
Bapatean 2018

1



BAPATEAN 2018

Grabaketak: Xenpelar Dokumentazio Zentroak, Bertsozale Elkarteetako sail desberdinei 
zein borondatezko grabatzaileei esker jasotakoak.
Hautaketa eta transkribaketa: Felix Irazustabarrena
Dokumentazioa: Xenpelar Dokumentazio Zentroa.
Irizpideak eta koordinazioa: Bertsozale Elkartea.
Doinuen izendapena: Felix Irazustabarrena, Bertso Doinutegian oinarrituz.
Zuzenketak eta azken orrazketa: Martin Aramendi.

© EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA
© MINTZOLA FUNDAZIOA
© LANKU BERTSO ZERBITZUAK S.L
Maketazioa: LANKU Bertso Zerbitzuak, S.L.
Argitaratzaileak:
MINTZOLA FUNDAZIOA
Nagusia, 70
20.150 Amasa-Villabona
EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA
Nagusia, 70
20.150 Amasa-Villabona
LANKU BERTSO ZERBITZUAK S.L
Martin Ugalde Kultur Parkea
20.180 Andoain
I.S.B.N.: 978-84-945409-2-9



AURKIBIDEA

Hitzaurrea          4

Argibideak eta irizpideak         6

Bat-bateko bertso hautatuak        9

Bat-bateko sariketak   180

Bertso saioen mugimendua.  196

Tauletako kontzeptuen azalpena  202

Txapelketa eta sariketak   209

Saioen aurkibidea   243

Bertsoaldi  hautatuak   249
 
Bertsolarien aurkibidea.    255

Izen eta izengoitien deskribapena.  258



Bapatean 2018

4

Hi t zau-
r rea



Bapatean 2018

5

Bedatseko ber denboran lüze eta llabür üdüri düen egün horietarik batetan, etxenko
ezkatz eta sükalte arteko zirküitoko harat hona kopürüa gorarazteko partez, pino baten
lantatzeko gogoa horra den bezala, hegoaldean üngürü üngürü emanaldi baten egiteko
inbea agertü ziküzün, herriko bizpahiru illitxoriekin.

Txarriotealat jauz eta, bidea durdullaska behera bürüz jarraikiz, bazterrak paper eta
kartuz lilistatzen hasisrik, helturik gira! Hel eta berehala, xokoko lehen ostatüa ediren
günüan. Nola ote manhatü behar da? Espainulez? Nahiz ez zaikün itsusi euskaraz
zerbaiten galtatzea, borogatü günüan kafe bat edan eta hura galtegin ondoan, ostalerrak
ez züala deuse entelegagarririk agerrarazten. Ura aldiz, “h” eta “r” basa horiek ahozkatü
gabe, bai, animaleko indar baten egitez manerala. Horrek güntüan erdaldüntarazi ondoko
garagardo elibaten manhatzeko.

Aize hegoak gorotztopotik altsarazten düan kiñodüra ohartarazten düen garagardo
zonbaitekin sabel zolan, goatzan paseüz. Karrika trauka eta hegoaldetiar zonbaiten
kürütxatzeko tenorea günüan manerala. Kürütxagan eküra eta elestan has! Drole
atzamaiten nüan elestaldi oren laurden batetarik landa, xiberotarrer ez zeiela orano
kantore baten emaitea edo pastoral baten aipatzea galtatü. Ez nüan lüzazegi haidürü
egon behar izan agit dadin artino, hegoaldealat joaiten giren aldikal bezala. Ez nüke
akigarri dela erran nahi bena... bai. Partitzeko tenoreari honki jina egin ginion, partitzeko
tenorea eman gabe, gazi gozo batekin gibelealako bidea harturik gure lürraldetarat bürüz.
Ordüan, ürrentzeko, jakin ezazüe bizpahiru oreneko errima gabeko kobla hankaluze
segida bat beno hanitxez hobeki egiteko gai girela, ez girela bortsaz kantari, noiztenka
koblakari, bai eta züekin nahasteko egiten dügün indarraren herrena beno haboroxeago
egitea ez dela hain gaitz. Azkenekoz gogo honez ber gisako bidajeak gei dütügüla berritü.
Ez pentsa dela ürgulüa, hori da ene ambizionea, ez egin otoi bi horien arteko nahaskeria.
Irustarzunik ederrana beilizateke gure herrian bakea.

Johaine  Sarraillet
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1.- Urtean urteko bat-bateko bertsogintzaren lekuko izateko helburuarekin Bertsozale Elkarteak urtero argi-
taratzen duen bertso bilduma da Bapatean.

2.- Bapatean 2018an, 54 bertso saioetatik hartuta, 87 bertsoalditako 607 bertso datoz transkribaturik, gai, 
doinu izen eta ohiko informazio guziarekin. Guztiak CDan MP3 formatuan entzungai egoteaz gain, BDBn 
aurki ditzazkezu (1)

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, bertsola-
riak 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. 2018an 411 saio grabatu dira entzuteko euskarrian. 

5.- 2018. urtean, bat-batean kantatutako bertsoak hartu dira kontuan liburu hau egiterakoan, txapelkete-
takoak izan ezik. Bertsopaperen alorrekorik ere ez da jaso, baina bai bat-bateko gazte sariketetakoak.

6.- Bat-bateko bertsoak idatziz emateko irizpideak (2) (Bertsozale Elkartea, 2004) hartu dira oinarri               
bertsoak transkribatzerakoan; eta bertan aholkatzen den modura jaso dira kokapen irizpideak. Doinuak, 
berriz,  J. Dorronsorok bildutako Bertso Doinutegiaren (3) arabera izendatu dira. Bestalde, Bertsozale Elkar-
teak onartutako Bertso estrofak izendatzeko irizpideak (4) lanaren arabera izendatu dira neurriak liburu 
honetan.

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.

9.- Jende askoren emaitza da liburu hau. Borondatezko grabatzaileen zerrenda luzea da eta guztioi
esker jaso ahal izan dira grabazioak. Beraz, eskerrik beroenak bihotz-bihotzez saio erdi, oso bat edo hamai-
ka grabatu eta XDZra helarazi dizkiguzuen hainbeste bertsozaleri.
Aurrerantzean ere guztioi esker ondare hau biltzen, antolatzen eta hau bezalako argitalpenei esker                  
zabaltzen joango gara.

