Hori izan zen orain dela urte 
batzuk Gaztetxeak egin zuen kanpaina. Gau batean ehunka 
iratxo agertu ziren Gasteizko hainbat puntu ezberdinetan. Orain 
berriro agertu behar zarete Gasteizko puntu ezberdinetan. Non 
eta zergatik aukeratu duzue puntu hori?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Aita izena kanta beharrak

J. Maia
Ager nintekeen Zaramagatik
edo El Pilar aldean
edo Avenida Santiagon edo
edozein zoko ertzean
ager nintekeen Ama Zurian
Correosen aldarean
baina ni iratxo agertuko naiz
Eusko Legebiltzarrean
eta haundia sentituko naiz
horko guztien aurrean. (bis)

A. Estiballes
Ni izkutuan hor agertu naiz
Gasteizko plaza erdian
ta udaltzain bat zegoenean
txiza egiteko premian
disimuluan udaletxean
hor sartuko naiz agian
orratz batekin Gorka Urtaranen
aulkitxoaren azpian
ez dezan ahaztu zeinek jarri dun
orain dagoen tokian. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146kl4%0D
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Neurria: Zortziko handia
Doinua: Donostiako hiru damatxo A

O. Perea
Lehendabiziko paseo hortatik
urteak dira igaro
beti muinoan egotea ez
mugitzea dut nahiago
ta horrexegatik joan naiz ni
auzotara, urrunago.
Apadrinatu egin naute ta
Errekalehorren nago.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

I. Viñaspre
Ez Urtaran ez legebiltzarra
ez nabil zuen antzeko
leku hobe bat hautatu egin dut
gaurko hontan agertzeko:
gaztetxean justo barra ertzean
potetxo bat eskatzeko
gehio maiteko naute seguru
ta egongo naiz hobeto. 
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Neurria: Hamarreko berdina, 5 puntuz eta 8 silabaz 
Doinua: ETAren su-etenetik

On. Enbeita
Hiru buelta eman ditut
Kutxitik eta Zapatik
baina hemen kontzientzia
ei daukate betidanik.
Kaspa gehiago lukeen
beste leku bat nahi dut nik
Parlamentura joango naiz
ba al dakizue zergatik?
Aulkira ohituta nago
ta molestatzen badakit. (bis)

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas I

M. Lujanbio
Harria dauka kanpo ta barru
da gauza agerikua
arkitektura iragan horrek
badauka bai meritua
baina ez dut maite nik hor barruko
sermoia ta predikua
alderantzizko exorzismo bat
ja ez denez delitua
katedralean sartzera nator
sorginen espiritua.
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Plaza bete poz
Segura, 2016-03-07
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ARAMAIO (2016-04-23)

Bertsolariak: X. Igoa eta B. Gaztelumendi.

Gai emailea: Iker Iriarte.

Europa bat-batean egitasmoa antolatu zuen 2016an Mintzolak, 
eta uztailean egingo ziren jardunaldi nagusien atariko, udaberriko 
saioak antolatu zituzten. 
Kurdistango Dengbeja kantu inprobisatzaileak eta Sardiniako 
kantariak etorri ziren gonbidatu, eta Euskal Herrian zehar aritu 
ziren bertsolariekin batera. Apirilaren 16an hasi eta zazpigarren 
plaza, eta azkena, izan zen Aramaiokoa.
Zinar Ala kurdua,  eta  Simone Monni eta Paola Dentoni 
cantadore sardiniarrak aritu ziren, azken hauek Stefano Cara eta 
Michele Deiana ahots laguntzaileak alboan zituztelarik.
Bukaeran, Egun da Santimamiña doinuarekin inprobisatu zuten 
guztiek, baita itzultzaile lanetan aritu zirenek ere.

B.  Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146lng

Gaia: Ze aho-zapore utzi dizu Europa bat-bateanek?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Amodioa gauza tristea

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146lng%0D
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Astebetean eduki degu
zer esan, zer kontatua
bertsolaritzak beti behar du
lur batean kokatua.
Baina erokeri hau behin genuen
halaxe proposatua
ta astebete luzean degu
ikasi ta gozatua
mundu handi bat badela baina
mundu txikiz osatua.

Arratsaldero ez dira berdin
berotu gure polborak
hala’re neurri askotan egin
ditugu gure aprobak.
Aste honek zer ematen duen
esango digu denborak
nik hala ere hau izan dela
esateko dauzkat frogak
aldi berean indartze bat ta
umiltasun lezio bat.

Mundua esaten diogun hori
norantza edo non doa?
Berdina al da hitzen azpian
ezkutatzen den hondoa?
Bertsolaritza da mundu hauek
ikasteko metodoa
eta nik daukat behin bukatuta
oraingo aste zoroa
oraindik ere mundu gehiago
ezagutzeko gogoa.
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ALTZO (2016-04-29)

Bertsolariak: X. Amuriza eta M. Amuriza.

Xabier Amurizaren azken saioa izango zena antolatu zuten 
Altzon, Elordi Elkartean.  Handik egun batzuetara, Xabierren 
urtebetetze egunez, adierazi nahi omen zuen bat-bateko 
plazetatik errretiratzen zela. Bere alaba izan zuen alboan bertso 
afari eder eta hunkigarria osatuz. Afariaren aurretik, hitzaldi-
solasaldia egin zuten udaletxeko aretoan; Xabierren bizitza eta 
bertsogintzako zenbait atal jorratu zituzten.

X. Amuriza - M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146mps

Librean aritu ziren, eta saioaren hasiera aldeko lagin bat jaso 
dugu hemen.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek 

X. Amuriza
Gabon lagunok banan-banaka
edo nahi bada kuadrilla
toki hoberik zaila geneukan
propio joanda ere bila.
Hemen bukatzen da nire bertso
ibilerako gurpila.
Beraz gaur Miren derrigorra da:
onena izan dedila. (bis)

M. Amuriza
Behin etorrita gaur gu birritan
iritsi gara Altzora
lehenik eta behin herrira heldu
gara Alegitik gora
ta bigarrenik oraintxe zuen
magalera edo altzora
gaurko saioa onena ez eze
hurbilekoa izango da. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146mps%0D
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X. Amuriza
Bi etorrera ta mila ere
baitiogu Altzori zor
neronek behintzat neure gogoa
sentitzen dut txit hurbilkor
lehena bezain urduri eta
azkena bezain sentikor.
Hala ere gaur ni bezain lasai
ez da geldituko inor. (bis)

M. Amuriza
Zu bezain lasai inor ez dago 
nahiz izan hainbeste jende
hasi orduko amaiera bat
aipatu zuk derrepente.
Baina bizitza ziklikoa da
orain etzan orain tente
ta honi nondik begitzen zaion
hasera izan daiteke. (bis)

X. Amuriza
Ziklikoa da baina azkena
gero ta hurbilagoa
ez pentsa triste nagonik gero
edan baitut sagardoa.
Azkena da hitz fuertea baina
ez da halako tragoa
aita baztertu alabak segi
etxea aurrera doa. (bis)

M. Amuriza
Aurrera doa zikloa eta
horixe nahi nuke aitu
hara non zauden udazkenean
ta han bide bat amaitu
baina ni nago udaberrian
ta horretxek uztartzen gaitu
urte on batek ona izateko
bietatik behar baitu. (bis)

X. Amuriza
Beraz Mirenek esan nahi luke
nirea ez dala bukatu
ez da bukatu hori badakit
oindik behar det jokatu.
Nahi nuke Altzon esan dezaten
gerora harro ta altu
hemen izan zen bere azkena
baina ez zen akabatu. (bis)

M. Amuriza
Gero esango dutenarekin
pentsatzen zabiltza antza
baina bi gaude ta orekatu
egin nahi nuke balantza
Amuriza han ez zen akatu
hori egingo duten txantxa
alabarekin izango ahal duzu
hainbesteko konfidantza! (bis)
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X. Amuriza
Bakarra zara alaba Miren
haurrak ez ditut ilaran
pentsako dezu amildu xamar
nabilen azken boladan.
Zikliko hori orain esango
dizuet hemen nola dan:
hau pozik dabil gehiago ez baitu
aitarik izango traban. (bis)

M. Amuriza
Alaba baten postura ez da
beti horren erosoa
ni hasiberri nintzela ginen
hain bikote ponposoa:
zuk erritmoa markatu eta
nik segi zure pausoa
baina hemendik aurrera izango
naiz neu laranja osoa. (bis)

Batzarra
Iruñea, 2016-01-16
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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X. Amuriza - M. Amuriza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146ns8

Librean aritu ziren, eta hauek saioaren amaierako bertsoak.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Aita izena kanta beharrak

M. Amuriza
Zalantza gabe gaurko saioa
izan da oso espeziala
hasi orduko esan du aitak
hau amaiera bat zala.
Nik berriz jarri dut hasera bat
ta geroaren itzala.
Nolanahi ere seguru nago
gogoratuko garala
eta bakoitzak nahi duen eran
interpretatu dezala. (bis)

X. Amuriza
Azkena dala hala ere hemen
ez det itxiko aterik
ez daukat noski bizitza hontan
esteko borondaterik.
Ez nuen uste azken saio hau
Altzo hontan izaterik.
Eskerrik asko bihotz bat eta
esku parea beterik
topiko handi bat dala badakit
baina ez dago besterik. (bis)

M. Amuriza
Zentzu onenean baina bihotza
gaur zatituta daramat
txataltxo bat du hemen elkartu
zaigun entzule bakanak
beste txatal bat darama aitak
ta noski beste bat amak.
Plazer handi bat izan da dena
isildua ta esanak.
Bihar esango dizkizut hemen
aitortu ez dizkizudanak. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146ns8%0D
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J. Uria
Lehenengo musuak
ze beldur ze izu!
Bizipen horrek badu
horrenbeste pisu.
Proposamena bota
dizut baina aizu!
Nola hasi behar den
zuk ba al dakizu? (bis)

M. Lujanbio
Zer egin behar degu
eseri ala etzan?
Bat erasora joan
bestea defentsan?
Jone ez nuke nahi zuk
gaizki har zenezan
beste espektatiba bat
nun egia esan. (bis)

ABADIÑO (2016-05-06)

Bertsolariak: A.M. Peñagarikano,  M. Lujanbio, 
I. Elortza eta J. Uria.

Gai emailea: Maite Berriozabal.

San Prudentzio jaietan, Traña-Matienako Errota Kultur Etxean 
antolatutako jaialdia.
Leku dotorea, oso ondo prestatua. Ia-ia bete egin zen, sarrera 
doan baina aurrez hartuta heldu ziren berrehun lagun inguru eta 
erraz sortu zen giro beroa aretoan.

M. Lujanbio – J. Uria
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146q10

Gaia: Hamabost urteko lagunak zarete. Zuen lagun guztiek emana 
omen dute lehen musua, baina zuek ez. Jonek elkarrekin 
probatzea proposatu dio Maialeni.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146q10%0D
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J. Uria
Guk gure burueri
zenbat eragite!
Denak musuka daude
hainbeste ekite!
Zuretzat beraz ni naiz
itsusi ta sinple.
Bueno berdin da hartu 
mentazko bi txikle. (bis)

M. Lujanbio
Egia esan finago
lehen esan nezakeen
ia ba has gaitezen
musu hori ematen
baina masail ertzean
edo aho baten?
Noiz hasten da musu bat
musua izaten? (bis) 

J. Uria
Masail edota ezpain
bertatik bertara
ez dugu inoiz eman
ta nolako traba
Nik teoria baina
argi daukat hara:
musu bat ez da musu
mingainik ez bada. (bis)

M. Lujanbio
Beraz hurbildu gera
gu ezpainetara
eta bere mingaina
hor sartu dit jada.
Hau al zan hain gozoa?
A ze nazka hara!
Bare bat txupatzea
bezelakoa da.

J. Uria
Bare bat dagoena
epel ta ez bero
nik ere horrelakorik
ez nuen espero
baina hobetuko degu
saiatu ezkero.
Entrenatu behar dugu
asteburuero.

M. Lujanbio
Ondo ematen degu
rubia ta morena
helduko degu gure
mailarik onena.
Baina ai ze kontu zen
gure lagunena?
Sobrebaloratua
dago musuena. (bis)
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I. Elortza – A.M. Peñagarikano
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146r3c

Gaia: Baserri batean, Igor ardia belarra jaten bakarrik egoten zen lasai-
lasai. Etxeko aurrea garbitzeko jarri zuten. Baina orain ardi berria 
ekarri dute, Peña, eta hau azkar- azkar belar guztia jaten hasi da.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

I. Elortza 
Urte bete osoan 
nik debozinoak
ze gose ekarri dau
gaur demoniñoak!
Kontrolatu egixux
zure emozinoak
aste bat iraun behar
deusku razinoak. (bis) 

A.M. Peñagarikano
Bai, baina ez dute beti
hainbeste irauten
ardi danak ez dira
berdinak izaten
askoz gehiago jan dut
egun bakar baten
garbi asko ikusten da
ez duzula jaten. (bis)

I. Elortza 
Hemen enbido behar da
ta ez jo hordago
inteligentea naz
eta neurriz nago. 
Begiratu belartza
ba horixe dago
autopista daukagu
ehun metro horrago (bis)

A.M. Peñagarikano
Hain zuzen hortarako
ni ekarri naute
ta zenbat jaten dedan
ikusi zazute:
nere atzean Maialen
hortxe daukazute
horren barea ere
jan egingo nuke. (bis)
(*)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146r3c%0D
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I. Elortza 
Barea be jango dau
hoixe entzun dot nik
hemen ez dogu euki
gaur arte halakorik.
Bedartza jango deusta
gaur oso-osorik
ta Bizkaia osoan 
ez dago otsorik. (bis)

A.M. Peñagarikano
Ta orain otsoari
zertako egin hots?
Hemen gozatu ditut
nik makina bat hortz
ta zu nere ondoan
geratu zara motz
ni beti ardi zaharra
ta zu beti bildots. (bis)

I. Elortza 
Bedarra jan eta jan
ez eizu jarraitu
nausia ezagutzen dut
ta zuk ondo aitu:
kortazesped moduan
erabiltzen gaitu
ta ez bazaitu behar 
hil egingo zaitu. (bis)

A.M. Peñagarikano
Puska batean ez naiz
aizu aterako
belarra asko janda
gizenduta bapo
ni kontserbatuko nau
produkziorako
zu eramango zaitu
almonditatako. (bis)

I. Elortza 
Hau Durangaldea da
ta zu zabiltz txarto
ja baserritarra be
kaletar dalako.
Erabiliko zaitu
jakixu zertako
pegatina moduan
furgonetarako. (bis)

A.M. Peñagarikano
Hemen bildu gera gu
holako bi ardi
honek dana zikina
ta nik dana garbi
ta zein hilko luketen
entzun zazu adi.
Hor dago pastorea
galdetu berari. (bis)

(*) Aurreko saioaren aipamena
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BILBO (2016-05-07)

Bertsolariak: A. Egaña, B. Gaztelumendi, O. Iguaran eta 
N. Elustondo.

Gai emailea: Ibon Aristi.

Santutxuko Bertso Eskolak urtero antolatzen ditu “Udaberriko 
bertso saioak”, Bilboko Udaleko Kultura Sailaren laguntzarekin. 
Aurten XXXII. edizioa. Ohikoa den moduan, Karmelo plazan 
egin zen lehenengo saioa, larunbat eguerdian.

A. Egaña - N. Elustondo
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146ouk

Gaia: Azken hamarkada hauetan mugikorrak argazkigintza hankaz 
gora jarri du: kamera atzean zegoena kamera aurrean jarri 
du, Selfia asmatu da. Gazteei galdetuz gero egunean zenbat 
ateratzen dituzten, ez gara harritzen berrogeita hamar badira. 

 Zuek zenbat selfi atera dituzue? Inoiz atera duzue selfiren bat?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

A. Egaña
Kamara baten objetiboak
nunbait emana du buelta
nunbait pertsona gaur egun dago
nartzisismoaz beteta.
Nik sekretu bat kontatuko det
ez det eukiko gordeta:
selfirik nola aterako det
mobilik ez daukat eta!

N. Elustondo
Mobilik gabe bizitze hutsa
gaur egun harrigarri da
baina hargatik nik Andoniri
ez diot nahi ezer tira.
Nere aldetik maiz ipini naiz
mobilai hola begira.
Baina ez dakit ze kristogatik
denak beltz irtetzen dira.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146ouk%0D
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A. Egaña
Imajinatu itsas ertzean
laranjazko arrastia
Imajinatu haitzak, uhinak
ta gordetzen eguzkia
imajinatu zelai berde bat
gau ihintzarekin bustia
ta tonto horrek galduko dezu
zu, zu, ta zu, ez bestia!

N. Elustondo
Edertasunak galtzen ditugu
ta gabiltz erdi hilean.
Nahiz eta eman gomina eta
guztia nere ilean
beti desastre ateratzen naiz
urrunean zein hurbilean
pentsa palmera bat ipini dut
watsapeko perfilean.

A. Egaña
Gure burua erakutsi nahi
ta hor gabiltza guztiz ñaño
“Ni han nengoen” “Ni hau nauzue”
erakutsi beharra ño!
Baina gizona sortu zenetik
sortzetikan oraindaino
ezkutatzeko gehiago dugu
erakustekoa baino.

N. Elustondo
Hori dela eta ezin ba egin
geronen demagogia
gure itxurak baduelako
berekin nahiko ajia.
Hala’re nola aukera askoko
bide dan teknologia
zatoz Andoni ata dezagun
zure lehengo selfia. 

Bertso Kuadrilla
Trebiñu, 2016-01-16
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ONDARROA (2016-05-13)

Bertsolariak: M. Amuriza, M. Artetxe, I. Murua 
eta B. Gaztelumendi.

Gai emailea: Esti Alberdi.

Kofradia Barria izan zen presoen aldeko hirugarren bertso 
jaialdiaaren aterpe. 
Arratsaldeko 8etan izan zen,  sarrera bost euro. Bertaratu zirenek 
saio goxo eta oro har ederra entzun zuten. Bukaeran, puntutan 
eta agurretan,  bi ondarrutar,  Jose Mari Aranbarri “ Botx” eta 
Jon Arrizabalaga “Harri”, aritu ziren bertsolariekin batera.

B. Gaztelumendi – I. Murua
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146s5o

Gaia: Iñaki, 25 urte egin dituzu kartzelan. Gaur, erraz ahaztuko ez 
duzun eguna iritsi da, bazatoz herrira. Irteteko ordua iritsi 
zaizu, eta hor duzu, Beñat azken urteetan alboan eduki duzun 
funtzionarioa. Elkarri begira zaudete.  

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

I. Murua
Preso egon naiz kartzela hontan
hogeita gehiago urte
hainbat gose eta egarri greban
hartua naukazu parte.
Orain banoa hor uzten zaitut
ez ganora, ez aldarte.
Eta zuk preso segiko dezu
jubilatzen zeran arte.

B. Gaztelumendi
Egoten nintzen zure ateko
zirrikitutik begira
nere atzetik joaten zinen
patioaren erdira.
Nik hemen segi behar dedala
hori egia da tira!
Hala’re zure lagunak ere
nerekin geratzen dira.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146s5o%0D
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I. Murua
Hor uzten ditut eta horrekin
bihotza daukat tristerik
zure menpean egon beharra
ia ez da sinesterik!
Baina zu zaude bakar-bakarrik
eta gorrotoz beterik
hemendik kanpo zure zai ez da 
bakardadea besterik.

B. Gaztelumendi
Ja hogeita bost urte pasata
ta zuk hirurogeita bi
bakardadea biontzat dago
hori izan zazu argi.
Nun bizi ta nun lan egin behar
zertan nahi zenuke ari? 
Zuk ez diozu errez utziko
kartzelan egoteari.

I. Murua
Zitalkeriaz altxatzen dezu
azken agurrez ahotsa
hori desio badidazu nei
eman behar lizuke lotsa
baina ez noa denbora galduz
banoa bihotz airosa
eta gozatzen hasi nahi nuke
nere lagun-minen poza.

B. Gaztelumendi
Zure lagunak ere zahartu
zaizkizu zure antzera
igarotako urteak ezin
dira itzuli atzera.
Zure minean gordeta joango 
natzaizu zure etxera
gauero zure amesgaiztoen
ateak irekitzera.

I. Murua
Beti gorrotoz ta beti minez
zera gizon berezia
min emateko soldataduna
min emateko hezia.
Bizia ere badezu baina
ez da ez zuk merezia.
Bueno egia aitortzen badet
hau ere ez da bizia.

B. Gaztelumendi
Bizia ez da inoiz erreza
besterik ez zen faltako!
Hala’re zure herriak ere
zenbat ate, zenbat gako.
Hona ekarri zintuen gudak
berean dirauelako
badaezpada zelda bat libre
utziko det zuretzako.
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I. Murua
Ba segi zazu zeure amesgaizto
eta zure desgrazian
hona berriro ez naiz helduko
sekula bizi guzian.
Lehenago hemen gazte ta heldu
gehiago ere bazian
ia lehenbailehen uzten zaitugun
betiko langabezian.

B. Gaztelumendi
Ez nuen uste zu zintugunik
nerekin hain dohakabe
mende laurden bat igaro degu
gertu-gertu, parez pare.
Itzuli zaite behingoz etxera
askatasunaren jabe
zu`re lanean ai zera baina
giltzak nere esku daude.

Bardoak
Lizarra, 2016-01-22
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ANTZUOLA (2016-05-20)

Bertsolariak: M. Artola, U. Mendizabal, U. Agirre 
eta A. Martin.

Gai emailea: Iraia Gabilondo.