Bertsozale Elkartea

(1) https://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/bilaketa
(2) https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/3400-bat-bateko-bertsoak-idatziz-emateko-irizpideak
(3) http://bdb.bertsozale.eus/web/doinutegia/bilaketa
(4) https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/3418-bertso-estrofak-izendatzeko-irizpideak

https://bdb.bertsozale.eus/web/bertsoa/bilaketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/3400-bat-bateko-bertsoak-idatziz-emateko-irizpideak
http://bdb.bertsozale.eus/web/doinutegia/bilaketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/liburutegia/view/3418-bertso-estrofak-izendatzeko-irizpideak
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BA I O N A 
(2018-01-12)

Bertsolariak
M. Lujanbio, S. Colina, J. Maia, A. Arzallus, B. Gaztelumendi, A. Mendiluze, 

A. Sarriegi eta I. Elortza

Gai emailea
 Joana Itzaina

Seaskak antolatuta beste urte batez “BECtso saioa” egin zuten Herriko Antzokian. Txapelketa Nagusiko    
zortzi finalistekin antolatzen dute azken urteotan eta oraingoan, Barakaldon hilabete lehenago kantatu-
takoetatik, Unai Agirre falta zen, eta haren ordez Jon Maia joan zen. 400 lagun hurbildu ziren saiora eta 
bakoitzak 10 euro ordaindu zuen ikastolen alde. 

M. Lujanbio - A. Mendiluze – B. Gaztelumendi

Gaia: Maialen, aurtengo txapeldun bezala elkarrizketa asko egin dizkizute egun hauetan. Baina gaur sekula 
ez bezalako galderak izango dituzu bi kazetari hauekin, Beñatekin eta Aitorrekin.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

 A. Mendiluze 
  Begiratu Maialen
  zu zentroan zaude
  oinak tinko lurrean
  ze zapata pare!
  Jende denak gauza bat
  jakin nahi hala`re
  lokarriekin edo
  lokarririk gabe?

 M. Lujanbio
  Hori da jakin-mina
  hori gutizia!
  Goitik behera begira
  ta ze malizia!
  Lokarriez galdera
  burla-haizez ia.
  Kazetaria zara
  ala polizia?
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 B. Gaztelumendi
  Nik beste korapilo 
  bat badaukat aurten
  nola ez dezun dena
  ongi erantzuten:
  galdetuko det nola
  jakin nahi genukeen
  mukerrek ta erkinek
  zer esan nahi duten.

 M. Lujanbio
  Ene hementxe dena 
  esan ahal baneza!
  Baina definitzea
  batzutan nekeza
  bi hitzekin aditu
  hitzon beste ertza:
  erkin da ahula ta
  muker muturbeltza.

 A. Mendiluze 
  Estetika ez dago 
  diskurtsoen aurka
  nork berea bezela
  zuk zurea hauta.
  Zure ile beltz hori
  orrazien mauka
  ta ezkerreko motz horrek
  zer esanahi dauka?

 M. Lujanbio
  Estetikari ere
  horrenbeste mezu!
  Ez al zaizu gustatzen
  ote zabiltz kexu?
  Motz honek ze esan nahi dun
  jakinda zaude zu
  zuk ezkerrean eta
  eskuinean dezu.

 B. Gaztelumendi
  Zuk finala azaldu
  duzu saioz saio
  nunbait mundura zinen
  bertsolari jaio.
  Hala`re txapelari
  eustekotan iaio
  garbitzerakoan zer
  bota behar zaio?
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 M. Lujanbio
  Garbigailura ezin
  bota edonola
  “Hori garbitzen al da?
  Ta bai bada, nola?”.
  Nerea mahaian dago
  ta bertan dagola
  Andonirenen antza
  har dezala hola.

 A. Mendiluze 
  Aurrez pentsatu ohi da
  ze bide, ze mezu?
  Txapelketa guztiei
  azaldu diezu.
  Bertsolari eskultura
  jasota zaude zu
  hurrengoa harekin
  prestatuko al dezu?

 M. Lujanbio
  Lehen Oteizarena zen
  zera hori hasteko
  denak Andonik dauzka
  ni bisai tristeko
  suertea nun txapela
  trofeoz jazteko
  nahiko pisu badauka
  intxaurrak hausteko.

 B. Gaztelumendi
  Ai, daukazun indarra
  daukazun klasea!
  Ta ai, daukazun hitza 
  esanahiz asea!
  Beti ematen diezu
  besteei atzea
  inoiz pentsatu al duzu 
  erretiratzea?

 M. Lujanbio
  Ironiaz joan da
  zure labankada
  zahartuta ikusiko 
  nauzu, ala? Hara!
  Ile beltzetan zenbait
  zuri badut jada
  baina erretiratzeko
  dexente falta da.
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G E TA R I A 
(2018-01-14)

Bertsolariak
A. Mendiluze, I. Elortza, A. Sarriegi, A. Arzallus, S. Colina eta M. Lujanbio

Gai emailea
Uxue Alberdi

Balentziaga museoan egin zuten jaialdia eta 550 lagun inguratu ziren bertara. Arratsaldeko seietan hasi 
zen bertso saioa eta bukatu eta berehala abiatu behar izan zuten bertsolariek Anoeta estadiora. Izan ere, 
Real Sociedad-Bartzelona futbol partidara gonbidaturik zeuden, bertan ohorezko sakea egiteko.

M. Lujanbio - A. Arzallus

Gaia: Jakingo duzue gaur, hemendik hiru ordura jokatuko den Realaren eta Bartzelonaren arteko futbol par-
tidan Maialenek ohorezko sakea egingo duela. Baina ez pentsa bertsolaritzaren Messiri erraza egin zaionik 
erabakia hartzea. Nahiko buruhauste eman dizkio ohorezko sakeak. Izan ere, Amets eta Maialen, zuek fut-
bolzaleak zarete. Gozatu egiten duzue futbolarekin. Baina baita sufritu ere. Zer da futbolean gozagarri egiten 
zaizuena? Eta zer gorrotagarri? Zer kontraesan sortzen dizkizue eta zer daukazue esateko zuen kontraesanen 
alde?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Goizian goizik jaiki ninduzun I

 M. Lujanbio
  Hobe ez entzun zaleak oihuz
  haiei esaten diena
  “Maricòn” eta “Puto negro”ka
  ia-ia partida dena
  ze ebasio fiskala eta
  ze dirutza horiena!
  Ederrena da jokoa baina
  jokoa da gutxiena.

 A. Arzallus 
  Ekialdean zenbat ilunpe
  sartaldean zenbat eki!
  Mundu petral hau ostikoz jotzen
  Pelek bezala baneki!
  Okerrena da nahiz maite izan
  Erreala ta Athleti
  munduko minez anestesiatzen
  laguntzen dutela beti.
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 M. Lujanbio
  Urruti heltzen da propaganda ta
  laister itzaltzen kritika
  jendeak duen harrokeriak
  eragiten dit goitika
  “Ez zaite izan debila” eta
  “Ez zaite izan marika”
  hori da ur denak barruan dauzkan
  gizonkeria fabrika.