Sasibertsolarixak Bertso Eskolak antolatu zuen Sanisidrotako 
saioa. 
Torresorro antzokian izan zen. Sarrera bost euro, eta 50 lagun 
inguru elkartu ziren.
Aipatua eta gero bertsotara ekarria izan zen egun horretan  Diario 
Vasco egunkariak saioa iragartzeko erabili zuen titularra: “ Hiru 
bertsolari gaztek eta 40 urteko batek abestuko dute gaueko 
jaialdian”.

U. Agirre  – A. Martin
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146t84

Gaia: Gurasoek ikasketak ordaindu eta lan on bat izateko bidali 
zuten Alaia. Alaiak munduko lanpostu onenak probatu ostean, 
baserrira itzuli nahi du. Unai, aita, aurrez aurre dauka. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haize hegoak hurbiltzen ditu
 
U. Agirre 
Ongi etorri lehendabiziko
ai alaba bihotzeko
txikitandikan saiatu ginan
gure maila iyotzeko
geu estutu ta zeuretzat jarri
karrera on bat lortzeko.
Mundua horren gaizki al dago
berriz bueltan etortzeko? (bis)

A. Martin
Behin ikasia nigan dakarkit
hau da betiko etekin.
Ezagutu dut Hong Kong ta Sidney
La Paz gero eta Pekin.
Mundua dago deseraikita
nahiz egon hainbat eraikin
eta geroa eraiki nahi dut
nire bi esku hauekin. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146t84%0D
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U. Agirre 
Bergararaino iritsi naiz ni
zuri nola erakutsi?
Jaio ezkero baserri hontan
aritu naiz jo ta hautsi
eskuentzako lain badaukagu
eta erremintei eutsi.
Hemen badakizu zer daukagun
lan asko ta diru gutxi. (bis)

A. Martin
Ederki dakit aberasteko
aukerarik ez dudana
baina zu pixka’t pozik zaude ta
irripartsu dago ama.
Ezagutu dut transgenikoa
kutsadura ta porlana
ta orain gehiago estimatzen dut
zuek egindako lana. (bis)

U. Agirre 
Baina lehenbizi ondo pentsatu
lasai hartu zazu beta
gaur hamar urte joan zinenian
hau hemen zegoen eta.
Monotonia da lanbide hau
ertetzen dena kolpeka.
Sei hilabete pasatu arte
zuk ez desegin maleta. (bis)

A. Martin
Deskonfidantza pixka bat duzu
agian nire erruz ta
ez dakit ondo nola erein, jaso
kardoa edo masusta.
Nahiz konfiantza dena ez izan
eskeini zaidazu puska
ta zuk zerorrek neurtu zazu
zein den emandako uzta. (bis)

U. Agirre 
Bixitarikan ez nun espero
ta sortu zaidan nahastea!
Baina pozten naiz behar bainuen
etxean odol gaztea.
Bi katiuska hemen dituzu
ta hobe dezu jaztea
ez dezu nahiko azpi garbitzen
bota hoiekin hastea! (bis)

A. Martin
Nire takoien altura ere
omen duzu igerria
ni odol gaztez gazte nago ta
zuk ahul duzu gerria.
Kontsumo talde bat sor dezagun
publika dadin berria:
elkarren lagun izan leizkela
glamourra ta baserria. (bis)
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U. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146uag

Gaia: Orain dela 80 urte hil zen zure aitona. Gaur, Elgetako Intxortako 
frontea egon zen lekura zoazte familia osoa. Ustez zure aitona 
ehortzita dagoen fosa irekitzera doaz.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure munduko bizimodua

U. Agirre 
Amona joan zan ta amarekin
noa dana bizitzera.
Gure aittona kondenatua
besteen eskutik hiltzera!
Hainbeste urte pasa ditugu
askok hitzetik hitzera.
Kostata baina ausartu gera
hobi honetan biltzera
aspaldi gaixki itxi ziguten
zauria irekitzera.

Ahal dala ozen esan behar det
mundu denak jakin dezan
bala galdu bat etorriko zen
noraezean ta presan
eta guretzat konponbiderik
ez zen ez hemen ta ez han.
Aranzaditik deitu ziguten
zuloa ikusi genezan
bera hil zutela banekin baino
agur ez genion esan.

Gerra gordinak sortu izan du
ez dakit zenbat endredo! 
Ume garaia gogoratzen det
triste eta bero-bero
amonak negar egingo zuen
hamar mila aldiz edo
Franco joan arren hau segitzea
ez zuen asko espero.
Eta batzuek berdintsu daude
laurogei urte ta gero.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146uag%0D
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ZALLA (2016-05-20)

Bertsolariak: E. Lekue, A. Elortegi, B. Amezaga, 
N. Cortada eta J. Soto.

Gai emailea: Jon Martinez.

Bertako Udalak antzoki dotorean antolatutako jaialdia 
bertsotrama bihurtu zuten. Gai edo egoera batetik bestera 
pantailan argazkia aldatuz, banpiro eta zonbien istorioa osatzen 
joan ziren gai jartzailea eta bertsolariak.

J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146vcs

Gaia: Hemen irudikatu dugu apokalipsi bat. Baina egungo gizartea 
hain apokaliptikoa da?

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

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/146vcs%0D
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J. Soto
Debekuz bete dira kaleak
ta debekuz elkarteak
bortxatzailez eliza barruak
pederastiaz parkeak
kaleak eskalez bete dira
ta plastikoz uharteak
zimur nere betarteak
egia esan beldur pixka bat
ematen dit gizarteak. (bis)

Bakoitzak bere ghettoa dauka
bakoitzak bere tribua
bakoitza bere zilborrarentzat
Jauna eta gatibua.
Zuk segi zazu belauniko ta
nik jango dut bisigua
ni bata ta zu hirua
batzuk odola txupatzen dute
eta besteek dirua. (bis)

Gure mundutzar hau ikusten dut
zonbi batzuen kartzela
baina uste dut hauek egunez
ere ateratzen direla
ez dut ezkutatzen sarri izan
ohi naiz ni ezkor itzela
agian zuek bezela.
Baina uste dut oraindik ere
aldatu daitekeela. (bis)
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ANOETA (2016-05-27)

Bertsolariak: B. Gaztelumendi, A. Martin, U. Agirre, 
A. Laburu, I. Apalategi eta  O. Iguaran.

Gai emailea: Amaia Agirre.

Urte luzeetan egin gabe egon ondoren, aurten bigarrenez egin 
zuten Anoetan festetako  jaialdia. Laurehun bat lagun bildu ziren 
pilotalekuan.

B. Gaztelumendi - A. Martin - I. Apalategi - O. Iguaran
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1470f8

Gaia: Hogeita bost eta hogeita hamabost urte  bitartekoek ezaugarri 
batzuk omen dituzte: ezkonkideen edadeak omen dira, 
lehenengo zimurrak ateratzen omen dira, alkoholari neurria 
hartzen ikasten omen da,  maskota erosteko joera nabarmentzen 
da. Ohikoen diren joera horiek ba al dute islarik zuengan?

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

A. Martin
Zimur batzuk badauzkat
zabal ta neurgaitz
alkoholarekin ere
neurtzen hasi naiz.
Maskota ta senarra
berdinak dira maiz.(bis)

B. Gaztelumendi
Ni oraindik ez nago
ezkongai klasean
eta parrandan berriz
gabiltz desfasean
oraindik segitzen det
aurreko fasean.(bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1470f8%0D
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I. Apalategi 
Amaiak asmatu du
goitik behera zirt-zart
alkoholari neurria
nik hartu nion bart.
Likorean botilan
lagarto bat daukat.(bis)

O. Iguaran
Zer behar da botilan 
musker bat sartzeko?
Nik hogeita bost dauzkat
garaiz da zahartzeko.
Badauzkat hamar urte
neurria hartzeko.(bis)

A. Martin
Hamar urte alperrik
zergatik igaro?
Guztia ez da tekila
eta ardo trago
nik ere neurtzen dut
lehen baino gehiago.(bis)

B. Gaztelumendi
Neurtzen hasi zerala
egin dizut kasu
Alaia aldatua
ez ote zera zu?
Maskoteri bezela 
beiratzen didazu.(bis)

I. Apalategi
Horrela izango da
zure arabera
hartzen dizugulako
xelebre tankera
ez dezu maskotarik
maskota zu zera.(bis)

O. Iguaran
Eta senar kontuez
hobe da ez hitz ein
nik ere ezkontzea
pentsatu nuen behin
gutan bat ezkontzen da
ezetz asmatu zein! (bis)

A. Martin
Lan haundia ezin da
ondo aukeratu
ezkontzeko behar da 
aurrez entrenatu
eta ni ezkontzen banaiz
ez naiz enteratu.(bis)

B. Gaztelumendi
Hemen laurotan norbait
doa ezkontzera
eta ni ez naizela
nabarmen hoixe da
niri arrairik ez zait
bizirik atera.(bis)
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I. Apalategi
Nik uste nun nintzela
guztiz harrapagaitz
gaur jakin det nagola
oraindio garaiz.
Bi urte gehio dauzkat
ta zertan ari naiz?(bis)

O. Iguaran
Alaiak urrun ditu
nobian dizdirak
ezkontzetik urruti
bere jirabirak
soinekoan partez du
txakurtxo txuri bat.(bis)

A. Martin
Soka izena du ta
hark dauka arreta
oso okerra gendun
zure ikerketa
askoz gazteagoa
ematen dut eta.(bis)

B. Gaztelumendi
Espeziala degu
giza-aberea
Alaia horixe da
maskoten legea:
bera zurea edo
zu zera berea? (bis)

I. Apalategi
Hamen nahiko maskotak
danok dirudigu
gaur bete ezkero lau
baldintzatik hiru
ximurrak kolpez danoi
atera zaizkigu.(bis)

O. Iguaran
Ba bai zimurtuko degu
laurok nahiko larru
ezkontza ta maskota 
dira bi amarru
kontatuko dizuet
hamar urte barru. (bis)
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SORALUZE (2016-06-03)

Bertsolariak: B. Gaztelumendi, J.Maia, A. Arzallus 
eta  O. Iguaran

Gai emailea: Josu Goikoetxea.

Pil-pilean Elkarteak Udalaren laguntzaz antolatutako jaialdia, 
elkartearen XX. urteurrena zela eta. Bertsoaldi batzuetan 
musikariaren laguntza izan zuten. Domentx Uzin aritu zen tuba 
zein gitarrarekin.

B. Gaztelumendi – J. Maia – A. Arzallus – O. Iguaran
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1471hk

Gaia: Bost urte dira areto honetan bertso saiorik egiten ez dela. 
Publikoan bada orduz geroztik bertso saioren batera joan ez den 
jendea. Bost urte hauetan plazan zer gertatu den kontatu behar 
diezue, beraz.

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz geroz

A. Arzallus
Bost urteko aldaketan
inor ez baitago salbu
Euskal Herriak iparra 
irabazi edo galdu
bertso bakoitzak bere eguna
nahi izaten du azaldu
baina oraindik bertso zaharrek
zentzurik ez dute galdu.

J. Maia
Plaza batzuk beti dira
diskurtsoaren aldare
ta beste batzuk haundiak
zirkuitoaren zutabe.
Denetarikan ta denentzako
badaude baina hala’re
bakar bat ere ez da azaldu
Plaentxikuaren pare.

http://http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1471hk%0D
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B. Gaztelumendi
Hogeita hiru urte neuzkan
ni nintzen mutiko fina
Euskal Herrian pasa da
mila pena, mila grina
hauteskunde zein herri harresi
ta pentsatzen det jakina
gure herria aldatu dela
gu aldatu geran adina.

O. Iguaran
Herrian plazan bezela 
bost urte dira igaro
ta neretzat aldaketa
haundi bat izan da klaro.
Nahiz ta orduan izango nitun
zuk baino urte gehiago
amen galdezka nenbilen ni`re
eta orain “hamen” nago.

A. Arzallus
Gerra zaharrak, gerra berri
aitortuz gero ondradu.
Mundua berotuko zen
zero koma hiru gradu
eta bertsoak hoien guzien 
errotan segi behar du
gerrak lekuz aldatzen dira ta
bertsoak hala dihardu.

J. Maia
Politikaren gurpilak 
nora gaitun eramaten
herriko soziedadean
eman digutela jaten
ez dakizuen ezer ez degu
bertsolariok esaten
dakizutena esaten degu
baina beste  modu baten.

B. Gaztelumendi
Garai haietan Irak zen
gerra gogor baten parte
urteak joan da gerra
oraindik ez da aparte
nahiz ta bost urte izan litekeen
kantatzeko aina tarte
berdina esaten segiko degu
entzuten diguten arte.

O. Iguaran
Segi gerrak eraikitzen
hitzak omen dun artean
akaso noizbait biziko
baikera hola pakean.
Aparkatu det behinola armak
egiten ziren partean
ta ondo gaude fabrika hoiek
hautsez dauden bitartean.
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BILBO (2016-06-08)

Bertsolariak: U. Alberdi  eta A. Egaña.

Gai emailea: Pedro Alberdi.

Laugarren urtera doa Uxue Alberdi eta Andoni Egaña bertsolariek, 
Pello Ramirez musikariak eta hainbat idazlek “Kafkaren aulkia” 
emankizuna martxan dutela.
Bertsoa eta literatura uztartzen dituzte bertan. Pello Ramirezen 
txeloaren eta akordeoiaren doinuen laguntzarekin, idazle batek 
proposatutako testuen gainean inprobisatzen dute bertsolariek.
Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatutako saioan, Pedro Alberdi, 
Bilbon bizi den idazle eibartarra, izan zuten gonbidatu.

U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1472k0

Gaia: “Dezepzioa” hitza ez dator euskal hiztegietan. Zer da zuretzat 
dezepzioa?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ilun ikarak azken argia

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1472k0%0D
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U. Alberdi
Bizitzan zehar tokatu ohi da
holako batzuk batzea
batzuek aurre iten diete
besteek eman atzea.
Langa oso goian jartzea da hori
goian jartzea katxea.
Dezepzioa da ilusioei
tamainarik ez hartzea.

Izaeraz naiz nahiko beroa
Haserrekoia, suharra
ta halakotan tokatu ohi da
batzuek jaso beharra
baina halere nei segituan
loratzen zait irriparra.
Dezepziotik gutxi izan dut
edo memoria txarra.

Nik ere gora begiratzen dut
ilusioen eskale
beti izan naiz lortu ezin den
altxor urrun horren zale
eta bizitzak esanagatik
batzutan alto ta bale
dezepzioak dituen horrek
amesten duen seinale.



- 169 -

Bapatean 2016

BERGARA (2016-06-10)

Bertsolariak: O. Bartra, M. Amuriza, O. Iguaran 
eta On. Enbeita.

Gai emailea: Amaia Agirre.

Musikariak: Beñat Antxutegi eta Eneko Sierra.

Ez da kasualitatea izeneko saio musikatua egin zuten, 
Bergarako gaztetxean.

O. Bartra – On. Enbeita
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1473mc

Gaia: Gaztetxe hau garai batean kartzela izan zen. Michele Angiolillo 
kazetari eta anarkista italiarrak hemen eman zituen bere azken 
orduak eta iaz RIPeko gitarristak ere hemen aurkitu zuen 
heriotza. Zer pentsatua eman dizue.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Geldirik ezin naizela egon

On. Enbeita
Arratsaldean sartu gara ta
lekua hartu hain errez
gero estutu historiari
leku egin dautsagunez.
Izenak izen hau kartzela zan
danak dira ziegak berez.
Hiltzeko ez da leku ederra
baina bizitzeko be ez.

O. Bartra
Kartzela legez ezagutua
dozuela bergararrok
ta kartzela bat izateko be
tetrikoa baderitzot
pentsau izanaz zer biziko eban
ziega bakotxean askok 
hona sartuta imaginauta
hotzikara sentitu dot.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1473mc%0D
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On. Enbeita
Lau horma estu, leiho txiki bat
ohe bat ta hiru prenda
bat, bi, hiru, lau... gelarik gela
anonimoen zerrenda.
Auzolanean koloreztatu 
dozue hau benga, benga!
Baina arnasa hartu ahala
zeozer korapilatzen da.

O. Bartra
Inguruetan somatu dogu
makina bat iluntasun
imaginario pertsonalean
kartzela zelan daukazun
ta proiektua berritxuratuz
burua nora joatzun
beraz ederra da nola egin dan
espetxea askatasun.

On. Enbeita
Ortuari be bota deutsogu
iluntzean begirada
buruaz baietz eginda danok
bueltaka hona ta hara.
Zer pentsatua emoten daben
paradoja handi bat bada:
gu gure kabuz etorri gara
ta holantxik joango gara.

O. Bartra
Beraz kartzela irudikatu
hemen sartuz bapatean
baina jadanik proiektu ezberdin
ta askea izatean
gaur auskalo zer pasatuko dan
oholtzatik behera joatean
agian gaba pasauko dogu
horko ziegaren batean.

On. Enbeita
Badaukat gaba eder-ederra
izango dan esperantza
guztiak ezin dau hartu eta
heriotz txarraren antza.
Zer izango da hemen bertsoa?
Umore baltza ta txantxa.
Ze sinplea dan gerra zaharra
galdu gendunon bengantza.

O. Bartra
Beste zeozer komentau nahi dot
espetxeagaz batera:
polita izanda gaur ingurua
apaintzeko zuen era
baina gu ere gaur ekarrita
hain juxtu be espetxera
beheran ze serio zauzien danak
funtzionarioen antzera. 
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ANDOAIN (2016-06-24)
 

Bertsolariak: A. Egaña, A. Laburu, M. Amuriza, 
On. Enbeita, A. Mendiluze eta A. Agirre.

Gai emailea: Ion Beloki.

San Juan egunez, urteroko saioa da Andoaingoa. Plazan egiten 
da, eta oraingoan eguraldi txarra zela eta entzuleak ere oholtzan 
sartu ziren, eta gertu-gertuko saioa atera zen. Zaparrada baretu 
zenean, entzule gehiago agertu ziren plazara. Guztira hirurehun 
lagun inguru.

A. Mendiluze
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1474oo

Gaia: Festak iritsi dira, baina dena ez da festa izaten. Gaueko martxa 
ezagutzen duzu, saioetatik bueltan askotan tokatu izan zaizu 
bakarrik itzultzea, zure buruari bueltaka. Semeak ere ari 
zaizkizu parrandako adinera hurbiltzen. Ze burutazio etortzen 
zaizkizu?

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian B

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1474oo%0D
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A. Mendiluze
Festak iritsi zaizkigu eta
urteko egun onenak
gaztearentzat aldamenetik
ateratzeko ordenak.
Nahiz ta gaueko jolas guztiak
izan goizeko kondenak
aldez aurretik zein gutxi ajola
izaten dun ondorenak.
Baina gertuan ditudalako
eskeak eta baimenak
eta bi seme ohartzerako
haunditzen ari direnak
nola azaldu ezin direla
egin beti gogo denak?
Beste zer galdu ez duelako 
burua galtzen duenak.

“Txukun ibili”, “Garaiz etorri”,
gure aitaren esana
etxetik irten orduko beti
lasai esaten zidana.
Haren atzean beti kezkatan
erreguka beti ama
irtenaldiak ia gogoan
dauzkat denak banan-bana
berdin da herria, berdin kuadrilla
berdin eguna ta plana
behin etxeratzen direnerako
dena baita iragana.
Beraz semeak nere aholku
bat ta bakarra darama:
“Egin bakarrik eginda gero
damutuko ez zerana”.

Ni saiatzen naiz aholkuekin
jazteko seme maitea
nahiz gustora jarriko nukeen
bere hankatik katea.
Baina normala hoi da kumea
noizbait kabitik joatea
eta normala festatarako
gogo latza eramatea
normala aita edukitzea
beti aholkuz betea
normala berak ez entzutea
nere kezkatik botea
eta normala etxeratzean
“Ze ordu da?” esatea.
Okertu eta ikastea da
behin gaztea izatea.
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MUNGIA (2016-06-29)

Bertsolariak: A. Estiballes, A. Egaña. O. Iguaran 
eta J. Larrinaga.

Gai emailea: Bernardo Mandaluniz.

Mungiako Taket Bertso Eskolak Sanpedro jaietan antolatutako 
jaialdia. Andra Mari Estalpean, 13:15ean, laurehun lagun bildu 
ziren.
 

A. Estiballes
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1475r4

Gaia: Pako Etxeberria mediku forentsearen ikerketa batek frogatu du 
4.000 tortura kasu baino gehiago egon direla Euskal Herrian.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Ez nau izutzen negu hurbilak III

A. Estiballes
Tomas Linaza izena etortzen
zait burura parez pare
Mikel Zabalza Bidasoako
uretan itota bare
Unai Romano, bere aurpegia
mugitua aldez alde
zein Kepa Urra, zerrenda hortan
dauden bi ondorio grabe:
gure herriaren memori hontan
izenak egon badaude
ta zenbat kasu egongo dira
izen ta abizen gabe?

Intxaurrondoko pasillo baten
lehen kolpeak ta barrura
elektrodoen antza ei daukan
bateri baten itxura
zazpi urtetan aldatu ez duten
bainera bateko ura
edo oihu bat damu zaitzana
etorri izanaz mundura
edo pomada soil bat ematen
ei dizun forentse hura.
Gauza guzti hoiek ta askoz gehiago
izan daiteke tortura.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1475r4%0D
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Edozer gauza egin zitekeen
gerra baten izenean
eta ez ziren kasu aislatuak
baizik sistema barnean.
Forentse batek lau mila izen
bildu ditu azkenean
eta bidean darrai gehiago
irten leikezan planean.
Isildu barik jarrai dezagun
bide hortatik lanean
herri bat ezin baitogu sortu
isiltasunen gainean.

A. Estiballes – A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1476tg

Gaia: Urteak joan eta urteak etorri, beti aurkezle bera Mungiako 
saioan. Ez al zaudete aspertzen hasiak?