 A. Arzallus 
  Eta askotan geure mira ere
  beste denen salatari
  pentsatuz ze gauz kontraesankor
  bat delarik futbolari.
  Munduko gaitzik okerrena da
  baititu milioi ugari
  ta gauz txiki bat eginez gero
  bilakatzen da gudari.

 M. Lujanbio
  Eta orduan zertara goaz
  gauzak badira horrela?
  Futbolak Euskal Herrian baitu
  eragin sozial itzela
  eta jakinik euskaldunak ta
  bertsozaleak direla
  pozoinak pozoin sinestu nahi det
  bestela izan litekeela.
 
 A. Arzallus 
  Jakinik zirko haundi bat dela
  ta diru hutsezko talde
  gure malko ta izerdi denak
  hor doazela debalde
  geure lana da energi hori
  ta indar hori bestalde
  nola itzuli geure hizkuntza
  ta kontzientziaren alde.

 M. Lujanbio
  Erdira irten ta ostiko jo 
  ta ez dit emango penik
  mundu guzian ikusiko da
  halere bertan gehienik
  eta hemengo erdaldunentzat
  izan liteke onenik
  batzuk jakin`e ez dute egingo
  hemen euskara badenik.
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 A. Arzallus 
  Eta Munduko Kopan Maialen
  haundi txikien bataila
  maiz justizia poetiko bat
  berdegune ta harmaila
  Euskal Herria helduko balitz
  nahiz orain dirudin zaila
  neure buruaz lotsatu arren
  margotuko dut masaila.

A. Arzallus

Gaia: Geografia da Ametsen zaletasunetako bat, Euskal Herrikoa eta mundukoa. Gaur Euskal Herrian zen-
tratuko gara: hemen gutxi dira Euskal Herrian barna zu adina ibilitakoak, eta, muga zahar hori zuk adina za-
paldu eta zabaldutakoak. Emaguzu klase magistral bat, egin iezaguzu gure geografiaren alarde bat. Euskal 
Herriko ahalik eta herri edo txoko gehien zerrendatzeko eskatuko dizut 9ko txikian (esateko toki gutxi, erri-
ma asko, abiada bizian). Geografia-jakintza eta bizkortasun mentala. Ametsen bertuteen artean bi. Animo!

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

A. Arzallus 

  Lehenik hiriburuak
  bai baitute sona
  Maule eta Garazi
  da gure zona
  Gasteiz aldean berriz
  hotza ez da broma
  Donosti eta Bilbo
  horra hor dagona
  baina handik hona
  erreten sakona
  Iruña-Pamplona
  edota Baiona
  bi hoiek elkartzea
  zein gauza ona! (bis)

  Urola bailara hau
  ez zait hain arraro
  Orion nahiz Zarautzen
  erdi naufrago
  ta Zumaiara salto
  luzatuz bi zango
  gehien zein maite dudan
  dizuet esango:
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  iparralderago
  joanez harago
  mingain eta ago
  Getari da klaro!
  Baina Miarritzeren 
  ondoan dago. (bis)

  Getaria bat han ta
  beste bat primeran
  gaudeneko hauxe da
  ta ez da soberan.
  Horra mugak bi alde
  besteren joeran
  elkartu beharreko
  gure pasaeran
  luze-zabaleran
  herri hau zer ote dan
  sartu-irteeran
  eduki aukeran
  ea geure etxetik
  irteten geran. (bis)

“National Cowboy Poetry Gathering” topaketak. Elko (Nevada) 2018-02-01. Iturria: Xenpelar Doku-
mentazio Zentroa (XDZ)
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L E G U T I O 
(2018-01-19)

Bertsolariak
O. Bartra, N. Ibarzabal, I. Elortza eta S. Colina

Gai emailea
Oier Suarez

Urteroko saioa egin zuten Kultur Etxean lau bertsolariekin. Goxo bete zen areto txikia.

I. Elortza – N. Ibarzabal

Gaia: Bikotea zarete eta zuen alaba munduan zehar dabil motxila hartuta. Igor, kezkatuta zaude, eta hala 
adierazi diozu Nereari. Honek hala kantatu dizu: “Hegoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde 
egingo...”.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zazpi ahizparen gai den oihala

 I. Elortza
  Hegoak eta txoriarena
  beraz neukan ikasteko
  gure alaba munduan zehar
  bizitza aberasteko.
  Hegan bai baina ze abildade
  aita ta ama ahazteko!
  Lumarik ez al zaio geratzen
  gutuntxo bat idazteko?

 N. Ibarzabal
  Luma gabeko hego txikiak
  zabalduta parez pare
  munduan zehar bidaiatzea
  orain ez da nobedade
  eta utziozu Igor lasai
  erori ta egiten alde
  aspergarria eiten al zaizu
  kabia alaba gabe?

 I. Elortza
  Gure alaba beti zebilen
  txori kantari ta alai
  gogoan dauzkat bera etxean
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  izandako hainbat garai.
  Guk biok berriz nonbait ez dugu
  orain horrenbeste dohai
  kabia ez zait txikia egiten
  baina apur bat hotza bai.

 N. Ibarzabal 
  Baina beti ezin zara izan
  alabaren begirale
  beti izan da arima aske bat
  eta horren bizizale
  ezagutuaz Peru aldeko
  mila hiri eta kale
  eta gutaz ez bada oroitzen
  zoriontsu den seinale.

 I. Elortza
  Peru aldera joan zen baina
  noraino egin ote txango?
  Mexiko edo Nikaraguara
  ere ez al zen joango?
  Ni bihozbera naiz baina ez zara
  zu hain bihotz hotz izango
  zeuk ez duzunik faltan botatzen
  ez didazu ba esango?

 N. Ibarzabal
  Bai egia da berari deika
  pasa nahi nuke astea
  baina utzi nahi diot izaten
  ahal dudan beste askea
  eta lehen ere hasi dudanez
  Artzeren letren eskea
  apurka-apurka mozten ari naiz
  bigarren zilbor hestea.

 I. Elortza
  Neuk ere moztu egin beharko dut
  eta ze erremedio!
  Baina apur bat sufritzen nabil
  gure alaba hau medio
  gaurko gazteak Amerikara
  joaten dira kabendio!
  Eta ez dituzte ezagutzen
  Legutio ta Otxandio.
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 N. Ibarzabal
  Geografian ez dira onenak 
  hori ezin dugu uka
  Erasmusi esker ezagutuz
  sarritan Belgika punta.
  Baina zu lasai horrek guretzat
  soluzio bat badu ta
  Araba aldera joan gaitezen
  geure motxilak hartuta. 

TO LO SA 
(2018-01-20)

Bertsolariak
M. Lujanbio, B. Iguaran, A. Laburu, A. Arzallus, A. Egaña eta A. Mendiluze

Gai emailea
Amaia Agirre

Urteroko moduan sarrera guztiak aldez aurretik amaituta eta Leidor aretoa lepo beteta ekin zioten Tolosal-
deko Ataria komunikabidearen aldeko saioari.

A. Egaña – B. Iguaran

Gaia: Bideo bat jarri zieten pantailan. 1982ko Zarauzko bertso saioa, non Andoni Egaña eta Beñat Iguaranen 
aita, Inaxio Iguaran, elkarrekin kantari agertzen diren Lizardi Sarian.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

 B. Iguaran
Zarautz omen zan esan didazu
ze ezuste arraroa!
Ordu ezkero denbora degu
dexentea igaroa.
Zu gazte zaude, mutil lerdena
sasoikoa, oparoa
ta nere aittak berriz dirudi
orain baino zaharragoa. (bis)
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 A. Egaña 
Hori iruditu baldin bazaizu
ez da Inazion kaltian
hori ikusiz txunditurikan
geratu naiz bapatian.
Mila ondorio atera ditut
eta hau hoien artian:
pertsona zenbat aldatu leiken
hogeita hamasei urtian. (bis)

 B. Iguaran
Kutxilarekin ezin ote zan
horko bizarra urritu
gerribuelta ere alkandoraren
barruan juxtu kabitu…
Gure ama nola engainatu zun
nik ezin det entenditu
gure amak badu alkandoraren
botoiak aina meritu! (bis)

 A. Egaña 
Ba zuen aita sumatu det nik
oso gizon ta tajuan
bertsotan ere fin aritu zen
doinuan eta ujuan.
Igual norbaitek nere gainbehera
sumatuko zun gaurkuan
baina ideak etorri zaizkit
ileak joandakuan. (bis)

 B. Iguaran
Gure aittai ere aldatu zaio
itxura ta koloria
“Nolako egurra hala ezpala”
ze esaldi dotoria!
Entenditzeko ez da errexa
baino hola da ordia:
gure etxian ezpala irten da
egurra baino hobia. (bis)
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 A. Egaña 
Iguarandar hauen ondoan
egin det nik hainbat bide:
beren lehenengo belaunaldian
aita nuen adiskide
ta bigarrengo belaunaldiaz
aritzen naiz aske, libre
hirugarrena iristen bada
eutsiko diot hari`re. (bis)

 B. Iguaran
Gure aittak ere bidea egin nahi
omen zuen pausuz pausu
baino gainetik omen zenbiltzan
eta egin enbarazu.
Gure aittak utzi zun ta erruduna
Andoni omen zinan zu
baino semia erretiratzen
gehixo kosta bihar zaizu. (bis)

 A. Egaña 
Ez naiz halako gizajalea
ez naiz halako piztia
aitak plazari utzi zion ta
ez da hain gauza tristia.
Nere helburu ez degu Beñat
zu plazaz kanpo uztia
ia nolabait lor dezakedan
aita berriro hastia. (bis)

Bertso udalekuak. Irañeta, 2018-07-11. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A. Egaña 

Gaia: Tolosako saioa bukatu eta parrandan jarraitu duzu. Bertsokideak joan dira. Ordu txikitan tabernan zau-
dela, emakume batengana hurbiltzen ari zara, eta “Zer, semearen bila?” galdetu dizu.

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

A. Egaña
Bertso saio bukaera
neretzat ze maravilla!
Une hortan zabaltzen da
nerbioen maratila.
Taberna hontan sartu naiz
galdu egin det kuadrilla
emakume bat galdezka
mingaina ez dauka hila!
Ba nik`e emango diot
erantzun trinko, bipila:
“Erabaki det estresa
alkoholetan joan dadila
ta gaur iritsi naiz nere
semearen aitan bila”. (bis)

Ez du asimilatu ta
andrea joan da aparte
eskerrak beste tipo horrek
barra hontan badun parte
esan diot “Zazpigarren
bourbon garesti bat bete”
ta hizketan hor hasi naiz
tipoakin derrepente:
“Garai batean txapeldun
ia Zarauzko alkate
ta deprimiturik nago
orain ez naiz ia bate
gaur bertsokideek ere
dragoia deitu didate”. (bis) (*)

“Realak atzekaldean
problema dauka itzela
aste hontan denboralean
itsasoa ze krudela!
Ene nora igo zaigun
Euroiborran nibela!”
Berriketa eman arren
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ez dit erantzuten bela!
Baina eskua altxatzen du
beti neronek bezela.
Azkenean jabetu naiz
ispiluai ari naizela
ta badakit etxerako
ordua oraintxe dela. (bis)

(*) Aurreko bertsoaldi batean dragoitzat hartu zuen Agin Laburuk Andoni Egaña.

B. Iguaran – M. Lujanbio – A. Laburu – A. Mendiluze – A. Arzallus

Gaia: Zazpi urteko umearen logelan zaudeten objektuak zarete. Lurrean zaudete denak umearen haserrealdi 
baten ondoren, honek botata.

Neurria: Seiko txikia
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

A. Mendiluze
Lau urterekin egin
ninduen ni pozik
buztinezko pote bat
artelan bat kasik
ta orain ez haztearen
seinale bat baizik. (bis)

M. Lujanbio
Umearen eskea
ezin atertua
Barrigitas beltza izan
ote azertua?
Originala baino 
beti baztertua. (bis)

B. Iguaran
Ni eltzetxo bat naiz ta
hemen kieto egon
oaindik osorik nago
ta egin jaramon
naiz ta puskatuta`re
jada berdin dion. (bis)

A. Arzallus
Ni Lego puska bat naiz
txiki, hauskor, plako
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parketaren txulora
egin det eskapo
nik uste hemen nagola
berrehun urterako. (bis)

A. Laburu
Buztinezko poteak 
lurra gaur eskaini
baino ez da puskatu
banengoen ba ni!
Atzean jartzen baitu
Made in Germany. (bis)

A. Mendiluze
Ba ez, ez naiz puskatu
ta ez naiz harritzen
lau urtekin ez zuen 
buztin kapa fintzen
zortzi izan balitu
puskatuko nintzen. (bis)

M. Lujanbio
Hanka bat kendu zidan
behin amorratuta
begi bat zabalik det
bestea lotuta
oaindik Geipermanekin
enamoratuta. (bis)

B. Iguaran
Hemen juntatu gera 
kuadrilla aldrebesa
bat Made in Germany
ta bestea beltza
nola hitz egin jakiten 
ez dago erreza. (bis)

A. Arzallus
Lau milimetro kuadro
parket txuloan uau!
Dena germano bueltan 
eta katuak miau!
Igual aspiradorak
reskatatuko nau. (bis)

A. Laburu
Ni Mister Potato naiz
nengona ederki
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baina kaja aldrebes 
egin zun ireki
hanketako usaiakin
bizitu naiz beti. (bis)