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

A. Estiballes
Saioa barriz ere 
Amets ze motela!
Beti gai-jartzaile hau
ez al da itzela?
Txarrena gaiak ere 
bardinak direla. (bis)

A. Arzallus
Nahiz Bernardok ez daukan
kopeta lizuna
Bernardo zer emango 
dizut erantzuna
pentsatzen dudana edo
entzun nahi duzuna? (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1476tg%0D
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A. Estiballes
Gainera sartu nahian
zebilen gurekin
“Gazte zarete edo...”
nahi baduzu jakin
lehengo aldiz nator
alkondararekin. (bis)

A. Arzallus
Eta hasi atzeko
partea aztertzen
bion janzkera hara
joanez aletzen
zu zahartzen zoaz eta
Bernardo gaztetzen. (bis)

A. Estiballes
Zuk praka bakeroak
bastante tipiko
zapatila marroiak
ja horrekin kitto!
Zeu ere etorri zara
nahikotxu klasiko. (bis)

A. Arzallus
Neri goitik begira
galdezka “Zer moduz?”
Arkaitz zu nahastu zara
gaiez ta inguruz.
Ez al da kantatu behar
Bernardori buruz? (bis)

A. Estiballes
Lehen be emon deutsogu
guk nahikoa lata
poloan kaskezur bat
hortxe deuko taka!
Bernardo beti izan da
apur bat pirata. (bis)

A. Arzallus
Ia hogeita hamar urte
gai-jartzaile lanez
Rajoiren antza pixka bat
badauka aidanez:
beti amaitzear ta
inoiz amaitzen ez. (bis)

A. Estiballes
Ba nik ez dot ikusten 
Bernardo hain triste
zahartzen ari naizela 
ez al dozue uste?
Uste dot dabilela
omenaldi eske. (bis)

A. Arzallus
Ai omenaldi eske!
Galdera sakondu.
Zerbait txukuna behar
diogu atondu
gure omenaldia 
beti izango du. (bis)
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A. Estiballes
“Gure omenaldia 
beti izango du”
jarraituko daudela 
hil arte seguru
hiltzen danean hortxe
enterrauko dogu. (bis)

A. Arzallus
Utzi itzazu Arkaitz
zuk azken orenak
ongi biziko ziran 
mungiar gehienak
Bernardon umorea 
baleukate denak. (bis)

Bertso Eguna Kursaalen
Donostia, 2016-01-30
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Alberto Elosegi
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SOPELA (2016-07-02)

Bertsolariak: U. Agirre, I. Elortza, P. Loizaga eta J. Soto.

Gai emailea: Arrate Illaro.

ALBEk (Algortako Bertsolari Eskola) antolatutako bertso 
jaialdia. Larunbat eguerdian izan zen, Sopelako txosna-gunean.

J. Soto – U. Agirre
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1477vs

Gaia: Ibarrako eta Irungo eraso sexisten ondoren, ekimen berriak jarri 
dituzte martxan. Whatsapp taldeak sortu dituzte neskek, ez 
daitezen etxera bakarrik joan. Parrandan norbaitek etxera joan 
behar badu, Whatsapp taldean idazten du eta beste norbaitek 
joan nahi duen eta horrela elkarrekin joaten dira. Zuek herri 
berekoak zarete, baina ez duzue elkar ezagutzen. Parranda 
ostean Whatsappean idatzi eta elkarrekin joateko geratu zarete. 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

J. Soto
Gaua gozatu baitut
tragoaz tragoaz
eta dantza pixka bat
egin dut zangoaz
baina etxea itzultzeko
halako gogoaz
elkar topatu dugu
Whatsappen bandoaz.
Nola duzu izena 
eta nora zoaz?

U. Agirre
Erantzungo dizkizut
danak berehala
Whatsappetik gu biok
elkartuta hala
pentsatu inkomodo
sentitzen naizala
hau ez genduke behar
behar degun bezala.
Elkar ezagutzeko
balio dezala.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1477vs%0D
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J. Soto
Hemen hasten da beraz 
gure pelikula.
Nik Ane dut izena
jakin dezazula.
Etxera itzultzean
bakarti, ahula
sentitu izan al duzu
sekula, sekula
atzetikan itzal bat
dijoakizula?

U. Agirre
Orain zuri ez dizut
gezurrik botako:
kale honetan bada
majina bat kako
beldurrak nago eta
gezurtau zertako?
Sentitu izan ditut bai
hemengo eta horko
bestela ez zenuen
Whatsappik jasoko.

J. Soto
Teknologiak ongi 
erabil daitezke
gu ere Whatsapp bidez
lasaitasun eske
bidean hemen goaz
urduri ta triste
nahiz elkarren ondoan
babesteko beste
metro erdi gehiago
hurbil al zintezke?

U. Agirre
Hori izango bada
zure zoriona
lasai elkartuko da
aparte dagona.
Ustekabean biok
bildu gara hona
eta nahiz joan gintezkeen
karizi ta broma
bildurrak bizi gera
ta hori ez da ona.

J. Soto
Ekarriko ahal ditu
honek egun batzuk
non lasaitasun gehio
izango dugun guk!
Hauxe da nere etxea
logela hortxe dut
nahiz babes gabe nagon
babestu nahi zaitut
nahi baduzu zurera
lagunduko dizut.

U. Agirre
Ezetzikan ez diot
esaten inori
horrek nerekiko du
mila kategori.
Jarraitu nahi badezu
jarrai zazu ongi
baina zer ari geran
ez esan inori
arazo batentzako
partxe bat da hori.
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GETXO (2016-07-06)

Bertsolariak: F. Paia, A. Martin,  J. Uria, A. Egaña, 
I. Elortza  eta J. Soto.

Gai emailea: Miren Loizaga.

Algortako Biotz Alai plaza da urteroko Bertso Jaialdi 
Mundialaren kokagune.
Urtero gai baten bueltan izaten da saioa, eta ukitu esperimental 
handia du ekitaldiak. 2016koak odola izan zuen ardatz. Eta 
beste behin udako saiorik jendetsuenetakoa bihurtu zen. 
Bederatzirehun lagun inguru bildu ziren.

J. Soto - F. Paia - A. Martin - J. Uria - A. Egaña 
I. Elortza 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147928

Gaia: Gorritzen garenean odola masailetan pilatzen da. Baina 
gorritzeko arrazoi oso desberdinak daude. Zuk atzeko hauek 
azkeneko aldiz zergatik gorritu ziren kontatuko diguzu. Eta 
besteok erantzungo dute ala izan zen ala ez.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147928%0D
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J. Soto
Joneri kolore gorritxoa
bere bi masailetatik
behin okindegira joan zenean
ta azalduko det zergatik:
“Por favor ponme dos barras de pan”
eskatu zion barratik
eta okinak erantzun zion
“Nik`e euskaraz badakit”. (bis)

J. Uria
Egia da bai okindegian
a ze nolako problemak!
Gorritu nintzen ze egin nituen
horren akats nabarmenak.
Noski erderaz egin nituen
nire eskaera denak
ze Gonzalez ta Rodriguez ziren
okinaren abizenak. (bis)

J. Soto
BECeko azken final ostean
garbi aitortzera goazen
monja bat enamoraturikan
hurbildu zitzaion zuzen
bera zela ta sotana uztea
ari omen zen pentsatzen
masail gorritu egin zen eta
korrika eskapatu zen. (bis)

I. Elortza
Bertso munduan gertatzen dira
pentsatu bakoak anitz
han jardun nintzen ni BEC kanpoan
monja harekin hitz eta hitz
ta egia da sotana horrek
gorritu ninduen hagitz
igual ez zitzaidan pasako
habitoa izan balitz. (bis)

J. Soto
Larunbat gauez eta neska baten
ingurura joan zen edo
galdetu zion “ Nahi al zenuke
ni izatea torero?”
ta neskak baietz eta Frediri
bi masailak bero-bero
beti kalabazak jaso eta 
nunbait ez zuen espero. (bis)

F. Paia
Masail gorriz beterik jaio zen 
bai Paiatarron etxea
Osasunaren kolorea da
ta barkatu omentzea.
Arrazoi duzu Julio laguna
da gizakion trantzea
pasatu al zaigun gauza txarrena
da ametsak betetzea. (bis)
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J. Soto
Alaia izotzezko andra da
Polo Nortea bezela
beti bere tokian, beti hotz
nunbait bihotza du gela.
Behin ikusi dut nik gorrituta
nola argazkian horrela
inauteritan eta uste dut
Heidiz mozorrotu zela. (bis)

A. Martin
Baina ez zen lotsa ziur nengoen
hori zen koloretea
bihotza nahi dut gela, txanpua
ta denetik izatea.
Ni txuria nahiz, txuri-txuria
txuria reflektantea
ta gorritzeko aski izaten dut
hondartzara behin joatea. (bis)

J. Soto
Andoniri ja bere txoriak
ez dio egiten pio
baina lehengoan altxa zitzaion
pastilla zela medio
ta masailgorritu ein zen bera
urduri eta serio
aspaldi zen ez zula ikusten 
ta lotsa ematen dio. (bis)

A. Egaña
Juliok den-dena egia esan du
ia ez daukat hitzikan
pastilla hartu ta efektoak
utzi ninduen pozikan:
goitikan behera begiratuta
metro erdia kasikan
gorritasuna ez nuen lotsa
emozioa baizikan. (bis)



- 182 - - 183 -

Bapatean 2016

IRUÑEA (2016-07-12)

Bertsolariak: A. Arzallus, A. Fuentes “Itturri”, E. Lazkoz 
eta M. Lujanbio.

Gai emailea: Alaitz Rekondo.

Nafarroako Bertsozale Elkartearen bultzadaz, hainbat 
antolatzailerekin elkarlanean (Ikastolen Elkartea, Iruñeko 
Udala, Herri sanferminak, La Unica peña...) zazpi bertso ekitaldi 
antolatu ziren Iruñeko Sanferminetan. Inoiz jaietan izandako 
eskaintzarik zabalena. Formatu eta saio mota desberdinetako 
aukera izan zuten. Musikatuak, haurrentzat emanaldiak, bertso-
bermuta, balkoitik edo jaialdi arruntagoak. Eta lekuak ere 
anitzak: Takonera, Sanfrantzisko plaza, Baratxurienea, La Unica 
peña... Saio nagusiak Sarasate plazan izan ziren, astearteko hau 
besteak beste.

E. Lazkoz – A. Fuentes “Itturri”
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147a4k

Gaia: Hor, gibelaldean “Carlos III. Etorbidea” dago. Haren bukaeran 
plaza bat. Aurten izena aldatu dioten arte “Rodeznoko kondea” 
izena zuena. Konde hau  lurjabea, karlista eta  politikari 
frankista bat zen eta haren omenez zuen izena plazak. Eta haren 
ondoan “Eroritakoen monumentua”. Aurten aldatu zaio izena, 
orain “Askatasunaren plaza” da.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Goizian goizik jeiki ninduzun I

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147a4k%0D
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E. Lazkoz
Iruñean daude hamaika ikur
gure iragan beltzeko
erabaki bat hartu zuten behin
“Conde Rodezno” jartzeko.
Gaur askatasun plaza deitzen da
ta nahiz den pozik jartzeko
oraindik txoko gehiago daude
Iruñean askatzeko.

Itturri
“Conde Rodezno”, askatasunan
plaza bihurtu da jada
hori lortuta ezin da hasi
euforia ta algara.
Txoko dexente aldatzeko ta
hori guretzako traba.
Falta zazikigu aldatzen baina
nunbaitetik hasi behar da.

E. Lazkoz
Hortan arrazoi duzu ta ez da
horren txarra hasiera
eta gainera Pamplona pasa
da Iruñea izatera.
Nahiz ta gu oso adi gabiltzan
izen hoien arabera
toki izenak ez du egiten
herri baten izaera.

Itturri
Baina aldatu ta batzuk hartu
zuten haundia pakea
“Conde Rodezno” aldatze hori
ez da inontzat kaltea.
Hori aldatu ta aldatu da
erakin horren partea
horren irudi ingurun dagon
haur txikintzako parkea.

E. Lazkoz
Zertan ukatu ni aldaketa
horrek oso pozik nauka
baina azaldu behar dizut nik
parean daukagun mauka:
ikusi hemen zenbat jende den
orain txalo, orain aupa!
Honek izenak baino askoz`e
garrantzi gehiago dauka.

Itturri
Aldaketa bat iritsia da
beraz Iruñea aldera
adibide bat zuk aipatua
hemen dugun plaza bera
baina eustea komeni zaigu
egin dezagun aurrera
aldaketari eutsi behar zaio
hemendik hiru urtera.
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DONOSTIA (2016-07-24)

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

Gai emailea: Unai Elizasu.

51. Heineken Jazzaldiaren egitarauan, Bertso Jazza berreskuratu 
zuten. Aurreko urteetan egin izan zuten musikari eta bertsolarien 
arteko ekimen hau, baina utzita zuten dagoeneko. Beste doinu 
batzuekin eta hauek entseatu ondoren, Victoria Eugenia 
7antzokian egin zuten bat-bateko bertso saioa. Aritu ziren 
musikariak: Amaiur Cajaraville, Julen Izarra, Bixente Martinez, 
Hasier Oleaga eta Xabier Zeberio. 

J.Maia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147b70

Gaia: Alabak galdetu dizu: “Aita, zergatik niretzat aitona eta amona 
dira eta zuretzako abuela eta abuelo?”

Neurria: Hamabikoa, ertainaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Azken tragotxo hori hartu

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147b70%0D
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Jon Maia
Ez da errexa azaltzea
galderaren ondorena
atzerantza begiratzea
izan liteke onena.
Haiek urruti bizi ziren
Hego lurretan barrena
abuela ta abuelo ziren
behin hartu zutenak trena
ondo diozu orain aiton 
eta amona izena.
Aldaketa horretan dago
herri honen garapena. (bis)

Garrantzitsua da izana
baina baita ere izena
nik lehenago izkutatzen nun
nere erdal abizena
hemengoak ez izateak
horrek sortzen zidan pena
konplejuekin bizi nintzen
baina aldatu zait sena
ta nik abuela esaten det
ta abuela bat ozena
lotsagabe esan nahi baitut
nintzena eta naizena. (bis)

Abuelak oroitarazten dit
familiaren kultura
beraien lurrik maiteena
izan zen Extremadura
eta zu ordea euskaldun
etorri zara mundura
beraiek egin zutelako
bidai luze-luze hura
zurea ta nerea berdin
jartzeko unea heldu da
ta kanta zaiozu euskaraz
orain dagoen zerura. (bis)
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B. Gaztelumendi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147c9c

Gaia: Goizeko laurak dira eta hondartzan zaude eserita. Gaua gogorra 
eta luzea izan da. Tabernako pertsianak ixten ikusi dituzu, 
lagunak aspaldi galdu ziren.Taxirik ere ez zegoen. Eta giltzak? 
Etxeko giltzak? Abiatu zara eta hondartzan jarri zara. Dena 
ilun, olatuen aparra bakarrik ikusten da. 

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Haizea dator ifarraldetik

B. Gaztelumendi
Igandea da ta barraz barra
poteatzen naiz aritu
ta larogeiko hamarkadako
kantuak ditut aditu.
Berrogeita bi urte dauzkat ja
poteadore aditu
maiz pentsatzen det “Ai oraindikan
hogei bakarrik banitu!”.
Etxean daude lagunak baina
ni ez nintzen errenditu
lehenago jaia zena zergatik
bihurtuko da delitu?
Ta olatuak hara ta hona
ahul ditut nabaritu
nere bizitzan ere ez baitzen
aparra baino gelditu. 

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147c9c%0D
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Lehendabiziko zerbeza zena
bilakatu zen koktela
mingain lodiko nere hizketa
bilakatu zen totela.
Beti izar bat izan nahi nuke
ez gizon heldu, motela
ta etxea da lo egiteko
zapaltzen dedan hotela.
Pentsatzen nuen beti gazte ta
berde izango nintzela
nabaritzen det hankak uretan
desegiten doazela
jende guztiak ahaztu duen
Kontxa mortu hau bezela
iruditzen zait neroni ere
hondarrezkoa naizela.

Ta lo hartu det nere barruan
dena zelako galerna
ta ametsetan bisitatu det
azkenaurreko taberna
ta bapatean hor aritu det
norbaiten ahots ozena
mutiko bat da pala batekin
jolasean ari zena
ta eskuekin irudi batzuk
egin ditugu aurrena
baldearekin gaztelutxo bat
osatu degu hurrena.
“Aizu mutiko, gazteluz bete
ezazu hondartza dena
ta egizu bat mareak inoiz
eramango ez duena”.
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ELIZONDO (2016-07-25)

Bertsolariak: A. Arzallus, O. Iguaran, J.M. Irazu 
eta M. Lujanbio

Gai emailea: Fernando Anbustegi.

Baztango Bertso Eskolak eta Festa Batzordeak antolaturiko 
saioa. Foruen plazan izan zen, jaieguna eguna zen astelehen 
arratsaldez.

O. Iguaran – J.M. Irazu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147dbo

Gaia: Gaur, herri kirol saioa zegoen eta ondoren bertso saioa. Zuek 
herri kirolzale eta bertsozale zarete, eta bietara abiatu aurretik, 
txosnetatik pasa zarete. Han, zuen harridurarako, apustuak 
daude. Bietarako. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

O. Iguaran
Mila apustu klase
ezagutzen nitun
baino horrelakorik
ez ageri inun:
gu lauon zerrenda zan
idatzita txukun
duda apustu hori
zeinek epaitzen dun. (bis)

J.M. Irazu
Entzuleak behar du
orduan hitz egin
zeren gainerakoan
dena degu berdin.
Beste xelebre bat`e
bazegoen en fin!
Zion “Ametsek baietz
kuartelai pixa egin!”. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147dbo%0D
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O. Iguaran
Ta beste apustu bat 
ikusi det aizu
bertsolariarentzat 
igual enbarazu.
Halaxe agintzen zun
ta Irazu jakizu:
“Beatziko tzikian
aiko da Irazu”. (bis)

J.M. Irazu
Apustua ote zan
galanta mardula
Irazu beatzikoan
al dezu xuxurla?
Ondoan bazuen bat
eta ez zan ahula:
“Bitartean Oihanak
dantza egingo zula”. (bis)

O. Iguaran
Ba igual egingo det
agindu bezala
apustua irabazi
ahal banu ojala!
Ta “Irazu onena”
jartzen du aibala!
Baino iruditu zait
zure letra dala. (bis)
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Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

J.M. Irazu
Nere letra ote dan
a ze nahastea!
Oihana badaukazu 
zuk kontrastea
txosnan dagoen hori
adieraztea
firma bat badarama
hitzekin jaztea.
Librea, askea
hoi nere ustea
hitzari eustea
ta garbi uztea
Irazuk kantatu du
oain zuk bestea. (bis)

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Aita San Migel Idurretako

O. Iguaran
Egin dezuna ez nun espero
ta miresten det benetan
baino ni dantzan nola aritu
oholtza hontan orain bertan
doinu txukun bat hartu behar da
honelako ariketan
dantzan egingo dizut hurruna
baino bada doinu honetan. 



- 191 -

Bapatean 2016

GETXO (2016-07-30)

Bertsolariak: S. Lizaso,  A.Illaro,  I. Zubeldia 
eta A. Arzallus

Gai emailea: Beñat Vidal.

Algortako Casino plazan eta San Inazio jaietan hirurehun lagun 
entzuten zirelarik, 13:30ean egin zuten jaialdia.

S. Lizaso - A.Illaro - I. Zubeldia – A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ee4

Gaia: Udako saioak jai giroko saiok izaten dira, bereziak. Seguru 
nago gustagarriak direla gauza batzuengatik, baina izango dira 
gustatzen ez zaizkizuen gauzak.

Neurria. Zortziko handia
Doinua: Haize hegoak hurbiltzen ditu

S. Lizaso
Bertsolaria saio denetan
ahalegintzen da benetan
urtean zehar eta udaran
haseran buruhaustetan
ta sentimendu bikoitza ohi da
sarri herriko festetan:
osagarriak gera batzutan
betegarriak bestetan. (bis)

A.Illaro
Baina festetan gauza politak
izaten dira gehienak
nik estimatzen ditut aurrean
izaten ditugun denak
baina badira pertsona batzuk
nire ustetan onenak
kriston ajea izanda ere
huts egiten ez dutenak. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ee4%0D
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I. Zubeldia
Etxetik irten goizean eta
abitzen naiz tirri-tarra
badakizue bizimodu hau
degula golfo xamarra.
Igo oholtzara eta agurra
hor sortzen da zoritxarra
bertsoarekin nahiko lan ez ta
mikroai heldu beharra. (bis)

A. Arzallus 
Eta batzutan tonbolaren  bat
panpin eta erregali
beste batzutan petardo batzuk
haur batzuk goruntz bidali.
Bertsolariak isiltasuna
nahi du bertsotan irauli
isiltasunik ez dagonean
ezin da ezer itzuli. (bis)

S. Lizaso
Gaur bezelaxe nunahitan ohi da
entzule talde fidela
beste batzuek gelditzen dira
paseatzen doazela.
Nahiz eta ohartu gure esanik
ulertzen ez digutela
guri begira gelditzen dira
hontza trenari bezela. (bis)

A.Illaro
Joan eta inork ez entzutea
badakit zer den ondo nik
eta badakit nor egoten den
sarri egin barik lorik.
Lehenengo rondan gauza onik nik
ez dut ez entzun askorik
baina Algortan ez da izaten
kexatzeko motiborik. (bis)

I. Zubeldia
Gauza txarrak dauzka ta gauza onak
nola bata ta bestea
dena ez degu beti alaia
ta dana ez da tristea
ez da erreza errepidean
honuntzaino iristea
baina ederra da etorri ta zai
zaudetela ikustea. (bis)

A. Arzallus 
Festa giroak arretarekin
badu arazo sakona
kolapsatuta daude gainera
Bilbo, Donosti, Baiona
aipatu dugu paseokoen
geldirik ezin egona.
Hainbeste gauz txar ta gu 
bertsotan
zerbait badu oso ona. (bis)
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B. Vidal 
Inoiz egin al duzu
juergarik Algortan?
S. Lizaso
Ez behin bakarrik baizik
gainera askotan.
Nahiz etxeratzeko etorri
gaur ere asmotan
errex konbentzitzen naiz
ni gelditzekotan.