A. Mendiluze
Gu gera traste pila 
nola halakoa
denak zakarretara
bota ta nahikoa
ohe gainean dago
puskatutakoa. (bis)

M. Lujanbio
Ilea moztu zidan
ta ni kopetilun
lehen ni baino ederragoik
ez zegola inun
ta Barbie txerri horrek
izorratu ninun. (bis)

B. Iguaran
Txerri beraz nerekin 
behera eta gora
lurrian ez gaudenez
gu bostok gustora
reskatatzera ama
noiz etorriko da?  (bis)

A. Arzallus
Saltotxo bat egin det
ze indar frenesi!
Leku txikitan ere
badakit ihesi
lehen Lego bonbero ta
orain “Lego Messi”.  (bis)

A. Laburu
A ze etorkizuna
beltzezko neskana!
Ni berriz nere gorro
hanka ta eskama
dragoia bakarrik da 
erori ez dana. (bis)
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M U N G I A 
(2018-01-27)

Bertsolariak
U. Iturriaga, O. Bartra, A. Arzallus, A. Egaña eta M. Agirre

Gai emailea
 Alaitz Rekondo

Iazko etenaren ondotik, eta Euskal Herri osora zabaltzeko asmoarekin, Bertso Eguna ospatu zen Mungian. 
Bertako Udalaren eta Taket Bertsolaritza Alkartearen laguntzarekin, egun osoko jarduna osatu zuen Bertso-
zale Elkarteak.  
Kantuen letra sorkuntza eta bertso idatziak helduleku hartuta, eguerdian Torrebillelan mahai-ingurua izan 
zen. Alaia Martinek gidatuta, Rafa Rueda eta Maria Rivero musikari eta abeslariak eta Jon Maia bertsolaria 
aritu ziren. Jarraian, poteoa egin zen Mikel Barandiaranek eta Julene Otegik girotuta, eta bertso bazkarira 
joan ziren 250 lagun. Hiru elkarte gastronomikotan banatu ziren bertsozaleak eta bertsolariak, bakoitzean 
bi:  Julio Soto eta Onintza Enbeita Ehiza eta Arrantza Elkartean, Sustrai Colina eta Miren Amuriza Anaita-
suna Elkartean eta Igor Elortza eta Jone Uria Guri Zer elkartean.
Arratsaldean, berriz, 450 lagun bildu ziren Mungiako Olalde aretoan. Bertsolariekin artista gonbidatuak 
ere izan ziren. Bertso Egunak kantuen hitzen sorkuntza eta bertso idatziak zituen helduleku, eta hala, Pa-
txo Telleria eta Mikel Martinez antzerkilariek abiatu zuten emanaldia, Adrian Garcia de los Ojos musikaria 
lagun, “Ez dok hiru. Euskal musikaren benetako istorioa” beren azken antzezlanarekin. Jon Martin bertso-
lariak bertso jarriak errezitatu eta kantatu zituen.

A. Egaña – M. Agirre

Gaia: Raperoak eta antzerkilariak kartzelaratu zituzten Espainian, twitteroak Euskal Herrian. Nahi duguna 
nahi dugun moduan erran dezakegu?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Menditarra naiz eta gogoan

A. Egaña
Maiz arriskua suma liteke
jendaurreko jardun baten
saiatzen gera etorri ahala
den-den-den-dena esaten.
Igual belarri zornetu batzuk 
egon litezke entzuten…
Oker ez banaiz Lazkao Txiki
barrura eraman zuten.

M. Agirre
Geuk nahi duguna esan nahi dugu
ta esan nahi dugu gehiago
Lazkao Txiki edo hurrengo
belaunaldiez harago.
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Demokratarik demokratenak
etorri eta akabo!
Adierazpen askatasuna
debaluatuta dago.

A. Egaña
Arrakastaren kakoa datza
mailan edota graduan
bertsolariak ahal bada hori
izan behar du goguan
ta gauzak esan esan behar ditu
oholtzan dagoen orduan
ahal bada libre geratu eta
min emateko moduan.

M. Agirre
Bai halaxe da baina pasatu
dena kontuan hartuta
twit bat zer da ba? Txio txiki bat
karakterak kontatuta
baina Amurrio aldeko lagun
horrixe begiratuta
agian buka zenezake zuk
ziega barruan sartuta.

A. Egaña
Agintariak nola ez diran
askatasun adiskide
benetan kontuz atera behar
ideia eta hizpide.
Guk asko esan eta halere
oraindik diraugu libre
euskera hortan`e izan liteke
gure askatasun bide.

M. Agirre
Ba bai batzutan izan liteke
oasi haundi bat bezela
ta badakigu mikro  aurrean
libre aritzen garela.
Konparaketan jausi ezkero
pentsa liteke horrela:
iruditzen zait bertsolariok
gaizki ohituta gaudela.
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A. Egaña – A. Arzallus

Gaia: Elkarri puntuak jartzeko eskatuko dizuet. Hori bai, sartu igogailuan eta egin goraka.

Neurria: Seiko txikia  
Doinua: Bertsuak jarri dizkat

A. Egaña
Bertsoen hirugarren
pisuraino goazen

A. Arzallus
hirugarren pisuan
zer da ba bilatzen?
Zigarrokina baizik
ez zaizu pilatzen. (bis)

Neurria: Zortziko txikia  
Doinua: Maritxu nora zoaz I

A. Egaña
Laugarren solairuan
potoen beldurra

A. Arzallus
eta bekokia dut
ziharo zimurra
poto ez egitea 
ez da hain xamurra
baina ongi egin ezkero
badauka glamourra.

Neurria: Hamarreko txikia  
Doinua: Hamalau heriotzena I

A. Egaña
Lurretik urrun dago
bosgarren pisua

A. Arzallus
aski altura badu
ze paradisua!
Dena libertatea
hemen beti sua
nik amildegiari
ez diot izua
bertigo zalea naiz
gainera itsua.
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Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 7 puntuz
Doinua: Ikusten duzu goizean

A. Egaña
Zer da zortzigarrenean?

A. Arzallus
Doinu zail bat azkenean
zer ote du barrenean?
Zail da sartzea galderarikan 
bat`e ez duen trenean
bederatzigarrenean
biak goaz aidanean
zer jakin gabe lanean.

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

A. Egaña
Beatzigarrenean
bukaera han da.

A. Arzallus
Betroiaren doinuak
a ze txaranga
Zaldi zuriarenak 
ere badu txanda
Bilintxi eta haiei 
a ze propaganda!
Ba zure demanda
halaxe izanda
onenak emanda
goaz tandaz tanda
azkena hauxe zan da
bukau da danba! (bis)
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Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

A. Arzallus
Berdina egingo dizut
baina goitik behera

A. Egaña
beatzigarrena altu
dago gainera.
Maldizio pila bat
dator mingainera
eta dardarizo bat
sartu zait soinera.
Hauxe da aukera
beldurti tankera
daukat nik ospera!
Hau da kagalera!
Atzo jan nun kiwia
baietz atera. (*)  

Neurria: Hamaseiko berdina, 8 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Baserrian jaio nintzan

A. Arzallus
Berriro itzuliko balitz
iragan denbora arrotza 

A. Egaña
berriro hanka sartzeko
ni ez nintzateke lotsa.
Bertsoa hautu izan nun
ez tradizioan bortxa
orduz geroztik mokoa
bihurtu nuen zorrotza.
Ibilbide bat egin dut
luzea edota motza
zazpi seme ez zitun baina 
gure aita zen arotza
pozten naiz aukeratua
rima-neurrien morrontza
hortan jarri dut burua
ta batez ere bihotza.
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Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Mendian gora haritza

A. Arzallus
Euskal Herriko profeta

A. Egaña
Amets ondotik ez tenta
lehenago era herri hau dago
holakoz beteta.
Glamourra daukat gordeta
zuk ondotik jo korneta
zein naizen ondo badakit orain
zahartu naiz eta. (bis)

Neurria: Zortziko txikia  
Doinua: Triste bizi naiz eta

A. Arzallus
Triste bizi haiz baina
ez hiltzea hobe

A. Egaña
ni bezelako oso 
oso gutxi daude.
Luzaro izan nahi det
arnasaren jabe
bueno igual biziko naiz
arnasikan gabe.

Neurria: Lauko txikia  
Doinua: Ikusi nuanean I

A. Arzallus
Azken puntu honekin
eman inbidia (*)

A. Egaña
Amets hartu dezagun
atzeko bidia.

(*) Hasierako ariketa batean “kiwia” eta “inbidia” deskribatu behar izan zituzten.
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B I L B O 
(2018-01-28)

Bertsolariak
I. Elortza, A. Arzallus, N. Ibarzabal eta M. Amuriza

Gai emailea
Maialen Etxarri

7katu gaztetxearen hamaikagarren urteurrena ospatzeko elkartu ziren gaztetxean.

A. Arzallus – M. Amuriza

Gaia: Gaztetxeko bi kide zarete. Bazkarirako 100 txartel inprimatu zenituzten etxean. Etorri zarete bazkaltzera 
eta 130 lagun etorri dira, bakoitza bere txartelarekin.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Naparruatik ardo karraio A

A. Arzallus
Guk ehun tike genituenez
normal, legal, inprimatu
hemen norbaitek alternatiba
tranposo bat du asmatu
ta tranpa gaztetxean parte da
ariman ohi da txertatu.
Beraz piratei utzi lekua
ta besteei zozketatu.

M. Amuriza
Hemen edonork hartu lezake
Amets pirata papela
akaso txandak ein behar ditugu
orain eskolan bezela:
batzuk lehenengoa jango dute
bestek bigarren platela
ta nahi badute kopak hartzeko
denak itzul daitezela.

A. Arzallus
Baina pentsatu ze bazkari den
ta jendearen sasoiak
Bilbok badauka glamour haundi bat
ta hunkitze ditu goiak
baina jatetxe haundien hoiek
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betetzen ditu doi-doiak
hemen arrakasta gehien dauka
xolomo ta makarroiak.

M. Amuriza
Baina jendea atean dago
ta ezin dugu luzaz ekin
zeren uste dut glamourra Amets 
ez dijoala gurekin.
Bazkal dezatela erdi bana
banaketa iguala egin
ta gose dena konpon dadila
Chetoos pakete batekin.

A. Arzallus
Baina Miren ni orain hasi naiz
geure mahai hauei begira
ehun lagunentzat zenbat leku zen
ezkerretik eskubira
ehun ta hogeita hamar ipurdi daude
eta soilik ehun kadira
gure lakoak baldin badira
errex kabituko dira.

M. Amuriza
Egia esan zure moduan 
neu ere fin jaio nintzen
baina ezin gara hargatik hasi
beste denak ere fintzen.
Tiketak oparituko doguz
ez badira hor kabitzen
ausartzen dena auzolanean
gure komunak garbitzen.

A. Arzallus
Hemen gehienek pringatzen dute
ta hasten dira zipriztintzen
denak prest daude laguntzeko ta
hasteko esku zikintzen.
Ehun ta hamar ez al dira ba
ehunen tokian kabitzen?
Egia esan Bilbo izateko
ez zait asko iruditzen.

M. Amuriza
Ate ostean ditugu Amets
dozenaka lagun hurko
aulki jolasa dala esanda
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ez al gara pasatuko?
Dinamika bat irribarretsu
aurkeztu guk eta punto!
Udalekutan ohituta daude
ta ez dira kexatuko.

A. Arzallus – M. Amuriza  - N. Ibarzabal – I. Elortza

Gaia: Amets, zure janzkeraz kezkatuta zaude eta hiru moda aholkulari hauengana jotzea erabaki duzu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Gure herriko bikariuak

I. Elortza
Janzkerarekin zuk daukazuna
alperkeria da kasi
antiojuak kasualitatez
ta bizarra berez hasi
ta horrelaxe hipster itxura
ia-ia nahi gabe josi
baina pixka bat kurra ezazu
ta alkandora bat erosi.

A. Arzallus
Alkandora bat nik uste inoiz
erosi gabe bizitzan.
Bueno ez aizu komunio baten
behin hala gertatu nintzan.
Ibil ninteke, ai Igor maite
zeure estiloan gisan
baina hortara erori baino
hobe dut natural izan.

N. Ibarzabal
Beti izan zara zu zapatila
berde horien bezero
ta publikoa ipintzen duzu
hoiek ikusita ero
ez itzazu inoiz aldatu Amets
jantzi itzazu egunero
milioi bat euro balio baietz
ehun urte eta gero.



Bapatean 2018

35

A. Arzallus
Zapatila hauek kamaleoiak
direla esan beharko
ze kolorea hartu ohi dute
ohi dabiltzan paisaiako
Iparraldetik etorri naiz ni
ta negoziatzeko txarto
ehun milioi orain behar nituzke
hil ta gero zertarako?

M. Amuriza
Ekis izpiak pasa dizkizut
silueta ikusi xedez
hogeita hamabost urtetan gorputz
handi bat baduzu zeurez
baina jertsea, prakak, nikia
ta denak kendu mesedez
ta holan hobeto esango dizut
zer datorkizun ta zer ez.

A. Arzallus
Ai ene Miren, Miren laguna
zu beti bai ausardian
ta estriptis bat eskatzen duzu
gaztetxe baten erdian
baina hoita hamalau urte dauzkat nik
bat gutxiago kabian
adina ongi esan bazenu
egingo nuen agian.