B. Vidal 
San Inazio ere 
bada Azpeitian.
S. Lizaso
Herria dadukagu 
guk festa betian
hemen gozatuko det
ahal den bitartian
han gozatzen segitzeko
haruntza joatian.

B. Vidal 
Ta ze santu ospatzen
duzue Landetan?
S. Lizaso
Abenduan bat San Eloi
ospatzen da bertan
juxtu egoten dana
neguaren bueltan
Eguberri jaietako
beti beroketan.

B. Vidal 
Guk badegu Landeta bat
ta bera da santu
S. Lizaso
nahiz ta egiten dituen
hamaika pekatu
herriz herri ibiltzen da
broma eta kantu
honekin santu bat gehio
ezin da kontatu.

S. Lizaso
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147fgg

Lehen puntua emanda

Neurria. Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziran I

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147fgg%0D
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B. Vidal 
Hartuko al zenukete
Landeta Landetan?
S. Lizaso
Hori ez zendun esango 
laguna benetan.
Onartuko bagenu
gerora penetan
eta nere partetikan
egon bedi bertan.

B. Vidal 
Guk hemen zu beti hartzen
zaitugu pozarren
S. Lizaso
neuk ere intentzio hori
neurekin nekarren.
Hainbeste urtean nola
izan naizen hemen.
beste pixka baten ere
segi nahi ondoren.

Bertso Eguna goizez
Donostia, 2016-01-30
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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GASTEIZ (2016-08-09)

Bertsolariak: A. Arzallus, O. Perea, J. Zelaieta 
eta I. Mendiguren. 

Gai emailea: Oier Suarez.

Gasteizko jaietan Aihotz plazan izan ohi diren saioetako bat 
izan zen hau. Hirurehun lagun inguru hurbildu ziren bertsolariak 
entzutera.

O. Perea – J. Zelaieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147gis

Gaia: Ama-semeak zarete. Gaur sei urteko Julen semea hurbildu da 
amarengana eta esan dio: “Zergatik esaten didazu txarra dela 
edatea eta erretzea, Zeledonek hala egiten badu? Nik ere gizona 
izan dut”.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Oihan beltzean zoinen eder den

O. Perea
Zeledonek du aterki txar bat
eta eskuan purua.
Tirolinatik botatzen dute
ze-nolako apurua!
Maitatzen ditu festa giroa
ta basoaren gradua.
Baserritar hau ezin da izan
zuretzako eredua. (bis)

J. Zelaieta
Ba, nere eredu daukat Zeledon
hori aitortu beharra.
Purua eta kopa lortu arte
egin nezake negarra.
Sei urte dauzkat, hala ere eman
diezazuket bai tabarra.
Gizona izan nahi nuke ama
ta arabar-arabarra. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147gis%0D
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O. Perea
Zu prestu zaude hemen jaietan
blusa zikin bat jazteko
purua eta kopa hartuta
jende artean ze ederto!
Goizeko seiak pixan gainean
harri baten hor lo seko.
Askoz gehiago ez dut beharko
zu etxetik botatzeko. (bis)

J. Zelaieta
Baina seme naiz ta ez zara izango
zu amatxo horren ero.
Zeledon puru ta koparekin
hor ibili ohi da bero.
Ta pipa eta ardo bota` re
nola badun honezkero.
Orain Zeledon izan nahi nuke
ta abenduan Olentzero. (bis)

O. Perea
Olentzerok ta Zeledon horrek
ze ganorabako fama!
Blusa-pelele bihurtzea da
ai seme falta zaidana! 
Hartu ezazu ColaCaotxo bat
jantzi ezazu pijama.
Mary Poppinsen pelikula da
zuretzako daukadana. (bis)

J. Zelaieta
Jarri filmea ta utzi semea
zuretzat da erosoa.
Zeledon nahi dut ze Mary Poppins
hori ez baita gozoa.
Zure ideia iruditzen zait
ea kabitzen den osoa:
Superkalifragilistikoa
ta espialidosoa. (bis)

O. Perea
Oraindik esaten badakizu ta
gero posible ote da?
Litro bat ardo sartu ondoren 
zure tripatik barnera
haunditu eta hortan bazaude
nik esango dizut zera:
“Hartu aterkia semea eta
zoaz balkoitik behera”. (bis)

J. Zelaieta
Balkoitik behera nola joango naiz
altura nola kalkula?
Serio ari naiz, ama serio
ez dizut egin nahi burla.
Nere idoloak horrela dira
zertarako disimula? 
Seguru nago Porrotxek ere
purua erretzen dula. (bis)
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O. Perea
Ez, zeren Porrotx makilatzen da
ta beti dago kantari.
Ez begiratu Zeledon horri
blusari ta gizonari.
Pinta itzazu zure azkazalak
ta etor zaitez sukaldari:
astindutxo bat eman daiogun
zure emetasunari. (bis)

O. Perea – A. Arzallus – I. Mendiguren – J. Zelaieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147hl8

Gaia: Oihane zerbitzaria zara taberna batean. Taberna ixtera zoazela, 
atzeko hirurak azaldu zaizkizu, gaupasan. Ez dizute taberna 
ixten uzten.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

O. Perea 
Estanpa hau tabernan
da nahiko arrunta
altu bat etorri zait
pixkat txupatuta
eta Amets Arzallusen
antza pixka’t dauka.
Itxi behar dut baina
ez da zure kulpa.
Bueno bota bertso bat
baina rimatuta. (bis)

A. Arzallus 
Ene gauean orain
zenbat pentsakizun!
Ba ni neu ez naiz Amets
ez dakit dakizun!
Ametsen bixkia naiz
pentsa ze ikuskizun!
Zeren bi anai gara
horra zu jakitun
gure amak gu sortzean
rimatu egin zun (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147hl8%0D
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O. Perea 
Ta gure Mary Poppins
bertsotako gaia
iruditzen zait neska
jatorra, alaia
kolorez bete digu
taberna, paisaia.
Gehiago dantzatzea
bada zure nahia
Bilbon duzu bixki bat:
gure Marijaia. (bis)

I. Mendiguren 
Barran utzi ditugu
ehun euro inguru
“joan, ixtera noa”
esan du. Tururu! 
Ixteko badituzu
hainbeste apuru.
Lasai gu ez baikara
hain pertsona galdu
pasatu giltzak eta
guk itxiko dugu. (bis)

O. Perea 
Ez ezazu flipatu
Marijaia gazte.
Nahiz ta sentitzen zaren
gogotsu ta aske
beste bat etorri zait
orain tragu eske.
Zuretzat esateko
dut lehen bezainbeste
segurata bezala
geratu zaitezke. (bis)

 J. Zelaieta 
Gau osoa parrandan
ze-nolako zama!
Seguridaderik ez
ze-nolako drama! 
Nahiz taberna honek zun
gaur bazeukan xarma
Andre bat hor oihuka
a ze panorama!
Neri hola ez hitz egin
ez zara nere ama. (bis)

O. Perea 
Suabe esango dizut:
zoaz pikutara!
Hirurek eiten dute
taberna hontan traba.
Erratza ere orain
pasatu behar da
ordu bata dira ta
denak txosnetara.
Ordubete bat barru
elkartuko gara. (bis)
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ALKIZA (2016-09-08)

Bertsolariak: O. Iguaran, A. Arzallus, A. Egaña, 
A. Laburu, M. Lujanbio eta S. Lizaso.

Gai emailea: Amaia Agirre.

Alkizako frontoian urteroko zita dute inguruko bertsozaleek, eta 
oraingoan ere ez zuten huts egin, nahiz eta ohiko eguna aldatu 
ztuen.  Saioa festetako ostiralez izaten da, baina aurtengoan 
ostirala (Arantzazuko ama birjinaren eguna) jai zela eta, saioa 
jai bezperara, ostegunera, ekarri zuten. Frontoi betean aritu ziren 
kantuan, Amaia Agirreren aginduetara. Sebastian Lizasori lore 
sorta bat eman zioten, Alkizako saiora hutsik egin gabe etortzen 
zen 25. aldia zelako.

S. Lizaso – A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ink

Gaia: (Biak aulki banatan eserita jartzen ditu, makil edo bastoi batekin 
eta txapela jantzita.) Alkizako bi aitona zarete, bakoitza bere 
etxeko atarian eserita. Ezker-eskuin begiratu, eta tarteka hitz 
bat edo beste esan ere bai.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ink%0D
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S. Lizaso
Ondo kostata irteten degu
guk baserriko atera
biok lagunak ta ixilikan
hau bidezkoa ote da?
Urteen karga pilatu zaigu
hau ere gure kaltera.
Hitz jarioa joan egin zaigu
sasoiarekin batera.

A. Egaña
Sasoi kontuak ez aipatzea
eskatzen dizut mesedez
garai batean hara ta hona
ibiltzen ginan hain errez
gaur egunean nekatu gera
aspertu zaharraren zaharrez
nik zigarroa behintzat lagun det
eta zuk hori ere ez.

S. Lizaso
Garai batean ez nuen falta
sasoirik eta indarrik
orduan ez zan neretzat ere
aldamenean ke txarrik
ta orain berriz makila ere
atzaparretan alperrik
ez naiz ibiltzen, erabiltzen det
adornurako bakarrik.

A. Egaña
Garai batean dantzatzen ginun
atxur, sarde eta golde
urte hauetan ezautu degu
makina bat bizimolde.
Garai batean kontra hastea
gendun ezer baino hobe
orain zaharregi bihurtu gera
haserretzen hasteko`re.

S. Lizaso
Ederki asko aldatu zaigu
bizimoduko papera
gure ustetan zergatik bizi
maiz egiten den aukera.
Non dago aita? Non da aitona ?
lehen entzuten zen galdera
ta ezertako gauza ez gera ta
sobratu egiten gera.

A. Egaña
Alaba erritan hasten zait eta
begi zeharka erraina
horrexegaitik maite det gure
atariko koxka gaina.
Gure bilobak Porkenon bila
bidali nau alajaina!
Ta esan diot “Abixauko`inat”,
zer den ez dakigu baina.



- 201 -

Bapatean 2016

S. Lizaso
Hara zertara iritsi geran
denbora joanan harira
onenak lehen eman ginuzen ta
hau bukatzen`e ari da.
Aurrean dagon mendiak ere
badauka bere dizdira
lehen Herniora maiz joaten ginen...
Orain etxetik begira.

A. Egaña
Halaxe da bai Zelatuneko 
paraje maite-maitia
gaur urrutitik ikusten degu
pinporta txikiz betia.
Garai bateko ametsa gendun
mendi bueltak egitia
ta orain daukagun ilusioa
egonian egotia.

M. Lujanbio
Gauza zoragarria
Donostia bera
ni jarri egingo naiz
hemen egotera.
Hara gelan tipo hau
aparra topera!
Hau`re antolakuntzak
jarria ote da? (bis)

S. Lizaso
Ai jarria banio
ateari giltza!
Nere lana zera da
garbitu, zerbitza
baineran nago baina
ez altxatu hitza.
Nik’e probatu nahi nun
izarren bizitza. (bis)

S. Lizaso – M. Lujanbio
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147jq0

Gaia: Maria Cristinako garbitzailea zara Sebastian. Suite nagusia 
garbitzen duzu egunero. Eta bertan dagoen izar distiratsua 
Maialen. Maialen irten denean, bere gela egitera joan da 
Sebastian. Baina ustekabean Maialen bueltatu egin da eta 
garbitzailea bainera barruan musika entzuten topatu du.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147jq0%0D
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M. Lujanbio
Zure buruarentzat
opari bapoa
burua ikusten diot
ze tipo guapoa!
Gero azkazal bat ere bai
ta hanketakoa
igarri det ez dala
gureetakoa. (bis)

S. Lizaso
Ez naiz zuetakoa
ta ez dut izan nahi
kontutik bizitzeko
ez naizelako gai.
Zeure fama ta guzti
joan zintezke porai!
Ez naiz izarra baina
mutil argia bai. (bis)

M. Lujanbio
“Ez zaitezela joan”
hola harrotzera?
Ni  Sigourne Weaver naiz
eta zu ez zera
eta kejatzen banaiz
aberats klasera
ni ez baizikan porai
joango da bera. (bis)

S. Lizaso
Gerentzian hitzikan 
ez dezu aterako
bestela nik bidea
libre kalerako
eta hau izango da 
bion kalterako.
Dena txukunduko det
zu etortzerako. (bis)

M. Lujanbio
Garbitzaileak pasa
behar zun ta hobe zan
higienearen eta
ordenan defentsan.
Orain bera gorririk
ta arropa pertxan:
garbitzailea ez danik
ezin leike esan. (bis)

S. Lizaso
Garbitzailean fama
badadukat lehendik
lana gustatu ohi zait
bihotzan barrendik.
Berandu zabiltza ta
zoaz zu hemendik
utzi kartera eta
garbituko det nik. (bis)
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HELETA (2016-09-11)
 

Bertsolariak: U. Alberdi, A. Arzallus, O. Barroso 
eta, M. Lujanbio.

Gai emailea: Xan Alkhat.

Santa Maria etxeko lorategian egin zen bertso saioa, bazkaldu 
ondoren.  Bazkaria: lehen platera 7 euro, postrea 3 euro, eta 
bertso saioa: 5 euro.

A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ksc

Gaia: Lehen Ameriketara edo Euskal Herritik kanpo joaten zirenean, 
etxearen izena hartzen zuten askotan. Badaude adibide anitz 
eta deiturak ere: Etxegoien, Goienetxe edo... Galdera da:  nola, 
zure ustez, etxea jendearen izatearen parte bilakatzen da?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi

Jende gazte ta zahar ainitzek du
bere etxea ohora
bere sukalde ta bere atari
berdin behera berdin gora.
Etxeak beti baduke su bat
ta han pasatzen da denbora
etxeak badu oinarri on bat
ganbara, teila, hondora...
Hori eztea pertsona baten
barnearen metafora? (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147ksc%0D
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Aitatxirekin pasatu ditut
etxean zenbait urtaro
amatxirekin su bazterrean
bere ipuin, bere aho.
Edo lagunak zuhaitz batetik
behera begira igaro
etxeak badu bere paisaia
joaten dena barnago
gu oroitzapenez eginak gira
haragiz baino gehiago. (bis)

Etxea eta gure izaitea
lotzen ziren garaietan
lau belaunaldi bizi zitezkeen
agian etxe beretan.
Orain gazteak bizi gintezke
lau etxe desberdinetan
gure etxeak bere izaiterik
ez dakar gure barnetan
gure izaitea ematen dugu
bizi garen etxeetan. (bis)
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A. Arzallus – O. Barroso
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147luo

Gaia: Hor gibelean da Baigura, eta leku paregabea da parapentea 
egiteko. Zuek bi plaza edo bi lekutako parapentea egin duzue. 
Oraintxe jarri dituzue hankak lurrean. Odeik bikain pasa du eta 
Ametsek sabela hustu du airean.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz I

A. Arzallus
Lehenik igan behar zen
Baigura mendira
gero lasterka hasi
eta sokei tira.
Kasik lurrera ordez
joan naiz ilargira
ene pisuarekin
goiti joan gira.

O. Barroso
Goiti edota behiti
hautatu bestela
zinez urrun ez gira 
iritsi horrela
erran du zeruraino
antxu igo dela
baina iduri zuen
lurpean zinela.

A. Arzallus
Nik ez dakit hau dugun
josteta formula
ez zazula ondotik
orain jo xirula.
Heletan hartu dut lur
ene hau sekula!
Txarrena da autoa
Makean dugula.

O. Barroso
Hobe pentsatu behar
ginuen lehenago
autoa utzi behar zen
pittat hurbilago.
Nere tixerta zure
izerdiaz dago
galduak ditu gaur lau
kilo ta gehiago.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147luo%0D
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A. Arzallus
Nik nahi nuen zangotan
ez bainaiz erori
garbi erranen dizut:
ez dut pasa ongi
nahiz ta tarteka bota
bertsu bat edo bi
Odei ni ez naiz sortu
izaiteko xori.

O. Barroso
Eta ideia horri 
beste bat nola gehi
abentura esplikatu 
behar diegu denei:
gora igo ta xoriei
egin diezu dei
ez gira alperrik deitzen
Amets eta Odei!

A. Arzallus
Poesiari ez diot
emanen ezetza
hodeia maiz da xuri
ta ametsa beltza.
Segi zazu hodeietan
Odei hala pentsa
lurrean ibiltzea
da ene ametsa.

O. Barroso
Amets eta Odeikin
ene lagun kasu
errandako guziak
atxiki itzazu
zu lurrean ibiltzeko
zale zira usu
martxa hontan sustraietan
bukatuko duzu. 
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IRURA (2016-09-29)

Bertsolariak: A. Laburu, A. Egaña, O. Iguaran 
eta A. Labaka.

Gai emailea: Inaxio Usarralde.

Sanmigeletako urteroko jaialdia, Irurako plazan. 

A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147n14

Gaia: Atzo zendu zitzaigun Imanol Urbieta musikari zarauztarra. 
“Haurren ametsen fabrikatzailea gelditu da” zioen gaur 
Berriako esaldi batek. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Begira nago jarria beraz (*)

Umetatikan lagun zituen
gure aita eta ama
bere semeak geuk adiskide
borobilduz panorama
urte luzetan hark hartu zuen
gure heziketan fama
Manolo zaigu joana. (bis)
Esateko gai ez naiz sentitzen
ta esan nahi nuke dana
oroiminetik kanta dezadan
minetik ezin dedana. (bis)

Manolo asko maitatzen nuen
maitagarria zen izan
ikastolako zenbat pasarte
ta zein gustora genbiltzan!
Irtenaldiak orain Alfaron
orain Paris nahiz Suizan
beti gure amesgintzan. (bis)
Ez naiz kexatzen nere adineko
ikasle ohi askon gisan
nik aitortzen dut: Manoloi esker
zoriontsu izan nintzan. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147n14%0D
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Oso berezi egiten zitun
ikasleekin harremanak
haren kantuek behin betirako
utzi dituzte aztarnak.
Bere begiak, bere ideiak
bere lanak, bere armak
barkatu hola esanak. (bis)
Ez ote ditu irabaziak
ez ote merezi danak
txoria izan nintekeela
sinistuarazi zidanak? (bis)

(*) Imanol Urbietak Andoni Egañari espresuki egindako bertso doinua, 
berak sorturiko ¨Txoria nintzela¨ kantua zertxobait egokiturik. 1986ko 
Txapelketan erabili zuen Andonik lehen aldiz.

Santa eskean
Irun, 2016-02-06
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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LOIU (2016-09-29)

Bertsolariak: E. Lekue, X. Paia, J. M. Irazu 
eta A. Mendiluze.

Gai emailea: Iñaki Beitia “Arbildu”.

Lauroetako Sanmigel jaietan urtero egiten den bertso jaialdia. 
Aurretik zaldi probak egon ziren, eta iluntzeko zortzi eta 
erdietan, bertan jarritako karpan, ehun lagun inguru bildu ziren 
saioa entzuteko. Athleticen partida ere tokatu zen ordu berean 
(Athletic - Rapid Viena), eta antolatzaileen aburuz, horregatik 
bildu zen beste urteetan baino jende gutxiago. Hala ere, giro oso 
beroa sortu zen.

E. Lekue - J. M. Irazu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147o3g

Gaia:  Aste honetan notizia izan da Kolonbiako bake prozesuaren 
amaiera. Gurean, ostera, berrogeita hamar urte Txiki eta Otaegi 
fusilatu zituztela.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ilun ikarak azken argia

J.M. Irazu
Kolonbian ere seguru asko
ez zan izango xamurra
zeren han ere izango ziran
zornea eta beldurra
baino Espainiako gobernuak`e
a ze jarrera makurra!
Kolonbiakoai loreak eman
eta honuntza egurra.

E. Lekue
Seguruenik han ta hemen inor
ez dau pekatutik libre
danok apur bat emon behar geunke
Kolonbia adibide
bake hitzarmena sinatu dabe
nahiz ta ez diren adiskide
ta han posible izan bada hemen
zergaitik ez da posible?

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147o3g%0D
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J.M. Irazu
Oraingoz behintzat ez da posible
egi gordina hori da
zerbait asmatu beharko degu
baino geronen neurrira.
Hamar urteotan zer gertatu dan
Irlanda, Kolonbia… tira!
Gu beti zertan gaude pasatzen 
ari direnei begira?

E. Lekue
Beti begira egote hori
neuk be ez dot lar atsegin
gure ustez beti astiro goaz
gainontzekoak doaz arin
baina nik ere pentsatzen dot ba
zuk aitatu dozun bardin
besteengatik ikasi daigun
baina guk geurea egin.

J.M. Irazu
Dirudienez hori xamurra
ez da benetan ordea
nola bilatu tonua eta
kolorearen moldea.
Zer gertatzen dan batzuen ustez
hau da iritzi nerea
gehitxo nahastu nahi ditugula
bakea ta boterea.

E. Lekue
Arrazoi dozu bai batzurengan
bada hainbeste handinahi
eta ez dira botere kuota
hori baztertuteko gai.
Halan da be ni baikorra nauzu
nahiz ez nauen kantuz alai
hortako froga handirik ez dot
baina susmo txikiak bai.

J.M. Irazu
Susmo txikiak ea itxaropen
bihur leizken gerokotan
pentsatu nahi det bakarren batzuk
saiatu direla hortan
ta hari horiek mugitu ezkero
trentzatuko ahal dira sokan!
Ta ia zerbait ikusten dugun
ondorengo lau urteotan.

E. Lekue
Hortik amaitu behar ote da
hemen bidegurutzea?
Komeni jaku geuri be apur bat
baikorrago jokatzea
ta bide onetik amaitzen bada
urteotako trantzea
poza litzake besteentzako
eredu geu bihurtzea.



- 211 -

Bapatean 2016

DONOSTIA (2016-10-15)

 Bertsolariak: A. Egaña, I. Elortza, M. Lujanbio 
eta A. Sarriegi.

Gai emailea: Jone Uria.

Zientzia dibulgaziorako Matematika-txokoa Elkarteak antolatu 
zuen bertso saioa Lugaritz antzokian. ”Bertso saio matematikoa” 
deitu zitzaion eta talde horretako kide eta bertsolaria den Jone 
Uriak jarri zituen gaiak, guztiak ere aipatutakoari lotuak edo 
abiapuntu horri heldutakoak behintzat.

M. Lujanbio – A. Egaña
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147p5s

Gaia: Matematikan, behin arauak adostuta daudenean, gauzak 
definitzen hasi behar gara. Anbiguotasunik gabeko definizioak 
izan behar dute matematikoak izateko.

 Gaur, lau hitz azaltzen joango dira pantailan, eta zuk, Andoni, 
emandako hitzaren definizio matematikoa egin beharko duzu, 
eta Maialen, zuk definizio ez-matematikoa, esaterako, poetikoa. 

Pantailan agertzen den hitza eta irudia: ILARGIA

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147p5s%0D
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Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

A. Egaña 
Sortu izan dituna 
hamaika balada
hilabete osoan 
ez da berdin jada.
Bere inguruan du
izarren ilada
ta berak agintzen du
uhinen bolada.
Eta eguzkiaren 
antonimoa da.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas

M. Lujanbio 
Superilargi bat ikusteko
begira gaur gabekua
betea eta hurbila baita
bate ertzik gabekua.
Ai ilargia gure amets ta 
fantasiez jabetua
mugitzen duna marea, odola
mugitzen duna lakua.
Artista eta pentsalarien
bigarren bizilekua.
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Pantailan agertzen den hitza eta irudia: HUTSA 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

A. Egaña 
Beti tarte bat dela
ez al da nabari?
Inguruan duena 
objektu ugari.
Euskal belarri denak
egon orain adi!
Hizkuntz desberdina da
jakina da hori
ta hola deitzen zaio
hemen beteari.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas I

M. Lujanbio
Matematikak bezela artea
ulertzen ez da erreza.
Batzui atzera ematen die
eta besteei pereza.
Baina Txillida edo Oteiza
formak eta kutxa beltza
artista txarren ta onen artean
badago aldea pentsa!
Batzuek hutsa landu baitzuten
ta besteek ezereza.
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Pantailan agertzen den hitza eta irudia: KAMALEOIA 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

A. Egaña
Narrasti ibiltzen da
narrasti zen jaio
edozein ingurutan 
moldatzen da iaio.
Maiz margo berdeari
marroiak darraio
hurrena jaxpeatu
ez al da? Arraio!
Inguruari ongi
egokitzen zaio.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas I

M. Lujanbio
Gaztetxeetan bera gaztena
berdin porro, berdin puru
politikoekin diplomatiko
elegante ta seguru
baserritarren artean suelto
ez nerbio, ez apuru
kamaleoirik kamaleoina
Andoni Egaña dugu.
Pentsa fotoan ondoan jarri
ta antza ere hartu du.
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Pantailan agertzen den hitza eta irudia: EURIA

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

A. Egaña
Gure paisajearen
lagun nabarmena
ukimenez likido
bistara gardena
sarritan nostalgiko
jartzen gaituena
plubiometroak neurtzen
dio bolumena
hodei kondentsazioz
sortzen omen dena.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Hil da Canovas fuera Canovas I

M. Lujanbio
Udarak falta izaten du ta
udazkenari dario
batzuentzako etsai da eta
besteentzako sozio
aszensoretan ta portaletan
ai berekin ze sesio!
Denen gustora ez du egiten
ta ez denentzat propio
baina salbatu izan dizkigu
hamaika konbertsazio!
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I. Elortza – A. Sarriegi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147q88

Gaia: Matematikarion lana, behin adostasunak definituta, gertaeren 
propietateen bidez egiak demostratzea edo ukatzea da. 
Estrategia ezberdinak daude horretarako; hau da, egia edo 
gezurra den jakiteko: bat, gezurra dela frogatzea eta  bi, egia 
dela frogatzeko absurdura eramatea. Lehenengoan, (Igorrek 
demostratu beharko du) adibide bat nahikoa da araua bertan 
behera botatzeko. Eszepzioak araua baieztatzen duela dioen 
esaeraren kontrakoa egin, alegia. Eta bigarrenean, absurdura 
eramatea. Estrategia da esaldi horren kontrakoa egia dela 
suposatu, eta beraz esaldi hori gezurra da. Eta Aitorrek horrela 
demostratu beharko ditu esaldiak.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Naparruatik ardo karraio A

Pantailan agertzen den esaldia:
DENOK HILTZEN GARA EGUNEN BATEAN

I. Elortza
Nazareteko Jesus diote
jaio ei zela bi bider
eta antzera dabiltza nonbait
mundu hontan hainbat lider.
Denok noizbait hil behar bagenu
litzake hobe ta eder
ze salbuespen bi ba ei daude:
bat Franco bestea Hitler.

A. Sarriegi
Nik kontrakoa suposatzea
estrategien arabera:
norbait badela hilko ez dena?
Arraro samarra bera.
Gaur artekoak errezak dira
goazen gehio pentsatzera
ea gutatik zenbat bizi den
hemendik berrehun urtera.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147q88%0D
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I. Elortza
Irakurtzen dut sei aldiz eta
beneza eta baneki
esaldi horren atzean ezin 
dezaket egirik senti
baina badago salbuespen bat
gezurtzen duena ederki:
gizakiaren ezjakintasun 
hau infinitua beti.

A. Sarriegi
Ni kontrakoa suposatzera 
noan ba nere kaltera
badela zerbait infinitua
goazen ba pentsatzera:
diru-gosea izan liteke
begiratuz gizartera
baina hori ere bukatu ohi da
pertsonarekin batera.

I. Elortza
Topografia ikasi nuen
eta hortik nahi dut kanta
mundu honetan badira hainbat
zulo, bazter ta aldapa
egiak ez dira borobilak
salbuespen bat badauka:
ta edonork begira lezake
Egia auzoaren mapa.

A. Sarriegi
Egia dena borobila da
hala irakatsi digute
hala pentsatuz pasatu ditut
nik ia berrogei urte.
Eta gainera egia dela
azpimarratu nahi nuke:
egiak gezur bihurtzen dira
ertzen bat baldin badute.

Pantailan agertzen den esaldia:
GURE PLANETAN DENA DA FINITUA

Pantailan agertzen den esaldia:
EGIAK BOROBILAK DIRA
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Pantailan agertzen den esaldia:
BETI EMAN DAITEKE PAUSU BAT GEHIAGO

I. Elortza
Ibiltariak egin litzake
kilometro ta legoa
amildegira heldu ezkero
sentitzen da bertigoa
ta egia da beste pausu bat
emanaz igual badoa
baina ea nork ematen duen
hurrengoan hurrengoa.

A. Sarriegi
Beraz pausoa emate hori
ez zaio irtengo merke
bere bidean pilatuz gero
hortarako aina neke
baina zuk arren gezurra dela
esanez ahoa ez bete:
aurrera eman ezin denean
atzera eman daiteke.

Lagun artekoa
Zarautz, 2016-02-19 
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Etxebeltz eta Motxian, Zarauzko Bertso-Eskolak
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ERRENTERIA (2016-10-15)

Bertsolariak: U. Iturriaga, S. Colina, B. Gaztelumendi, 
A. Martin, A. Mendiluze eta J. Maia.

Gai emailea: Josu Goikoetxea.

Urteroko saioa da Landare Elkarteak Niessen kulturgunean 
antolatzen duena. Donostian, Sarek antolatuta presoen aldeko 
manifestazioa zegoen, eta horrek urtero izaten den entzule 
kopurua gutxiagotu ote zuen aipatu zuten antolatzaileek. Kontu 
horiek, manifestazioa bera eta entzuleak, aipagai izan ziren 
agurretan.

U. Iturriaga - S. Colina - B. Gaztelumendi - A. Martin 
A. Mendiluze - J. Maia

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147rak

Gaia: Asko eman dugun pertsona bat omendu nahian jarriko dut gaia. 
Zendu berri da Imanol Urbieta eta asko da bere kantu, musika eta 
letrekin eman diguna. Zuen laguntza behar dut hau kantatzeko: 
“Jon Brown, indio txiki bat zen...” (jendeak abesten du)

 Jon Maia, zu zara Jon Brown. Beste guztiek txikitan miretsi 
izan zaituzte eta zure lagun izan dira. Orain, zu hazi egin zara, 
eta zure ume hauek ere bai. Hala ere, zerbaitegatik triste daude 
eta gaur laguntza eske etorri zaizkizu.

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz geroz

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147rak%0D
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A. Mendiluze
Umetan Jon Brown kantatuz
sentitu ohi nintzen lasai
nere gelan gorde eta 
Jon Brown noiz etorriko zai.
Zu hazi zera ta ni hazi naiz
asko aldatu gera ai!
Nik Jon Brown izan nahi nuen baina 
orain ja ez dut izan nahi.

J. Maia
Orain ja nola dituzun
berrogei urtetik gora
orain bankeroa zera
ta erosten dezu moda.
Lehen indioa izan nahi zendun
gezi ta arkuz gustora...
Ez dakit nola pasatu zeran 
bakero hoien bandora.

A. Martin
Trauma bat dut eta behingoz 
kontatu nahi nuke hemen:
geroztik hitz egiteko
galdu dut hainbeste kemen
Jon Brown indio txiki bat zen ta
Jon Brown indio bati men
nik jakin nahi dut kantuak inoiz
jarraipenik izan zuen.

J. Maia
Zu rubiagia zera
Pokahontas izateko.
Jon Brown maitatzen zenuen
bere kemena tarteko.
Ba indio bat, bi indio txiki
hiru indio jarraitzeko.
Zazpi milioi indio noa ta
falta zaizkit bukatzeko.

B. Gaztelumendi
Metro ta hogei juxtu neukala
nintzen zure gelan sartu
geroztik heldu bilakatzera
ere hala naiz ausartu
baina ez naiz heldu bi metrotara
ta ez det bizkarrik hartu.
Arazoa da hazi naizela 
ta inor ez dela ohartu. (bis)

J. Maia
Hazi egin zera zentimetroka
pixka bat pausurik pausu
ni Jon Brown naiz ta begira nola 
gora igo naizen aizu!
Zure aurpegia ezaguna zait
zure izena ba al dakizu?
Beti txiki ta jolastu nahi zun
Pintto txakurra zera zu.

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz geroz

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Ezagutu zuenak

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Mundu honetan holako gauzak

S. Colina
Ran-Ro-Berran joan nintzen
sinple, tinko ta fin
ta astoa ikusi nuen
betaurrekoekin.
Nahiz ni pozik nagoen 
fantasiarekin
medikuak sendatu 
nahi nau pastillekin.

J. Maia
Diozu kanta hoiekin
zintudala txundi
astoa betaurrekoz
ikusita haundi.
Txakur eta indio
hori ez dago ongi.
Entzun zazu gehiago
Benito Lertxundi.

U. Iturriaga
Aspaldi joan zen maite zintuen
ume txiki goxo hura
guraso ere bihurtu nintzen
ta orain beti naiz logura.
Bi indio txiki etorri ohi zaizkit
gauero ohe barrura
espazioa murriztu ohi zait
zentimetro karratura
egizu dantza, jo zazu flauta
eraman zeure tribura.

J. Maia
Mila bufalo hilda nago ni
Urbasako zelaietan
lagun pilo bat eginak dauzkat
sioux eta apatxetan
maitaleren bat ere izan dut
pies-negrosen tribu bertan
bizi izan naiz larru artean
baita kobazuloetan
baina sekula ez naiz sartuko 
zure reserba horretan.
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IRUÑEA (2016-10-20)

Bertsolariak: A. Karrika, O. Iguaran, J. Maia, A. Martin, 
J. Zelaieta eta S. Colina.

Gai emailea: Iker Iriarte.

Nafarroako Bertsozale Elkarteak, Udalaren babesarekin, 26. 
Bertsoaroa antolatu zuen. Zortzi proposamen ekarri zituen edizio 
honek,  hiru bertso jaialdi, besteak beste. Hau izan zen lehena. 
Ohikoa den bezala, ostegunez eta Gurutze plazako Institutuko 
Areto Nagusian. 

S. Colina – J- Zelaieta
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147sd0

Gaia: Gaur, Sustrai, zure urtebetetzea da. Denok badakigu, Julen 
zure adiskide minak izan ezik. Trago bat hartzeko geratu 
zarete, baino Julen ez da gogoratzen zure urtebetetzea denik. 
Disimuluan, baina Juleni hori jakinarazi nahi diozu.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

S. Colina
Zazpiretan hurbildu
gara tabernara
ta trago bat hartuaz
kontu eta blaga.
Ene Julen maitea
ohartu al zara?
Urriaren hogeia
egun ederra da. (bis)

J. Zelaieta
Egun ederra da bai
ta non da sorpresa?
Urriaren zortzitik 
nuen nigan presa
nigan eduki duzu
detaile aldrebesa
nere egunaz ere
gogoratu eza. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147sd0%0D
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S. Colina
Ba Julen zorionak!
Ta segi nahi nuke
bizitzan dena ez baita
eskas eta kutre.
Gaur ohartu naizela
jakin behar zenuke
atzo arte neuzkala
hoita hamahiru urte. (bis)

J. Zelaieta
Laurogei eta bian
jaioa izaki
hoita hamarrak pasata
jada zenbat asti!
Hoita hamahiru zenitun 
atzokoan noski.
Ongi mantentzen zara
hori ez dago gaizki. (bis)

S. Colina
Mobilak “pi-pi-pi-pi” 
zen ama maitea
gero pi-pi amonak
hautsi du pakea
gero “pi-pi” nobia
“pi-pi” amantea.
Guztiak dauzkat deika
kasualitatea. (bis)

J. Zelaieta
Ba atzo zenituen 
Hoita hamahiru urte 
adin horretarako 
hainbertze bertute
“pi-pi” ta “pi-pi” hortxe
zenbat buruhauste!
Nik ere komunera
joan nahiko nuke. (bis)

S. Colina
Ba zoaz kumunera 
ta zatoz ostera
igual konturatuko 
zara la ospera!
Barmanari bost euro 
boteak kolpera
ronda nik ordaintzen dut
zergatik ote da? (bis)

J. Zelaieta
Zure galderak ez zun
ez buru ez zentzun
gure tartean bada 
nahiko laguntasun
baina jakin nahi nuke
ta arrazoia entzun
belarriak hain gorri
zegatik dituzun? (bis)
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S. Colina
Enteratzen ari da
baina terko dirau.
Nahiz eta pistak bota
denbora joan arau
tipo despistatu ta
berezia da hau
abenduan hogeian
zorionduko nau. (bis)

J. Zelaieta
Ikusten zaitut Sustrai
ez zaudela lasai.
Nik`e badut mobila
polita nolanahi.
Facebook-ean sartu naiz
nengon wi-firen zai
Aibadios ze akatsa!
Zorionak Sustrai. (bis)

Bertso bazkaria
Alegia, 2016-02-27
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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DURANGO (2016-10-21)

Bertsolariak: I. Elortza, J. Soto, A. Egaña,  
A.M. Peñagarikano, J. Uria eta O. Iguaran.

Gai emailea: Ion Zaldua.

San Fausto jaietan urteroko jaialdia da San Agustin Kulturgunean 
egiten dena. Sarrerak doan dira, baina gonbidapenak eskatu eta 
hartu egin behar izaten dira. Berrehun lagunek egin zuten hori 
eta berotu zuten aretoko giroa ostiral gauez.

I. Elortza - J. Soto
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147tfc

Gaia: Egun edozertarako baimena behar izaten da eta askotan 
azterketa gainditu behar baimen hori lortzeko. Guraso izateko 
ere baimena atera behar omen da orain. Azterketa pasa behar 
omen da. Aztertzailea zara, zu, Igor, eta guraso izan nahi eta 
azterketara azaldu dena Julio.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Igaran egun batez

I. Elortza
Gurasoak behar dau
maitasun almazen
aita gogorren garai
aspaldi joan zen
ta lehenengo galdera
eitera goazen:
zenbat sehaska kanta
dakizu kantatzen?

J. Soto
Umea etorriko da 
zorterik baldin ba’
ta jarriko diogu 
pastelari ginda.
Nahiz ez naizen azkarra 
hitzei eraginda
nik uste nahiko dela 
bakarra jakinda.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147tfc%0D
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I. Elortza
Bariazino pixka’t  
balego hobeto
haurrak ohitura bat be 
dau kaka eiteko 
painala exixtitzen da
badakizu ederto
baina zenbat botaten 
dozuz eguneko? 
 
J. Soto
Umea izaten da 
jateko azkarra
orain dela pixa ta 
atzetik puzkarra.
Aitari ez igotzeko 
lanaren sukarra 
sehasken kanten gisan 
painala bakarra.
 
I. Elortza
Dana hartu behar dau 
gaur aitak umorez 
haurrak aurrera eiten dau 
indarrez ta adorez.
Izan lei mitinlari 
izan lei erromes...
Noz hasten da berbetan 
noz hasten da oinez? 

J. Soto
Hasten den momentuan 
hortzak hortzak biltzen 
hizketan hasten da ta 
ja ez da ixiltzen. 
Eta oinez hasten da
aldiro amiltzen
aspertzen den garaian 
lau hankan ibiltzen. 
 
I. Elortza
Dana erantzun dozu 
aita on baten eran 
painalaren kontua 
be joanda hegan. 
Zelan doan oinez ta 
noz hasten dan berban
baina bai al dakizu 
zelan egiten dan?
 
J. Soto
Ez da errexa izan  
hitzak aletzea 
erantzun egoki ta 
onez jabetzea.
Umea nola ekarri 
zail da asmatzea
hoi pentsatuta neukan 
zuri galdetzea.
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I. Elortza
Ondo joan da examina 
zorionak, biba!
Aprobatu dozu ta 
to karneta tira. 
Orain egonagatik
zu harro begira
kontuz hamabi puntu
errrez galtzen dira.

J. Soto
Orain artean nintzen
zalantzen barruti 
baina karnet honekin 
ni joan urruti.
Aita izan naiteke 
a ze poza, jupi! 
Orain aurkitu behar dut 
zeinekin eduki. 

Osinalde Saria
Gabiria, 2016-04-02
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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O. Iguaran
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147uho

Gaia: Azkenaldian ohikoa bihurtzen ari da kanpora lan bila, esperientzia 
hartzera joatea. Eta gizartean ondo ikusia dago. Baina kanpotik 
hona etortzea hain ondo ikusia al dago? Adibidez hor daude 
errefuxiatuak kanpamenduz kanpamendu bizitza berri bat hasi 
nahian eta aukerarik topatzen ez dutela.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Abokatuak deitu berri dit

O. Iguaran
Gu lanen bila irteten gera
gure herritatik kanpo
eta Europan inoiz ez zaigu
txartel txuri bat faltako
ta beste batzuk egin nahi dute
bonben artetik eskapo
intxaur azalak barku bihurtuz
itsaso erdira salto.
Arazoetan hain dabiltz gizen
ta eskubideetan plako...
Ez dute aukerarik aurkitzen
ematen ez zaielako. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147uho%0D
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Europak noizbait amestu zuen
mugagabeko baldintza
eta itzaliz doaz pixkana
izarren dizdira printza.
Guretzat libre dira bideak
errez daukagu bizitza
ta beste batzuk dena hain gordin
bizitza horren murritza.
Askatasunak behar bazuen
Europa berriko giltza
hesiei mugak jarri nahi eta
mugak hesitzen gabiltza. (bis)

Ta siriarrak Turkian daude
honako aukeren faltan
ta ezin zutenak handik atera
herriko bonben matrakan.
Arazo gehitxo ez ote dago
ekialdeko atakan?
Eta gu berriz hain kezkatuta
gure soldataren markan!
Mediterraneo itsaso hori
dago hilobien plantan
ta gu oraindik itotzen gera
bakoitzaren ur tantatan. (bis)
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ONDARROA (2016-10-28)

Bertsolariak: N. Elustondo, E. Pagola eta O. Iguaran. 

Gai emailea: Ainhoa Aranburu.

‘Testurak’ emanaldiko jaialdia izan zen Ondarroan bertako 
Emakume Zentroak antolatuta. Testu literarioak eta bertsoak 
nahastu ziren, eta hauek izan zituzten gaitzat “Etxe Lila - 
Emakumin Topaleku”n aritu ziren hiru bertsolariek.

N. Elustondo, E. Pagola
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147vk4

Gaia: Bizenta Mogelen alegia bat irakurriko dizuet.

ANDRA ALARGUNA TA OLLOA 

Andra alargunak etxean 
zedukan zori onean
ollo arrautzaria 
egunoro ipintzea 
utzi gabe arrautzea. 
Dio pozez bere artean: 
-Ematen diodanean 
aldi batez artoa 
arrautza egunekoa 
badit beti ipintzen, 
zer baldin eramaten 
badiot nik bi bider? 
Arrautza bat ez da ezer
emanik jan aldi bi 
egingo ere nau ni 
andi biren jabe.