Arabako kuadrillak kantuan. Gasteiz 2018-01-20. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A I Z A R N A Z A BA L 
(2018-02-16)

Bertsolariak
A. Egaña eta I. Zubeldia

Gai emailea
Mikel Aiertza

Uztarri tabernan urteroko saioa, bertso afaria, antolatu zuten bertako bertsozaleek. Giro oso beroarekin 
jarraitu zuten saioa 70 lagunek.

A. Egaña - I. Zubeldia

Gaia: Bikotea zarete. Udako oporretara joateko erreserba egiteko prestatzen ari zarete. Andonik bost izarreko 
hotelera joan nahi du “Todo incluido” (guztia barne). Eta Ikerrek ostatu merke batera, eta sobratzen dena 
beste zerbaitetan gastatu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

I. Zubeldia
Booking-en beida pasa ditugu
hilabetean sei aste
presupuestoa neurrikoa ta
biok`e gabiltz desastre.
Hiru izarreko hotela nahiko
degula hala det uste
gu biok bertan baldin bagaude
bost kontatuko nituzke. (bis)

A. Egaña 
Ikernerentzat opari bila
ikernet hartu beharra
orain hotel bat haundia nahi nun
eta hau da zoritxarra!
Nunbait zuretzat alperrik dira
kategoria, izarra…
Hau izango da zuk nahi ez dezun
pultsera bakar-bakarra. (bis)
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I. Zubeldia
Aspalditxoan ekonomia
nola dijoan gainbehera
hiru izarreko hotel batean
hobeto egongo gera:
dutxa bat spa  bihurtu leike
ura dator goitik behera
lasai neronek egingo det ta
masajistaren papera. (bis)

A. Egaña 
Diferenteak ditugu Iker
lorea eta asuna
jabetu zaitez gastatuz joan 
dala gure maitasuna
masajeakin indartu behar
al didazu osasuna?
Kanpoan nola egingo dezu
etxean eite ez dezuna? (bis)

I. Zubeldia
Baino kanpoko biaje horrek
beti badu bere xarma
nahi gabe ere akordatzen da
bikotean iragana:
zertako dezu jaboi arrosa?
Zertako dezu pijama?
Albornoza nik ipiniko det
atze librea daukana. (bis)

A. Egaña 
Eta tentatzen hasi nahi du ta
hori zan errematia!
Hori da hori bikoteari
arrazoi bat ematia!
Baina albornozak atzekaldian
premizko badu tartia
horretarako merkeago da
ospitalera joatia. (bis)

I. Zubeldia
Mokadu onak egiten dira
beti auzoko larrean
bikoteari zeozer nago
erakutsi beharrean:
goazen balkoira ta kendu danak
jar gaitezen indarrean
izarrak zerun behar baitira
ta sustantzie lurrean. (bis)
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A. Egaña 
Behingoagatik onartu egin det
maitea zuk diozuna
orain balkoian ikusiko da
benetako maitasuna
baina probatzen hasi gera ta
galdu egin det osasuna
aurrekaldean daukat lorea
eta atzean asuna. (bis)

I. Zubeldia
Bi maitemindu kadukatuta
gabiltza elkarren grinan
nik jardinean  probatu nahi non
ta honek berriz piszinan.
Berdintsu dio Hotel Londresen
edo Maria Cristinan
asalto latza jo behar degu
aparkaderon eskinan. (bis)

A. Egaña 
Nere Ikernek proposatuta 
balkoi iskina atera
ari ginala hala esan dit
“Begira zazu aurrera”
eta kolpetik ikusi ditut
auzokoa ta kamera
ridikulua egiten biok
youtuben irtengo gera. (bis)

Bertso pilota. Oion, 2018-06-02. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A L E G I A 
(2018-02-23)

Bertsolariak
O. Iguaran, A. Egaña, J. Maia, A. Martin eta B. Gaztelumendi

Gai emailea
Iker Iriarte

Gaztetxearen hogeita hamargarren urteurrena zela-eta antolatutako saioa. Giro beroa eta jendea gustura. 
Sustrai Colina zegoen izendatuta kartelean, baina gaixo zegoenez, Alaia Martinek kantatu zuen. Alaia jaio 
zen egun berean okupatu zuten Alegian tren geltokiko biltegia eta gaztetxe bihurtu, eta hori gogoan izan 
zuten saioan.

O. Iguaran - A. Egaña - J. Maia - A. Martin - B. Gaztelumendi

Gaia: Jon, sukaldari ospetsua zara, berritzailea, izarrez betetakoa... Zure platerak, gainera, bezeroaren izae-
rara egokitzen dituzu. Atzeko horiei bere ezaugarrien araberako plater bana prestatu behar diezu. Zuek das-
tatu... eta eman iritzia.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

J. Maia 
Andonirekin jai dauka hemen
berdearen marketinak
ez esparrago berdeak eta
ez alkatxofa gordinak
ikusirikan afalosteko
zure erretzeko grinak
hauek kilkerran birikak dira
ikatz gainean eginak. (bis)

A. Egaña
Lehen platoa berde-berdea
azeituna bat ospera!
Bigarrengoan olibatxo  bat
jarri zaidazu ostera
ta holakoxe gailetatxo bat
neretzat nahiko postre da
hartara gehio erre dezaket
plato batetik bestera. (bis)
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J. Maia 
Gose handiaren itxurik ez du
ta fin-fin zaigu eseri
begiradakin beste guztien
plater beteeri segi
jartzen hasi ta hau “Kendu, kendu
hau ere bueno, gehiegi!”
Azkenerako gelditu zaizkit
bisiguaren bi begi. (bis)

A. Martin
Aktualitzatu ditut Instagram 
gero Twitter, gero Facebook
ea platerak ze itxura zeukan
ze pose, ze estilo, ze look!
Ta bixiguen begi parea
ikusi dut plateran, glup!
Pixka’t beteta negoen eta
begi nini bat utzi dut. (bis)

J. Maia 
Hau perretxiko magiko bat da
ezin det aipatu ozen
jarri plateran ta examinatu
pixka’t zentratu gaitezen.
Sartu osorik ta ureztatu
ur kanal hontatik zuzen
bera barruan hazi ezkero
zu ere hazi zaitezen. (bis)

B. Gaztelumendi
Plater honetan zer jarri didan
ez naiz hasiko galdetzen
halako gauza marroi bat zegon
hasi ezkero aletzen.
Hala esan dit: “Ipini dizut
pixka bat hazi zaitezen”
bai irentsi det baina funtsean
txanpinoi bat baino ez zen. (bis)

J. Maia 
Hauek palmera haziak dira
hau kokoa, hau banana
gero iratze sorta haundi bat
gero basa-sasi bana
gero zuhaitz bat exotikoa
gero kiwian buztana
zure izenari omenaldi bat
egin nahi nion Oihana. (bis)



Bapatean 2018

41

O. Iguaran 
Nik palmerarik ez det sumatu
hazitxo horren janean
baino fedea jarri nahi nuke
Chef Jaunaren esanean
bueno Oihana ikus nezake
globalizatu planean
hori guztia agertu bada
Iratiko oihanean. (bis)

 
J. Maia - B. Gaztelumendi

Gaia: EGUNKARIAren lehen alea eta BERRIAren lehen alea ematen dizkie gai-jartzaileak.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Hamalau heriotzena I

J. Maia 
Lehenengo alea da
neska zein mutila
mundu hontara sortua
txiki ta umila
atzean aita-amak
euskaldunak mila
baina etorri zitzaion
Guardia Zibila
ta erail egin zuten
ez da berez hila. 