Nola asmatu ez dube 
gauza onelakorik? 
Eta ala, ero erorik 
gizendu zan olloa, 
ta arrautza batekoa 
alpertu zan guzia. 
Beti izan da egia: 
Geiegi billatzea 
ezer gabe gelditzea.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/147vk4%0D


- 231 -

Bapatean 2016

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gazteak Lizargatez

N. Elustondo
Haundi nahikeria maiz
desiraren zepo
alargun hori ez zen
geratu konpleto
nahiz oiloa alpertu
arrautzak jartzeko
ondo etorriko zen
salda egiteko. (bis)

E. Pagola
Oiloak gizendu nahi
zuenez topera 
sartu zuen pentsua 
artoaz batera
bat gehiago ez zion
egin ta atzera
kazuelatikan baietz
bi salda atera! (bis)

N. Elustondo
Ta gustora egongo
zen bi saldarekin
nahiz ez atera uste
adina etekin
emaitza horren txarra
ez zen izan en fin.
Gaitz-erdi oiloak ez zun
eztandarik egin. (bis)

E. Pagola
Baino ez pentsatzea
beharko egotzi
pentsu gehiokin arrautz
gehio zuen josi
azkenean hil eta
oiloa egosi
ta nolatan ez zuen
beste bat erosi? (bis)

N. Elustondo
Beste bat erosteko 
nahiz egon lujoan
ideia hobe bat sortu
zitzaion kolkoan
bi arrautzen beharrik
ez zeukan gogoan
oiloa ahaztu zun ta
Benidorra joan. (bis)

E. Pagola
Benidorrean ez zan
egongo trantzean
han oilo faltarikan
eduki ezean.
Nerea zu haraino
nola joan ez zean
zuk oiloren bat edo
ba al dezu etxean? (bis)
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N. Elustondo
Orain egin didazu
galdera laguna!
Ea ba borobiltzen
degun guk jarduna:
Eli ni nauzu oilo
jatorra, txukuna
baina hori bai arrrautzaik
ipintzen ez duna. (bis)

E. Pagola
Arrautzik jarri ez ta
horixe zure gaitz
zurekin enpatiza
behar nuke garaiz
ni nahiko oilo edo
ikusi izan naiz maiz
oiloa ez dakit baino
oilo busti bat naiz. (bis)

N. Elustondo
Hori bota diguzu
eta peto-peto
Eli oraingo hontan
zabiltza konpleto
arrazoi ona dela
daukat aitortzeko:
oiloa busti behar da
salda egiteko. (bis)

Aihotz plazan jaietan
Gasteiz, 2016-08-08
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Arabako Bertsozale Elkartea
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ERMUA (2016-11-04)

Bertsolariak: U. Alberdi, A. Arzallus, N. Ibarzabal, U. 
Iturriaga, A. Martin eta A. Egaña.

Gai emailea: Josu Goikoetxea.

Ermuko antzokian urtero antolatzen du Euskal Birus Elkarteak 
Udalaren laguntzarekin bertso jaialdia, San Martin Kulturalaren 
egitarauaren barruan.

A. Martin – U. Alberdi
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1480mg

Gaia: Joseba Sarrionandia zara Uxue, eta Alaia zure irakurle finena. 
Aste honetan jakin dugu Etxepare Fundazioak eta Habanako 
Unibertsitateak ikastaro bat antolatu dutela eta bertan Joseba 
Sarrionandia izango dela irakasle. Euskal Herritik joan da 
Alaia, Habanako ikastaroan parte hartzeko. Klase ordua hastear 
dago eta idazlea, Sarrionandia, azaldu da.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

A. Martin
Pasata ur gazia
pasata ur geza
propio etorrita
hau ez da sorpresa.
Ez da etorri hona
espero zen prentsa
baina dardarka nago
nigan dut estresa
barkatu idazu nire
hitzen ondoeza. (bis)

U. Alberdi
Behingoan pulpitu bat
jakintza aldare
eta euskaldun bat dut
hemen parez pare.
Arraro ikusi zaitut
gaurkoan hala’re
hitz totelka hasita
eta nahiko grabe
ez al nauzu ezagutu 
bizarrikan gabe? (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1480mg%0D


- 234 - - 235 -

Bapatean 2016

A. Martin
Ezin dut hitzik esan
honaino etorrita
liburueri egin
nahiean kritika.
Ez da zure itxura
ez da zure pinta
hobe bizarra eta 
dena erantzita
hobe ezagutzen zaitut
begiak itxita. (bis)

U. Alberdi
Nire liburutatik
hitza arnastua
parez pare ikusita
zabiltza nahastua.
Neure burua ere
ia nun ahaztua
beti argazki bera
kuadratu, moztua
neu naiz liburutako
lagun izoztua. (bis)

A. Martin
Orain urtua zara
zinen izotza lehen
ta arnasa bilakatu
didazu hasperen
nahiz jendaurrean horren
ozen ta nabarmen
zauden bizitza zeinen 
bitxia sarri den
etxerik ez duena
dago Etxeparen. (bis)

U. Alberdi
Zu urduri zaude ta
ni ere berdintsu
gizon lotsatia naiz
ez bat’e berritsu
jendearen aurrean
sentitzen naiz izu
eta orain gehiago
zergatik jakizu:
gure herriaz nik baino
gehiago dakizu. (bis)

A. Martin
Itsasoa batzutan
soilik da aintzira
litroka neurtzen da 
minaren neurrira.
Ez didazu eragingo
halako gupira
falta zaizu herri bat
gertutik begira
ta guri falta zaigu
zure perspektiba. (bis)

U. Alberdi
Demagun heldu dela
nahi gendun bakea
demagun badugula
guk borondatea
klaseak ematea
ez bedi kaltea
eskolak jasotzea 
eta ematea.
Tira, antzeztu dezagun
normalitatea. (bis)
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IRUÑEA (2016-11-10)

Bertsolariak: S. Alkaiza, A.Arzallus, B. Gaztelumendi, 
U. Iturriaga eta A. Laburu.

Gai emailea: Fernando Anbustegi.

Hogeita seigarren Bertsoaroak azken ekitaldia eskaini zuen 
bertso saio honekin. Guztira hiru jaialdi egin ziren, umeentzako 
bi emanaldi, Egañaren eskutik hizaldia, Beñat Krolem-en 
‘Oholtza’ performancea eta “Momentari helduz” hitza eta jazz 
musika nahastuz. Jaialdi hau ere Gurutze plazako Institutuko 
Areto Nagusian ostegunean.
 

J. Soto – S. Alkaiza
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1481os

Gaia: Mola eta Sanjurjo zarete. Zuen hilobietan urte pila bat eman 
dituzue lasai-lasai. Bukatu da lasaitasuna. Badatoz zuen bila.

Neurria: Zortziko txikia 
Doinua: Kantatzera nijoa

J. Soto
Azken hamarkadetan
hemen gelditua
hau gure gotorleku
gure pulpitua
baina badatoz zango
bi ta predikua
ta uste dut ez dela 
artzapezpikua. (bis)

S. Alkaiza
Gizon handikote bat
hurbildu da handik
Olentzero ez, Asiron
dela uste dut nik.
Kendu arren hemendik
poza ez dut baizik
kaleek gure izena
baitute oraindik. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1481os%0D
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J. Soto
Aldatu zituzten ta
zabiltza kontuz han
Asiron etorri da
besteen laguntzan
esku zahar horiekin
panteoia bultzan.
Gainera mintzatzen da
Satanen hizkuntzan. (bis)

S. Alkaiza
Bai bera bada eta
Barrabas samarra
euskara inposatzen
alkalde zakarra
dena da aldaketa ta
aldaketa marra
ta alkandora da aldatzen 
ez duen bakarra. (bis)

J. Soto
Historia aldatu nahian
gorrotoz beteta
nik uste ongi eman
diogula buelta
ikastoletan ere
gertatuak gerta
guztiek “como mola”
esaten dute ta. (bis)

S. Alkaiza
Sanjurjo ez da santua
diote jakina
gaztelera haientzat
ikusi ezina
faszistoide xamarra
da haien ekina
ta bakarrik molatzen 
zaie ikurrina. (bis)

J. Soto
Hara Ameriketan
Donald Trump mardula!
Hara Espainan ere
dagon pelikula!
Nahiz ta jakin hemendik
kenduko gaitula
nik uste dut deskantsu
hartuko dugula. (bis)

S. Alkaiza
Deskantsoa hartuko 
dugula mutiko
nahiz ta orain Udalak
esan duen kitto.
Urte batzuk pasata 
biok hemen tinko
UPNk sekula
ez gaitu ahantziko. (bis)
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A. Arzallus
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1482r8

Gaia: Xalbador

Neurria: Hamabikoa, ertainaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Nehoiz ez da senditzen

A. Arzallus
Nahiz batzutan tristetu
ta bestetan mingostu
beti ari zen ongi
egiten dut apostu
nahiz gerora Amurizak
bertsogintza zorroztu
Andonik goruntz eraman
Maialenek gu poztu
nahiz bertso molde hura
orain pixka’t arroztu
Xalbadorren ur epela
oraindik ez da hoztu.

Mendian zaildu eta
hala joan zen gogortzen
eta bertsoen bidez
pixkana Xalbadortzen.
Hitzez erakusten zuen
bere barnean nor zen:
autokritiko gogorren
ezpatetan zorrotzen
bere zaurietarik 
ari zen ezti sortzen
eta haren ezti hori
ez da inoiz agortzen.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1482r8%0D
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Nahiz denbora aurrera
doan bere pausoan
ta herria aldatu
baina ritmo mantsoan
oraindik hor gabiltz bere
bertso sorten altzoan
egun Iruñean bainabil
izan nintzen atzo han
eta bakoitza bere 
bertso bide zintzoan
denok segitu dezagun
odolaren mintzoan.

J. Soto – A. Laburu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1483tk

Gaia: Agin tabernaria zara eta zu Julio futbolzalea. Aurten zorionekoak 
zarete, gizonezkoen lehen mailan derbi pila dagoelako. Iruñean 
lau derbi pasa dira. Julio lan eta lan eta Agin festaz festa. Hori 
bai, derbi bakoitzean kamiseta desberdina: beti kanpokoena.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Azienda bat dago

A. Laburu
Bezero fina dala
nahi det nabarmendu
taberna ostelero
gehienon sustengu
ta kamiseta asko
jantzi eta kendu
bana jantziagatik
gabe bukatzen du. 

J. Soto
Nahiz ta naparra naizen
hala uste behintzat
azkar aldatzen ditut
kamiseta beltzak
Athletic, Alaves zein
Errealarentzat
hori baita onena
osasunarenzat.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/1483tk%0D
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A. Laburu
Medikuak ez zion
hori esan pena!
Baino bota diguzu
egi nabarmena
azal zazu zein duzun
lauretan nahiena
zuri-gorriaz edan
zenuen gehiena.

J. Soto
Ez dut bat aukeratzen
ez dut bat nahiago
baina ibili behar
nuenez pozago
nere bihotza ere
ikusita nago
Enrike Martinena
bezelaxe dago.

A. Laburu
Sagardua eskatu zun
Realaren jiran
Rioja Alavesa 
eder bat segidan
txanpaina Athleticek
jokatzean ligan
beste behin perdigoiak
eskatu zizikidan.

J. Soto
Egin nahi nuelako
bizitzakin kaput!
Nola nafar mundua 
ez dugun Liliput.
Baina aupa Osasuna
lor dezakezu zuk.
Hurrena patxarana 
eskatuko dizut.
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BAIONA (2016-11-12)

Bertsolariak: O. Barroso. M. Artetxe, S. Colina, 
A. Arzallus, M. Arzallus eta X. Murua.

Gai emaileak: Joana Itzaina eta Iban Falxa.

S. Colina
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148500

Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko (XILABA) Bertsolari 
Txapelketako txapeldunaren bukaerako agurra. 

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian B

Hain justu Trumpek jo duenean
mailuarekin iltzea
Marine Le Penek amestu ote
du Frantzia zuritzea?
Hiztegitatik kendu ote du
Rajoyk erabakitzea?
Normala ote da poliziak
senegaldar bat hiltzea?
Neri tokatu zait muga ertzean
sortu eta handitzea
ta ikasi dut igurtzi ezkero
deusezten dela klitxea.
Gure herri honek badaki zer den
mututuei aditzea
ta harresiak atxeman arren
zubigintzan aritzea.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148500%0D
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LEGAZPI (2016-11-18)

Bertsolariak: M. Artola, A. Arzallus, O. Iguaran 
eta  A. Martin.

Gai emailea: Ane Beloki.

Urtero antolatzen du Legazpiko Bertso Olariak bertso eskolak 
jaialdia, sasoi honetan. Latxartegi aretoan izan zen aurten ere, 
eta Ane Belokik jarri zituen gaiak.

M. Artola
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14862c

Gaia: Koilaratxo bat zara Mikel. Gaur irakiten dagon kafesnetan sartu 
zaituzte.

Neurria: Zortzikoa, handiaren moldekoa, 4 puntuz
Doinua: Sorlekua utziz geroz

M. Artola
Nahiz eta gaur jaiki naizen
sekula baino alaio
sukalde honetan bada
aizu horrenbeste saio
ur irakinez zipriztinduta
ene zer egingo zaio!
Ze kristogatik ez ote nintzan
tenedore xahar bat jaio?

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14862c%0D
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Dena bero-bero daukat
aurrea eta atzea
zein ausartuko da orain
ene mingain laztantzea?
Honixe deitzen zaio nahi gabe
goizetan suak hartzea
soilik desio det nagusiai 
eztarria erretzea.

Jeiki orduko badaukat
kontrara hainbat atake
ta holaxe segi behar
dena edaten dun arte
baino oraintxe konturatu naiz
eta neretzako kalte
azukrerikan ez du bota ta
zertarako sartu naute?

Herriko plazan
Goizueta, 2016-08-25
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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MARKINA-XEMEIN (2016-12-08)

Bertsolariak: A. Egaña, A. Martin, S. Lizaso, On. Enbeita, 
E. Lekue eta A. Arzallus.

Gai emailea: Josu Goikoetxea.

Amaiur Elkarteak antolatuta, beste behin jendez bete zen 
Markinako pilotalekua, Kontzesio eguneko bertso jaialdia 
entzuteko. 

S. Lizaso – E. Lekue
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14874o

Gaia: Etxahun, zuk Sebastian gosez ikusi duzu, eta esaera txinatarra 
gogoratu duzu: “Emaiozu arrain bat norbaiti eta eguneko gosea 
kenduko diozu. Irakatsi arrantzan eta bizi osorako kenduko du 
gosea”.  Kanabera eman diozu Sebastiani, baina gose izateaz 
aparte, Sebastian alferra da. 

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

E. Lekue
Irakatsi gurean
hurreratu ta hara!
Erreka alboan geldi
geratu ez da ba?
Kainabera luzatu
eixu uretara. (bis)

S. Lizaso
Geldirik egotea
neuretzat mesede
nahiz gogoa daukadan
saiatzean alde
erreka dagolako
hemen urik gabe. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14874o%0D
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E. Lekue
Ur gitxigaz be izan
leiteke trebea
nik bi harrapau dodaz
ta hau da legea:
afaldu behar dauala
bakotxak berea. (bis)

S. Lizaso
Bakoitzak berea bai
ta noizko espero?
Dardarak sortzen dizkit
hainbeste endredo
saiatuko al gera
bazkaldu ta gero? (bis)

E. Lekue
Baina ezer ez dogu
lagun bazkaltzeko
beraz guk tripa hutsik
ta eztarria seko
ahalegindu ezean 
ez gabiz ederto. (bis)

S. Lizaso
Zurekin ez da errez
laguna asmatzen
ahalegintzeak ez nau
gehiegi kezkatzen
ahaleginekin ez da
goserik asetzen. (bis)

E. Lekue
Nik honezkero ein dodaz
hiru bat armosu
gose aurpegiagaz
alperrik zagoz zu
amuko zizarea
jan beharko dozu. (bis)

S. Lizaso
Horrentzat beste plan bat
badaukat jadanik
zuk hartuko bazendu
arrantzako lanik
ondoan eserita
jango nituzke nik. (bis)

E. Lekue
Nik arrantzatuko dot
agian, agian
baina mahaian jezarri 
ta horko aldian
nork prestatu behar ditu
gero afarian? (bis)

S. Lizaso
Dadukadan gose ta
premia tarteko
ez dago astirikan
etxera joateko
eta ni prest nengoke 
gordinik jateko. (bis)
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GETXO (2016-12-10)

Bertsolariak: O. Iguaran, A. Arzallus, I. Ibarra 
eta F. Paia.

Gai emailea: Andoni Egaña.

AHOBI Gala antolatu zuen Algortako Bertsolari Eskolak 
(ALBE) Getxoko Jolas Toki jatetxean. Lehenengo aldiz, Urrezko 
Ahobi saria eman zuten, eta Gregorio Larrañaga “Mañukorta” 
bertsolariak jaso zuen “Bere ibilbide luze eta oparoagatik”.

O. Iguaran - A. Arzallus - I. Ibarra - F. Paia.
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148874

Gaia: Gaurko Ahobi gala honen protagonistari bertso bana kantatzeko 
eskatuko dizuet. Zein da zuentzat Mañukorta?  Zer da 
Mañukorta? 

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Mundu honetan holako gauzak

F. Paia
Hortxe da Mañu gure Gregorio
aurrean dot aurpegia
beragaz beti gustora pasa
gendun bertso afaria
berari esker ikasi gendun
nik zelan edan whiskia
Amerikara joan ezkero
zer dan kolore gorria…
Autentikoa pertsona eta
nire eredu haundia.

O. Iguaran
Bertso eskolan entzun nuen behin
bere izena ta hara!
Lehen une hartan bere hizkera
zan entenditzeko traba
ta pixkanaka hizkuntza bera
egiteko kapaz gara.
Mañu mitoa ezagutu nun
ta urte batzutan jada
lehenengo aldiz det aurrez aurre
Gregorio Larrañaga.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148874%0D
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A. Arzallus
Uztapide hain osoa bazen
ta Xalbador hain sakona
gutxien uste zuten garaian
Jainkomendin Maradona
eta bidea luze egin du
hasi zen garatik hona
baina neretzat Mañukorta da
berezia bezain ona
bertsogintzari lehen ez zeukan
forma bat eman diona.

I. Ibarra
Nik herrikide dot Mañukorta
baserritarra umila
bere buruai deitzen deutsana
Jainkomendiko mutila.
Gazte nintzela esaten eustan
“Emon niri egur pila”.
Referentea da niretzako
bertsotan oso abila
ta espero dot gazteentzako
horixe izan dadila.

A. Arzallus - F. Paia.
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14899g

Gaia: Bi txapeldun. Fredik, hala adierazi zuen, ez zela aurtengo 
Bizkaiko Txapelketara joango, txapel batekin aski zuela bere 
egoa asetzeko. Ametsek irakurri zituen deklarazio horiek eta 
irribarre bat loratu zitzaion.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

A. Arzallus
Zure “Ebano” eta” Tinpano”
oain bi urteko pelikula
gozatu nuen eta jakizu
ez zait ahantziko sekula
horrek ego bat beteagatik
Fredi zerorrek kalkula
iruditzen zait txorien gisan
zuk bi hego dauzkazula.

F. Paia
Hori esanda txapeldun jauna
serio dago berehala
kontutan hartu Frediren berbak
soilik nireak dirala
eta bizitzak erakutsi dit
niri zerbait mundiala:
denok dakigu txapelik gabe
gehiago gozatzen dala.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/14899g%0D
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A. Arzallus
Baina ai Fredi zure azalpenak
hartu ezkero kontuan
nere ustetan txapeldun batek
ari behar du kantuan
Peña ez zen joan txapelketara
haren ultzera santuan
zurea aitzaki berdina da
baina bertsio kultuan.

F. Paia
Txapelketa ta bertsolaritza
ez ote dira mundu bi?
Zenbakien inperio horrek
batzuk jartzen gaitu zuri.
Zuk zure bidetik jarraitu Amets
eta ez jarri urduri
zureak niri ez dit balio
ez eta nireak zuri.

A. Arzallus
Baina badute erdibide bat
eskuinak eta ezkerrak
ez gara izango asmatutako
aitzaki hoien maizterrak.
Orain ukatu nahi badituzu
portadak eta posterrak
zauden lekura irisi zara
txapelketari eskerrak.

F. Paia
Ahaztu ditzagun ezberdintasun
eta iritzien gerrak
kausalitate  oro laguna
suerta litezke okerrak.
Nahiz txapel batek bertsolaritzan
ezartzen ditun liderrak
ni txapelketara heldu nintzan
bertso eskolari eskerrak.

A. Arzallus
Ulertzen dizut neroni ere
pasa izan zait burutik
antisistema pentsamenduak
bizitzen ditu gertutik.
Hala ere uko egite hortaz
nik ez dut ulertzen tutik
zure moldea defenda zazu
txapelketaren barrutik.

F. Paia
Baina txapelan arau barruan
bertsoa ez dago salbu
errail batetik bide batetik
jardun beharra daukagu
eta bertsoak kirolen gisa
belodromoan dihardu.
Zuk ez zenuen egingo eta
baten batek egin behar du!
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BILBO (2016-12-17)

Bertsolariak: On. Enbeita, X. Galletebeitia, B. 
Ugartetxea, I. Ajuriagojeaskoa, M. Amuriza, E. Lekue, 

N. Ibarzabal eta J. Uria.

Aurkezlea: Amaia Ugalde. 
Gai emailea: Maite Berriozabal. 

Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapeldunaren bukaerako 
agurra. 

E. Lekue
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148abs

Neurria: Hamaseiko handia
Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian B

Lehen eupada senide, lagun 
ta etxeko lau izarrontzat
gogoan dodaz bertso eskola
ta eguezteneroko aitortzak
hasikerako maisu zirenak
ta gaurko ikasle zorrotzak
Almeriaraino joan-etorriko
bisita ein dau nire abotsak
ta berez doble pozten nauenez
inguruko danen pozak
bigundualdi bat hartu barri dau
nire harrizko bihotzak.
Hau euskal kultur zein herrigintzan
gogoz zabizienontzat 
txapel bana ta gehiau merezi
dau zuetako bakotxak.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148abs%0D
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GALDAKAO (2016-12-23)

Bertsolariak: E. Lekue, A. Egaña, M. Lujanbio, 
M. Amuriza, O. Bartra eta A. Mendiluze.

Gai emailea: Arkaitz Estiballes.

Udalaren Kultura Sailak antolatutako jaialdia, urterokoa. 
Torrezabal kultur etxean izan zen, eta Arkaitz Estiballes 
herritarrak jarri zituen gaiak.

E. Lekue - A. Egaña - M. Lujanbio - M. Amuriza 
O. Bartra - A. Mendiluze

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148be8

Gaia: Urtarrilaren 20rako aspalditik daukazu bertso saio bat lotuta. 
Baina orain Bizkaiko txapelduna zara eta dei asko jasotzen 
dituzu. Atzeko horiek, bere herrietan antolatzen ari dira saioa 
eta Bizkaiko txapelduna nahi dute bertan. Zuek banan-banan 
saiatu Etxahun konbentzitzen.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

M. Lujanbio
Nahiz eta Bilbon zazpi arerio
fin zeneuzkan parez pare
Euskal Herriko tourra hasten da
ta hartu zazu xuabe.
Badakizu guk ze pedigri ta
guk bertsoai ze aldare!
Bizkaiko txapeldun ezin da izan
Hernanin kantatu gabe. (bis)

E. Lekue
Orain artean danak ahiztuta
eta oin danak eskean
dei honek ez nau halan da bere
harrapatu tupustean.
Juxto Hernanin kantau behar dot
bai ba datorren astean
ta hilabetean bitan joatea
lartxu da nire ustean. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148be8%0D
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M. Amuriza
Gure auzoan daukagu meza
osteko saio itzela
ta aitak dino mantendu egin
 behar zeunkela nibela
eta etortzen ez bazara ba
ipini eutsun bezela
kendu be bardin eingo deutsula
Etxahun Bizkaiko txapela. (bis)

E. Lekue
Berak txapela jantzi ta ein eustan
ai Miren nahiko mesede
baina behin jantzi eta hartzen dau
norberak nahiko botere.
Nahiz ta eliza kontuetan ni
ez nozuen horren trebe
zuen auzoan meza egongo da
hurrengo domekan ere. (bis)

A. Egaña
Zu engainatzen saiatu arren
atzeko beste lau putre
Zarautz berez da kanpoko eta
bertakoentzat disfrute.
Basarrinak bi, Egañanak lau
orain bat badezu zuk`e
txapelik gehien daukan herrira 
etorri behar zenuke. (bis)

E. Lekue
Zarautz aldera hurreratzea
ederra ez da izango ba!
Baina hortik ere egin behar dot
nik Andoni eskapada:
hamaika txapel dozuez herrian
beraz kontuak atara!
Euskal Herrikoa irabaztean 
hurreratuko naz hara. (bis)

O. Bartra
Akordau zaitez Bilbon izan zen
txapela ta txapelketa
horrexegaitik ein behar zenuke
zuk Bilbo handira buelta
berdinezina da nik oraintxe
eingo dizudan oferta:
beste inon ez duzu kantauko
San Mames lepo beteta. (bis)

E. Lekue
Akaso batzuk pagau egingo
leukie Oihana horregatik
baina ez nozu ni konbentzitu
ta esango det zergaitik:
joan erdira bertso bat bota
ein behar dana badakit
ta ni bertso bat kantatzearren
ez naz altxetan sofatik. (bis)
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A. Mendiluze
Herri askotan jardun zera behin
mila aldiz Larrabetzun
baina Iruran ez eta ez dakit
aukera gal dezakezun.
Nahiz eta beste herritan ere
txaloa entzungo dezun
Iruran joko dizkizutenak
ez dituzu inoiz entzun. (bis)

E. Lekue
Beraz joan ta kantatu ezkero
oroituko dot betiko
egia esan azken gonbite
hau badot berez begiko
baina ezezkoa esatea Aitor
pentsatu dot neurekiko:
non dagoan be ez dakit eta 
ez nintzake iritsiko. (bis)

San Telmotan
Zumaia, 2016-04-01
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Xabier Azkue
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ARAMAIO (2016-12-30)

Bertsolariak: P. Abarrategi, S. Colina, I. Zubeldia 
eta O. Iguaran.

Gai emaileak: Manex Agirre eta Xabi Igoa.

Aramaixoko Bertso Bskolak urtero antolatzen du Gabonetako 
bertso saioa, Aramaioko Udalaren laguntzarekin. Aurten ere lau 
bertsolari, eta nobedade gisa bi gai jartzaile.

S. Colina – I. Zubeldia
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148cgk

Gai emailea: Manex Agirre.

Gaia: Sustrai aita izan berri da, eta Iker esperientziaduna da horretan. 
Sustrai aholku eske etorri da Ikerrengana.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Dama gazte xarmant bat

S. Colina
Gure semeak dauzka
hiru ile edo
ta ondo zaindu nahian
gabiltz ero-ero.
Ze krema eman behar zaio
ze belar jenero
ipurdian granoak
atera ezkero? (bis)

I. Zubeldia 
Ipurdian granoak
ta gorri kolore
horrek aldatzen ditu
aldarte ta umore.
Emaiozu Nivea
hiru kapa doble
ta bazpa’re zuretzat
ere zerbait gorde. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148cgk%0D
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S. Colina 
Gaua heltzen denean
eguna etenda
haunditzen da aitaren
zalantzen zerrenda
negarrez hasi ezkero
senetik ertenda.
Ume txikia nola
desentxufatzen da? (bis)

I. Zubeldia
Ordun izerdi hotza
dago bekokian
desentxufatzeana
utzi urrutian.
Jokatu nahi badezu
modu egokian
entxufatu ezazu
amaren titian. (bis)

S. Colina 
Egun osoan daukat
haurra papar kontra
eta dagoeneko
ahituta nago ta
emango al didazu
belarrira konta
etxetik irteteko
aitzakia sorta? (bis)

I. Zubeldia
Bada hamaika modu
hamaika manera
zeure kabi goxotik
egiteko hega:
tabako bila joan
zintezke kalera
hortarako erretzen
hasi beharko zera. (bis)

S. Colina 
Ni ongi moldatzen naiz
zaintza alorretan
pardelak aldatzen zein
bestelako obretan
baina duda haundi bat
dut gaurkoz zorretan:
Iker, zer moduz beste
asunto horretan? (bis)

I. Zubeldia 
Orain jo nahi dituzu
txistu ta organo
lasai eingo dizkizut
ondotik bi plano:
pelotarik bezela
nabil sano-sano
lehenago parejaka
orain mano-mano.
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SARIKETAK
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DONOSTIA (2016-01-24)

Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa 
(6. 2016. Donostia)

Bertsolariak: U. Mendizabal, O. Iurramendi, E. Pagola, 
E. Artetxe, S. Alkaiza eta  A. Servier.

Gai-emailea: Jon Eskudero.

Antiguako Jai Batzordeak eta Donostiako Kafe Antzokiak 
(DOKA) antolatu zuen Mikel Laboa Sariketa. Igande arratsaldez 
jokatu zen. Jon Eskudero aritu zen aurkezle lanetan eta Iñigo 
Legorburu, Aitor Gereñu eta Leire Beloki izan ziren epaile.

U. Mendizabal – E. Pagola
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148dj0

Gaia: Donostiako danborradan lehen aldiz atera zarete gaur. Konstituzio 
plazan zaudete. Oraintxe hasi da San Sebastian martxa.

 
Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mendiko umea naiz

E. Pagola
Inpresionantea da
guk daukagun martxa
U. Mendizabal
baina ritmuan gaizki
zabiltza zu antza
E. Pagola
ze San Sebastianekin
ez dago erraxa
U. Mendizabal
kupelak bilintzi ta
tanborrak balantza.

U. Mendizabal
Ez al zinan zu inoiz
solfeora joan?
E. Pagola
Piper egiten nuen
hara joandakoan
U. Mendizabal
tanborra hor daukazu
makilen ondoan
E. Pagola
nik nahiago nun egon
plazaren kanpoan.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148dj0%0D
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E. Pagola
Nik uste nuen zela
kupela beste bat
U. Mendizabal
Ba hau bezelako bat
etxian badaukat
E. Pagola
ez baititra kabalak
donostiarren erak
U. Mendizabal
segi dezagun jotzen 
zirt-zart eta zirt-zart.

U. Mendizabal
Iriyarena joko
omen degu gero
E. Pagola
nahiko trago edanda
behar honezkero.
U. Mendizabal
Han ritmua galtzerik
ez zazu espero
E. Pagola
zuk ritmo onarekin
joko dezu edo.

E. Pagola
Beti juaten zera
Unai berdinera
U. Mendizabal
noski hortako orain
baitegu aukera.
E. Pagola
Zure martxetatikan
irtengo al zera?
U. Mendizabal
ta horko zuzendaria
normala ote da? 

U. Mendizabal
Eskua hortxe dabil
behera eta gora.
E. Pagola
Imaginazioakin
Unai da gustora
U. Mendizabal
eta zu ezin juan
bere erritmora
E. Pagola
zure gustoz juango
zinake ondora.

E. Pagola
Gora ta behera aspaldi
ibiltzen al zera?
U. Mendizabal
Bai ta hori neretzat
sarri da galera
E. Pagola
lehen aipatu dituzun 
tanborren antzera
U. Mendizabal
tanborra juaz guazen
Antiguo aldera.

U. Mendizabal
Bueno hau omen degu
azkeneko pieza.
E. Pagola
Holako bi piezekin
ez dago errexa!
U. Mendizabal
Martxa gaurkuan degu
martxa aldrebesa
E. Pagola
hasten errexa eta
bukatzen nekeza.
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GETXO (2016-02-12)

Abra Saria (15. 2016. Getxo)

Bertsolariak: A. Servier, M. Akizu, A. Bizkarra, S. Robles, 
P. Loizaga eta A. Rubio.

Gai-emailea: Jone Uria.

Martin Aramendi, Nerea Bruño eta Joseba Santxo epaile zirela 
jokatu zen, afalostean, XV. Abra Sariketa. Algortako Azebarri 
Kultur Elkartean 70 lagun inguru elkartu ziren mahaiaren 
bueltan afaltzeko, eta beste hainbat lagun afalostean gerturatu 
ziren saioa entzutera.

A. Servier
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148elc

Gaia: Zalantza askorekin hartu zenuen erabakia. Gaur argi ikusi duzu 
asmatu zenuela.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Haizea dator ifarraldetik

Boladatxo bat igaro nuen
nere sentipenak gordez
barruko harra elikatuaz
kanpora atera ordez.
Ostegun batez Kafe Antzokian
hurbildu zinen adorez
nere bisaia jantzi egin zen
ilusioz ta kolorez.
Gero harremana hasitakoan
baneukan aski ondoez
zalantza asko neuzkan buruan
serio hasi edo ez.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148elc%0D


- 259 -

Bapatean 2016

Une batzutan sentitu arren
ez genuela lortuko
baldintzak argi jarri ditugu
bilakatzean gertuko.
Baina bikote bihurtu gara
konpromisoa ta punto
ordea hori gureganatzen
inoiz ez dugu galduko
elkarrikeko errespetua 
biok dugu hainbat truko.
Gauza bakarra argi daukat nik:
ez naizela damutuko.

Kontrolgabeko harreman batek
ekartzen duen jarduna
besteentzako izan liteke
ulertezina, iluna.
Sarri maitasun romantikoa
eredutzat daukaguna
bihur liteke askatasuna
ukatzeko erresuma.
Ia egunero hautatzen dugu
hartu edo ez maitasuna
erabaki hau baita edonoiz
aldatu dezakeguna.
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GABIRIA (2016-04-02)

Osinalde Saria (45. 2016. Gabiria)

Bertsolariak: U. Mendizabal, M. Akizu, J. Gurrutxaga, 
H. Mujika, E. Araiztegi eta  M. Arregi.

Gai-emailea: Jokin Murua.

Osinalde Elkartea bete egin zen bertso saiorako. Afaria 
bederatzietan izan zen, 125 lagun elkartu ziren, eta ondoren 
saiorako, 23:00etan, beste 30 lagun batu ziren.
Ohiturari jarraituz, mikrofonorik gabe egin zuten saioa 
bertsolariek. Grabagailuak jarri ziren giro-soinua hartzeko.

U. Mendizabal - H. Mujika
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148fno

Gaia: Unai, gaur operatu behar zaituzte. Oraintxe etorri da Haritz, zure 
zirujaua. Urduri dagoela konturatu zara.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Igaran egun batez

U. Mendizabal
Edan ditu sei kafe
edan du Red Bulla
bateko atxisa ta
besteko eztula…
Esaidazu faborez
ta ez disimula
mobila bibrazion
jarria dezula. 

H. Mujika
Holakuak tokatu
ohi dira tarteka
aurrez egin dizkizut
hogei azterketa
ta orain ni ere nago
dardarez beteta.
Lasai zaitez urduri
jartzen nauzu eta.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148fno%0D
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U. Mendizabal
Eskuak dar-dar, dar-dar
erdi basapizti
nere odoleko datu
guztiak dakizki.
Baina utzi itzazu
lau bisturi izpi
zeren egia esan
ez nago hain gaizki.

H. Mujika
Ondo ere ez zaude
zure min eta gaitz
sendatzeko oraindik
bagabiltza garaiz.
Erantzukizun latza
izaten degu maiz
hiltzen bazera`re ni
enteratuko naiz.

U. Mendizabal
Bazpa’re prepatuta
dauka furgoneta
kamillan geatu ezkero
bazpa’re zer gerta
beste baten eingo det
gela honta buelta
Cola Cao gosalduta
etorri naiz eta.

H. Mujika
Denek entzungo zuten
zure garraxia
orain honek ez al du
lehengo garrantzia?
Askoz hobia dezu
orain ixiltzia
hobia baita tripa
beteta hiltzia.

Ikerketen aurkezpena
Amasa-Villabona, 2016-11-10
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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ZARAUTZ (2016-09-02)

Lizardi Saria (40. 2016. Zarautz)

Bertsolariak: A. Igartzabal “Potto”,  A. Salegi,  
A. Servier, M. Akizu, U. Mendizabal eta  E. Pagola.

Gai-emailea: Ion Zaldua.

Ostiral gauean izan zen, Modelo antzokian. 

U. Mendizabal
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148gq4

Gaia: Argazkia ikusi duzunean, taupadak bizkortu zaizkizu

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Arratsaldeon eta musu bat

U. Mendizabal
Atzo gauen zapaldu nuen
malekoi aldeko jira
nere bidean gurutzatu ta
buruai eragin bira.
Ohartu nintzen “Neska polit hau
nigan ai! pizten ari da”
eta Facebooken bilatu nuen 
oraingo modan neurrira
Hara argazkia topatu det ta
taupadak salto ta biba!
Jada ordubete hemen pasa det
argazkiari begira. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148gq4%0D
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Guztiak dira txori kantuak
orfeoiak ta orkesta
nere barruan piztu berri da
sentipenen pila extra.
Baina nerekin nahi ote duen
barrenean daukat kezka
zalantza eta sentimenduek
bihotzean a ze festa!
“Kafe txiki bat hartuko al degu?
Baietz esaidazu neska!”
Baina zergaitik ari ote naiz
argazkiari galdezka? (bis)

Bera Zarautzen bizi omen da.
Koño! Baneukan susmoa.
Berekin zerbait intentatzea
hori da nere asmoa.
Baina zalantzan egote hauxe
nola ez degun sanoa
ezetza leike abismoa ta
baiezkoa orgasmoa.
“Bainan alperrik ari haiz motel
ta uztak telefonoa”.
Alkandora bat guapo jantzita
berriz malekoira noa.
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ERRENTERIA (2016-12-08)

Xenpelar Saria (23. 2016. Errenteria)

Bertsolariak: M. Akizu, A. Igartzabal, B. Mujika, E.  
Pagola, A. Servier eta G. Urteaga.

Gai-emailea: Haritz Casabal.

Arratsaldeko bostetan hasi eta zortzietan amaitu zen Niessen 
kulturgunean XXIII. Xenpelar Sariaren finala. Julian Albistur, 
Iñigo Legorburu, Mikel Lersundi eta Patxi Petrirena izan ziren 
epaile. Saioa amaitu eta sariak banatu aurretik, Jon Maiari 
omenaldia egin zioten, bera izan baitzen IX. eta X. Xenpelar 
Sariak irabazi zituena 1989an eta 1990ean. Berak jarri zion 
txapela irabazleari.

M. Akizu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148hsg

Lehen puntua emanda

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

H. Casabal
Txapelarekin ez al
duzu amets egin?
M. Akizu
Bai ta izan zen ostegun 
batez Errenterin 
egin nahiko nituzke
hamaika ahalegin
amestua egia
bilakatu dedin.

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148hsg%0D
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M. Akizu
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148ius

Hitza gaitzat emanda
Hitza: Pena

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

Esan gabeko hitzak
bertatik bertara
bihotza hautsi dizun 
azken balada
ondoan zeneukena
falta zaizu jada.
Bai, penagarria da
ta pena zer da ba?
Hiru begirada 
bidean bi traba
ta sentitzen gara
galtzaile gisara.
Garaipena maiz pena
garaitzea da. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148ius%0D
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M. Akizu - G. Urteaga
http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148k18

Gaia: Itsua eta bere txakur-gidaria zarete. Zu, Maialen, itsua, eta, zu, 
Gemma, txakurra. Azken minutuetan Maialen behin eta berriz 
tupust egiten ari da.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

M. Akizu 
Txakur malapartatu
honekin naiz kexu
ia egin baititut
hogei estropezu.
Bai, oso ondo, hola
segi dezakezu
eta nik ez baina zuk
ikusiko dezu! (bis)

G. Urteaga
Zerbait esango dizut
gainera benetan
ahalegindu zaitez
nahi ba’zu horretan
lau aldiz trabau zera
bi minutun bueltan.
Barka ni zakurra naiz 
zentzu guztietan. (bis)

M. Akizu 
Esanagatik hola 
gaizki goazela
dirudienez segi
nahi luke horrela.
Nere txakurtxo alper
muturbeltz  motela
uste det itsumiso
deklaratu dela. (bis)

G. Urteaga
Esan dezunarekin
ene zenbat kexu!
Graziosita zaude
a ze konpromezu! 
Hola segi nahiean 
baldin bazaude zu
errepide erdian
bukatuko dezu. (bis)

http://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/view/148k18%0D
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M. Akizu 
Errepide erdian 
ez utzi horratik
nahiko poste probatu
det gaurkoagatik.
Errua nerea da
ta jakin badakit
Eltziegoko txakur bat
erosteagatik. (bis)

G. Urteaga
Ba bai Eltziegon nintzan
egun baten jaio
eta ordutik nabil
oso-oso iaio.
Koska egingo diot
beai ze arraio!
Agian bista ere
bueltatuko zaio. (bis)

Xabier Amurizaren agurra
Altzo, 2016-04-29
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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SAIOEN AURKIBIDEA 

 HERNANI (2016-01-02)
A. Egaña, A. Laburu, B. Gaztelumendi, M. Lujanbio, E. Pagola eta O. Iurramendi.

OÑATI (2016-01-05)
A. Egaña, B. Gaztelumendi, A. Martin, A. Mendiluze, A.M. Peñagarikano eta A. Sarriegi.

AMURRIO (2016-01-10)
M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, A. Arzallus, U. Iturriaga, A. Sarriegi, S. Colina, I. Elortza 

eta A. Mendiluze.

TOLOSA (2016-01-23)
M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, A. Egaña, U. Iturriaga, U. Mendizabal eta A. Mendiluze.

ZEANURI (2016-01-24)
A. Mendiluze, J. Maia, F. Paia, A. Arzallus eta A. Estiballes.

DONOSTIA (2016-01-30)
M. Lujanbio, B. Gaztelumendi, A. Labaka eta M. Amuriza.

IRUN (2016-02-11)
Iz. Zelaia, A. Martin, J. Zelaieta eta  M. Goiogana.

LEZO (2016-02-13)
A. Martin, A. Egaña, M. Akizu eta M. Lujanbio.

DONOSTIA (2016-02-19)
M. Lujanbio,  E. Pagola,  A. Mendiluze eta A. Egaña.

ANDOAIN (2016-02-28)
B. Gaztelumendi, M. Lujanbio,  A. Mendiluze, O. Iguaran, U. Muñoa eta A. Martin.

BIRIATU (2016-03-06)
J. Maia, A. Arzallus, M. Lujanbio, J. Soto eta A. Egaña.

or. 
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85

89
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100

106
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ELIZONDO (2016-03-06)
A. Agirre, O. Iguaran, A. Labaka eta A. Martin.

AMASA-VILLABONA (2016-03-12)
A. Laburu, A. Agirre, J. Soto, O. Iguaran, B. Gaztelumendi eta A. Labaka.

BERGARA (2016-03-18)
E. Artetxe, O. Bartra, M. Lujanbio, B. Gaztelumendi eta A. Egaña.

IGORRE (2016-03-19)
On. Enbetia, M. Lujanbio, A. Arzallus eta B. Gaztelumendi.

ZUMAIA (2016-04-01)
A. Egaña, O. Iguaran, I. Zubeldia, J. Maia, A. Arzallus eta B. Gaztelumendi.

ZEGAMA (2016-04-03)
A. Egaña,  I. Zubeldia, M. Amuriza eta O. Iguaran.

GASTEIZ (2016-04-21)
M. Lujanbio, On. Enbeita, I. Viñaspre, O. Perea, A. Estiballes eta J. Maia.

ARAMAIO (2016-04-23)
X. Igoa eta B. Gaztelumendi.

ALTZO (2016-04-29)
X. Amuriza eta M. Amuriza.

ABADIÑO (2016-05-06)
A.M. Peñagarikano,  M. Lujanbio, I. Elortza eta J. Uria.

BILBO (2016-05-07)
A. Egaña, B. Gaztelumendi, O. Iguaran eta N. Elustondo.

ONDARROA (2016-05-13)
M. Amuriza, M. Artetxe, I. Murua eta B. Gaztelumendi.

119

122

127

129

131

135

138

142

144
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154
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ANTZUOLA (2016-05-20)
M. Artola, U. Mendizabal, U. Agirre eta A. Martin.

ZALLA (2016-05-20)
E. Lekue, A. Elortegi, B. Amezaga, N. Cortada eta J. Soto.

ANOETA (2016-05-27)
B. Gaztelumendi, A. Martin, U. Agirre, A. Laburu, I. Apalategi eta  O. Iguaran.

SORALUZE (2016-06-03)
B. Gaztelumendi, J. Maia, A. Arzallus eta  O. Iguaran

BILBO (2016-06-08)
U. Alberdi  eta A. Egaña.

BERGARA (2016-06-10)
O. Bartra, M. Amuriza, O. Iguaran eta On. Enbeita.

ANDOAIN (2016-06-24)
A. Egaña, A. Laburu, M. Amuriza, On. Enbeita, A. Mendiluze eta A. Agirre.

MUNGIA (2016-06-29)
A. Estiballes, A. Egaña. O. Iguaran eta J. Larrinaga.

SOPELA (2016-07-02)
U. Agirre, I. Elortza, P. Loizaga eta J. Soto.

GETXO (2016-07-06)
F. Paia , A. Martin,  J. Uria , A. Egaña , I. Elortza  eta J. Soto.

IRUÑEA (2016-07-12)
A. Arzallus, A. Fuentes “Itturri”, E. Lazkoz eta M. Lujanbio.

DONOSTIA (2016-07-24)
M. Amuriza, A. Egaña, B. Gaztelumendi eta J. Maia.
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165
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169

171

173

177

179

182

184
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ELIZONDO (2016-07-25)
A. Arzallus, O. Iguaran,  J.M. Irazu eta M. Lujanbio

GETXO (2016-07-30)
S. Lizaso,  A.Illaro,  I. Zubeldia eta A. Arzallus

GASTEIZ (2016-08-09)
A. Arzallus, O. Perea, J. Zelaieta eta I. Mendiguren. 

ALKIZA (2016-09-08)
O. Iguaran, A. Arzallus, A. Egaña, A. Laburu, M. Lujanbio eta S. Lizaso. 

HELETA (2016-09-11)
U. Alberdi, A. Arzallus, O. Barroso eta, M. Lujanbio.

IRURA (2016-09-29)
A. Laburu, A. Egaña, O. Iguaran eta A. Labaka.

LOIU (2016-09-29)
E. Lekue, X. Paia, J.M. Irazu eta A. Mendiluze.

DONOSTIA (2016-10-15)
A. Egaña, I. Elortza, M. Lujanbio eta A. Sarriegi.

ERRENTERIA (2016-10-15)
U. Iturriaga, S. Colina, B. Gaztelumendi, A. Martin, A. Mendiluze eta J. Maia.

IRUÑEA (2016-10-20)
A. Karrika, O. Iguaran, J. Maia, A. Martin, J. Zelaieta eta S. Colina.
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195

199

203

207

209

211

219

222
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DURANGO (2016-10-21)
I. Elortza, J. Soto, A. Egaña,  A.M. Peñagarikano, J. Uria eta O. Iguaran.

ONDARROA (2016-10-28)
N. Elustondo,  E. Pagola eta O. Iguaran. 

ERMUA (2016-11-04)
U. Alberdi, A. Arzallus, N. Ibarzabal, U. Iturriaga, A. Martin eta A. Egaña.

IRUÑEA (2016-11-10)
S. Alkaiza, A.Arzallus, B. Gaztelumendi, J. Soto, U. Iturriaga eta A. Laburu.

BAIONA (2016-11-12)
O. Barroso. M. Artetxe, S. Colina, A. Arzallus, M. Arzallus eta X. Murua.

LEGAZPI (2016-11-18)
M. Artola, A. Arzallus, O. Iguaran eta  A. Martin.

MARKINA-XEMEIN (2016-12-08)
A. Egaña, A. Martin, S. Lizaso, On. Enbeita, E. Lekue eta A. Arzallus.

GETXO (2016-12-10)
O. Iguaran, A. Arzallus, I. Ibarra eta F. Paia.

BILBO (2016-12-17)
On. Enbeita, X. Galletebeitia, B. Ugartetxea, I. Ajuriagojeaskoa, M. Amuriza, E. Lekue, 

N. Ibarzabal eta J. Uria.

GALDAKAO (2016-12-23)
E. Lekue, A. Egaña, M. Lujanbio, M. Amuriza, O. Bartra eta A. Mendiluze.

ARAMAIO (2016-12-30)
P. Abarrategi, S. Colina, I. Zubeldia eta O. Iguaran.
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BAT-BATEKO SARIKETAK
DONOSTIA (2016-01-24)
Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (6. 2016. Donostia)

U. Mendizabal, O. Iurramendi, E. Pagola, E. Artetxe, S. Alkaiza eta  A. Servier.

GETXO (2016-02-12)
Abra Saria (15. 2016. Getxo)

A. Servier, M. Akizu, A. Bizkarra, S. Robles, P. Loizaga eta A. Rubio.

GABIRIA (2016-04-02)
Osinalde Saria (45. 2016. Gabiria)

U. Mendizabal, M. Akizu, J. Gurrutxaga, H. Mujika, E. Araiztegi eta  M. Arregi.

ZARAUTZ (2016-09-02)
Lizardi Saria (40. 2016. Zarautz)

A. Igartzabal “Potto”,  A. Salegi,  A. Servier, M. Akizu, U. Mendizabal eta  E. Pagola.

ERRENTERIA (2016-12-08)
Xenpelar Saria (23. 2016. Errenteria)

M. Akizu, A. Igartzabal, B. Mujika, E. Pagola, A. Servier eta G. Urteaga.

or. 

256
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Udaberriko bertso saioa
Bilbo, 2016-05-07
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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BERTSOALDI HAUTATUAK

CDan eta http://bdb.bertsozale.com

HERNANI (2016-01-02)
A. Laburu eta B. Gaztelumendi.

OÑATI (2016-01-05)
A. Egaña eta A.M. Peñagarikano.
A. Egaña eta  A. Mendiluze.

AMURRIO (2016-01-10)
U. Iturriaga eta A. Sarriegi.
S. Colina eta I. Elortza.

TOLOSA (2016-01-23)
U. Mendizabal eta A. Mendiluze.
M. Lujanbio eta  U. Iturriaga.

DONOSTIA (2016-01-30)
B. Gaztelumendi, A. Labaka eta M. Amuriza.
M. Amuriza.

IRUN (2016-02-11)
A. Martin.

LEZO (2016-02-13)
A. Martin eta  M. Akizu.

DONOSTIA (2016-02-19)
M. Lujanbio.

ANDOAIN (2016-02-28)
M. Lujanbio eta  A. Mendiluze.

http://bdb.bertsozale.com
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BIRIATU (2016-03-06)
J. Maia, A. Arzallus, M. Lujanbio, J. Soto eta A. Egaña.

ELIZONDO (2016-03-06)
A. Agirre, O. Iguaran, A. Labaka eta A. Martin.

AMASA-VILLABONA (2016-03-12)
A. Laburu eta J. Soto.

BERGARA (2016-03-18)
O. Bartra eta M. Lujanbio.

IGORRE (2016-03-19)
On. Enbetia eta A. Arzallus.

ZEGAMA (2016-04-03)
A. Egaña,  I. Zubeldia, M. Amuriza eta O. Iguaran.
M. Amuriza eta O. Iguaran.

GASTEIZ (2016-04-21)
M. Lujanbio, On. Enbeita, I. Viñaspre, O. Perea, A. 
Estiballes eta J. Maia.

ARAMAIO (2016-04-23)
B. Gaztelumendi.

ALTZO (2016-04-29)
X. Amuriza eta M. Amuriza.

ABADIÑO (2016-05-06)
A.M. Peñagarikano eta I. Elortza.

ONDARROA (2016-05-13)
I. Murua eta B. Gaztelumendi.
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ANTZUOLA (2016-05-20)
U. Agirre eta A. Martin.
U. Agirre.

ANOETA (2016-05-27)
B. Gaztelumendi, A. Martin, I. Apalategi eta  O. Iguaran.

BILBO (2016-06-08)
U. Alberdi.

BERGARA (2016-06-10)
O. Bartra eta On. Enbeita.

ANDOAIN (2016-06-24)
A. Mendiluze.

MUNGIA (2016-06-29)
A. Estiballes.

DONOSTIA (2016-07-24)
J. Maia.

ELIZONDO (2016-07-25)
O. Iguaran eta J.M. Irazu.

GETXO (2016-07-30)
S. Lizaso,  A.Illaro,  I. Zubeldia eta A. Arzallus

GASTEIZ (2016-08-09)
O. Perea eta J. Zelaieta.

ALKIZA (2016-09-08)
A. Egaña eta S. Lizaso. 
M. Lujanbio eta S. Lizaso. 
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HELETA (2016-09-11)
A. Arzallus eta O. Barroso.
A. Arzallus.

IRURA (2016-09-29)
A. Egaña.

LOIU (2016-09-29)
E. Lekue eta J.M. Irazu.

ERRENTERIA (2016-10-15)
U. Iturriaga, S. Colina, B. Gaztelumendi, A. Martin, 
A. Mendiluze eta J. Maia.

IRUÑEA (2016-10-20)
J. Zelaieta eta S. Colina.

DURANGO (2016-10-21)
I. Elortza eta J. Soto.
O. Iguaran.

IRUÑEA (2016-11-10)
S. Alkaiza eta J. Soto.
A.Arzallus.

LEGAZPI (2016-11-18)
M. Artola.

MARKINA-XEMEIN (2016-12-08)
S. Lizaso eta E. Lekue.

ARAMAIO (2016-12-30)
S. Colina eta I. Zubeldia.
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LIBURUAN BERTSORIK DUTEN 
BERTSOLARIEN AURKIBIDEA 

Agirre, A. ......................................  119 (BI), 122 (BI), 125 (BI)
Agirre, U.  ....................................... 157 (BI), 159 (B), 177 (BI)
Akizu, M.  ........................  108 (BI), 264 (B), 265 (B), 266 (BI)
Alberdi, U.  ....................................................  167 (B), 233 (BI)
Alkaiza, S.  .................................................................... 235 (BI)
Amuriza, M.  ...................101 (BI), 105 (B), 135 (BI), 136 (BI), 
........................................................ 144 (BI), 147 (BI), 249 (BI)
Amuriza, X. ....................................................144 (BI), 147 (BI)
Apalategi, I. ....................................................................162 (BI)
Artola, M.  .......................................................................241 (B)
Arzallus, A.  ... 116 (BI), 129 (BI), 165 (BI), 174 (BI), 191 (BI), 
............197 (BI), 203 (B), 205 (BI), 237 (B), 245 (BI), 246 (BI) 
Barroso, O. .................................................................... 205 (BI)
Bartra, O.  ....................................... 127 (BI), 169 (BI), 249 (BI)
Colina, S.  .............87 (BI), 219 (B), 222 (BI), 240 (B), 252 (BI)
Egaña, A.  .............81 (BI), 83 (P), 116 (BI), 131 (BI), 135 (BI), 
...........152 (BI), 179 (BI), 199 (BI), 207 (B), 211 (BI), 249 (BI)
Elortza, I.  ..........87 (BI), 150 (BI), 179 (BI), 216 (BI), 225 (BI)
Elustondo, N.  ................................................152 (BI), 230 (BI)
Enbeita, On.  .................................. 129 (BI), 138 (BI), 169 (BI)
Estiballes, A.  .....................97 (BI), 138 (BI), 173 (B), 174 (BI)
Fuentes, A.  “Itturri” .......................................................182 (BI)
Gaztelumendi, B .  77 (BI), 79 (BI), 89 (B), 101 (BI), 125 (BI), 
............142 (BI), 154 (BI), 162 (BI), 165 (B), 186 (B), 219 (BI)
 Ibarra, I.  ........................................................................245 (BI)
Iguaran O.  ..... 119 (BI), 125 (BI), 131 (BI), 135 (BI), 136 (BI), 
.......................... 162 (BI), 165 (BI), 188 (BI), 228 (B), 245 (BI)
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Illaro, A.  ........................................................................191 (BI)
Irazu, J.M. ....................................................... 188 (BI), 209 (BI
Iturriaga, U. ........................................ 85 (BI), 95 (BI), 219 (BI)
Labaka, A.  ..................................... 101 (BI), 119 (BI), 125 (BI)
Laburu,  A. ........................77 (BI), 122 (BI), 125 (BI), 238 (BI)
Lazkoz, E.  .....................................................................182 (BI)
Lekue, E.  .........................209 (BI), 243 (BI), 248 (B), 249 (BI)
Lizaso, S. ......... 191 (BI), 193 (PE), 199 (BI), 201 (BI), 243(BI)
Lujanbio, M. .......79 (BI), 95 (BI), 110 (PE), 112 (BI), 116 (BI), 
......... 127 (BI), 138 (BI), 148 (BI), 201 (BI), 211 (BI), 249 (BI)
Maia, J.  116 (BI), 133 (BI), 138 (BI), 165 (BI), 184 (B), 219 (BI) 
Martin, A.  ...................... 106 (B), 108 (BI), 119 (PE), 157 (BI), 
.........................................162 (BI), 179 (BI), 219 (BI), 233 (BI)
Mendiguren I. .................................................................197 (BI)
Mendiluze, A. .83 (P), 92 (PE), 97 (BI), 112 (BI), 114 (PE), 171 
(B), 219 (BI), 249 (BI)
Mendizabal, U. .......................... 92 (PE), 256 (P), 260 (BI), 262 
(B) ...............................................................................................
Mujika H. .......................................................................260 (BI)
Murua, I. ........................................................................154 (BI),
Pagola, E. .........................................................230 (BI), 256 (P)
Paia, F.  ........................................... 179 (BI), 245 (BI), 246 (BI)
Peñagarikano, A.M.  .........................................81 (BI), 150 (BI)
Perea, O. ......................................... 138 (BI), 195 (BI), 197 (BI)
Sarriegi, A.  ........................................................85 (BI), 216 (P)
Soto, J.  ..............116 (B), 122 (BI), 125 (BI), 160 (B), 177 (BI), 
.........................................179 (BI), 225 (BI), 235 (BI), 238 (BI)
Uria, J.  ...........................................................148 (BI), 179 (BI)
Urteaga G. ......................................................................266 (BI)
Viñaspre, I. .....................................................................138 (BI)
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Zelaieta, J.  ..................................... 195 (BI), 197 (BI), 222 (BI)
Zubeldia, I. ......................132 (BI), 135 (BI), 191 (BI), 252 (BI)

IKURRAK:
(B): Gaia emanda bakarka egindako saioa.
(BI): Gaia emanda binaka -edo talde handiagoan- egindako saioa.
(P): Puntutan egindako saioa.
(PE): Lehen edo azken puntua emanda egindako saioa.
(H): Gainerako ariketak
(GL): Gai librean egindako saioa.



- 282 - - 283 -

Bapatean 2016

IZEN ETA IZENGOITIEN DESKRIBAPENA

Zerrenda hau liburuan agertzen diren izen laburdura eta 
izengoitiei dagokie.

Liburuan   Izen deiturak   Herria

Abarrategi, P.  Peru Abarrategi Sarrionaindia Aramaio
Agirre, A.   Amaia Agirre Arrastoa   Villabona
Agirre, U.  Unai Agirre Goia  Hernani
Ajuriagojeaskoa, I. Ibon Ajuriagojeaskoa Garmendia Gernika-Lumo
Akizu, M.  Maialen Akizu Bidegain  Urretxu
Alberdi, U.   Uxue Alberdi Estibaritz   Elgoibar
Alkaiza, S.  Saioa Alkaiza Guallar  Iruñea
Amezaga, B.  Beñat Amezaga de Diego Zalla
Amuriza, M.   Miren Amuriza Plaza   Berriz
Amuriza, X.  Xabier Amuriza Sarrionandia Etxano
Apalategi, I.  Iñaki Apalategi Astigarraga Beasain
Araiztegi, E.  Eneko Araiztegi Agirre  Segura
Arregi, M.  Maider Agirre Markuleta Oñati
Artetxe, E.  Eneritz Artetxe Eizagirre Azkoitia
Artetxe, M.  Miren Artetxe Sarasola  Hendaia
Artola, M.  Mikel Artola Izagirre  Alegia
Arzallus, A.   Amets Arzallus Antia   Hendaia
Arzallus, M.  Maddalen Arzallus Antia Hendaia
Barroso, O.   Odei Barroso Gomila  Urruña
Bartra, O.  Oihana Bartra Arenas  Bilbo
Bizkarra, A.  Aitor Bizkarra Ruiz  Abadiño
Colina, S.   Sustrai Colina Akordarrementeria Urruña
Cortada, N.  Nuria Cortada Ibañez  Muskiz
Egaña, A.   Andoni Egaña Makazaga  Zarautz
Elortegi, A.  Ander Elortegi Garatea  Gernika-Lumo
Elortza, I.   Igor Elortza Aranoa   Durango
Elustondo, N.  Nerea Elustondo Plazaola Legazpi
Enbeita, On.   Onintza Enbeita Maguregi  Muxika
Estiballes, A.   Arkaitz Estiballes Ormaetxea  Galdakao
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Fuentes, A.  “Itturri” Ander Fuentes Mujika  Zubieta
Galletebeitia, X. Xabat Galletebeitia Abaroa Lekeitio
Gaztelumendi, B.  Beñat Gaztelumendi Arandia  Donostia
Goiogana, M.  Manu Goiogana Bengoetxea Irun
Gurrutxaga, J.  Jon Gurrutxaga Urbieta  Azpeitia
Ibarra, I.   Iratxe Ibarra Foruria   Markina-Xemein
Ibarzabal, N.  Nerea Ibarzabal Salegi          Markina- Xemein
Igartzabal, A.  Aratz Igartzabal Bidegain Gabiria
Igoa, X.   Xabier Igoa Eriz  Aramaio
Iguaran O.  Oihana Iguaran Barandiaran Villabona
Illaro, A.  Arrate Illaro Etxebarria  Getxo
Irazu, J.M.   Jexux Mari Irazu Muñoa  Larraul
Iturriaga, U.   Unai Iturriaga Zuaza-Artaza  Durango
Iurramendi O.  Oier Iurramendi Etxeberria Donostia
Karrika, A.  Aimar Karrika Iribarren  Auritz
Labaka, A.   Ane Labaka Mayoz  Lasarte-Oria
Laburu,  A.  Agin Laburu Rezola  Astigarraga
Larrinaga, J.  Jone Larrinaga Dañobeitia Mungia
Lazkoz, E.   Eneko Lazkoz Martinez  Etxarri-Aranatz 
Lekue, E.   Etxahun Lekue Etxebarria  Larrabetzu
Lizaso, S.   Sebastian Lizaso Iraola   Azpeitia
Loizaga, P.  Paule Ixiar Loizaga Legarra Sopela
Lujanbio, M.   Maialen Lujanbio Zugasti  Hernani
Maia, J.   Jon Maia Soria    Zumaia
Martin, A.   Alaia Martin Etxebeste   Oiartzun
Mendiguren I.  Izar Mendiguren Cosgaya Laudio
Mendiluze, A.   Aitor Mendiluze Gonzalez  Andoain
Mendizabal, U.  Unai Mendizabal Jauregi Zizurkil
Mujika H.  Haritz Mujika Lasa  Asteasu
Mujika, B.  Beñat Mujika Izagirre  Donostia
Muñoa, U.  Unai Muñoa Amundarain Lasarte-Oria
Murua, I.  Iñaki Murua Jauregi  Gabirira
Murua, X.  Xumai Murua Berra  Urruña
Pagola, E.  Elixabet Pagola Apezetxea Hernani
Paia, F.    Alfredo Paia Ruiz “Fredi”  Algorta (Getxo)
Paya, X.  Xabi Paya Ruiz   Algorta (Getxo)
Peñagarikano, A.M.  Anjel Mari Peñagarikano  Anoeta
Perea, O.  Oihane Perea Perez de Mendiola Gasteiz
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Robles, S.  Sarai Robles Vitas  Iruñea
Rubio, A.  Asier Rubio Hidalgo  Luiaondo
Salegi, A.  Aitor Salegi Martija  Zestoa
Sarriegi, A.   Aitor Sarriegi Galparsoro  Beasain
Soto, J.    Julio Soto Ezkurdia   Gorriti
Ugartetxea, B.   Beñat Ugartetxea Ostolaza Mallabia
Uria, J.    Jone Uria Albizuri   Getxo
Urteaga G.  Urteaga Garmendia Gemma Beasain
Viñaspre, I.  Iñaki Viñaspre Simon  Abetxuku
Zelaia, Iz.  Izarne Zelaia Arratibel  Donostia
Zelaieta, J.   Julen Zelaieta Iriarte   Bera
Zubeldia, I.   Iker Zubeldia Katarain   Zegama
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