B. Gaztelumendi
Bi mila ta hiruan
zenbat guardia zibil!
Nunbait ezin zitezkeen
ta ibili umil.
Baina Berria dago
egon zaitez trankil
ekainean irten zen
ta oraindik hor dabil.
Majo saiatu ziren
baina ez zuten hil.

J. Maia 
Larogeita hamarra zen
urtea ta zera
urte pilo bat egin 
behar da atzera
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gogoratzeko nola
heldu zen etxera
txuri-beltza izan arren
mundura sortzera
etorri zen herri hau
koloreztatzera.

B. Gaztelumendi
Beraz kolorerikan
ez da erretira
arren Jon ez zaite joan
horren urrutira.
Epaitegiak doaz
neurritik neurrira
eta elebakarrak 
ere asko dira
txuri-beltzean jende
gehiegi bizi da.

J. Maia 
Gogoratuko degu
Bernat Etxepare
euskera aipatzean
izkribatu gabe
Egunkaria sortu
genuen hala`re
gero berriz Berria
berri, nobedade
eta mende askotan
bizirikan gaude.

B. Gaztelumendi
Bizi gera berrituz
makina bat kasko
baina bereiz ditzagun
gari eta lasto
konplejuek badute
nahikoa arrasto
euskaltzale baitira
asko eta asko
irakurtzen dutenak
Diario Vasco.

J. Maia 
Kontraesan hoietan
bada hainbat kasu
baina aurrera goaz
pausurikan pausu.



Bapatean 2018

43

Ikergai hontan ondo
ibili zera zu
lehenbiziko ale hau
altxor bat daukazu
ez dakit nola baina
ondo zaindu zazu.

B. Gaztelumendi
Madrilek itxi eta
Madrilek epaitu
baina absoluzioak
hau ez du amaitu
ateratzen da baina
ez zaite lasaitu
honek bere atzean
sare bat behar baitu
guk idazten degunak
gu idazten gaitu.

Eskolatik oholtzara. Bilbo, 2018-05-09. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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Z A R AU T Z 
(2018-02-24)

Bertsolariak
A. Arzallus, A. Laburu, O. Iguaran, B. Jauregi, E. Artetxe eta I. Zubeldia

Gai emailea
Beñat Intxauspe

Zarauzko Azken Portun jaiak izaten dira abuztuaren bigarren astearen bueltan, eta urtero izaten da bertso 
jaialdia. Musika taldeen dezibelioak gorabehera, Jai Batzordearen jaiak suspenditu egin ziren eta bertso 
saioa ere bai. Testuinguru horretan antolatu da Azken Portuko lehen Bertso Eguna. Bertso jaialdia, eta on-
doren “Bi bala” taldea Putzuzulo gaztetxean.

A. Arzallus - I. Zubeldia

Gaia: Gaur ligatu egin duzue eta Ikerren etxera joan zarete. Iker bero-bero dago, baina Ametsi atentzioa 
deitu dio etxeko dekorazioak eta gau osoa objektuei begira darama, galdezka.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

 A. Arzallus
Hau toki ona denik
ez nago seguru
zazpi bat eskopeta
dauzkat buruz buru
eta pareta baten 
lau basurde buru
Iker hemen zenbatek
lo egin behar dugu?

I. Zubeldia
Bitrinan jarri ditut
zazpi eskupeta
armarioan dauzkat
beste sei gordeta
lau basurde burukin
apaindu pareta…
Lasai egon laztana
hilda daude eta.
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A. Arzallus
Eskerrak badaezpada
bala bat nekarren
orein baten burua 
eta tripa barren.
Beste kuriosidade bat
ta erantzun arren:
liburu hori al dago
dekoratzearren?

I. Zubeldia
Begiek egin die
liburura salto
literatura kontun
nabile hain flako
hori Biblia bat da
ta hara zertako:
goiko apalak duen
kontrapisutako.

A. Arzallus
Hara honek ez dauka
bat`e grazi faltik
neri adarra jotzen 
hasi da haatik.
Biblia zertako dan
laztana badakit
Biblia beti izan da
goikoarengatik.

I. Zubeldia
Hau ligatu det baina
ezin sinetsita
morala behera doa
gutxika-gutxika
kuadroa begiratuz
egin al du zita?
Behekoai egin kaso
goikoak utzita.

A. Arzallus
Baina behekoai hasi
aurretik begira
basurde begi hoiek
nolako dizdira!
Ta beste zalantza bat
etorri zait tira:
trofeo hoiek zeini
lapurtuak dira?
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I. Zubeldia
Hoiek nik bota ditut
ene sozioa
disekatzen ari da
gure pasioa
kendu arropak eta 
hasi sesioa
ikus dezadan zure
dekorazioa.

 L E GA Z P I 
(2018-03-02)

Bertsolariak
A. Sarriegi eta U. Agirre

Gai emailea
Ane Beloki

Legazpiko “Bertso Olariak” bertso eskolak antolatu zuen afaria, Aitxuri jatetxean. Ondoren, bertsotan egin 
zuten, librean lehen zatian eta gaiak emanda bigarrenean. Bukaeran, berriro librean errematatu zuten 
saioa.

A. Sarriegi – U. Agirre

Gaia: Aurten Legazpiko Haztegi ikastolak 50 urte betetzen ditu. Sarriegi, lehenengo belaunaldiko ikaslea 
izan zinen eta gaur daramazu lehenengo aldiz zure semea, Unai, ikastola berera.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Nere gogoa hegan dijoa 

A. Sarriegi
Gaur egunean bizi naiz baina
bizi izan nintzen lehenago
ta nostalgiaz ikastolako
lehen atea igaro.
Dena etxeko ta era berean
dena egin zait arraro
lehengo atea pasatu eta
lehengo usai bera dago.



Bapatean 2018

47

U. Agirre
Lehen eguna gaur det nik eta
lurrak irentsi nazala!
Begiak ditut erdi kinuka
olio ipurdian azala
atea ireki ta aitak esan du:
“Hau dago lehen bezala”
baina espero det garai hartatik
zerbait aldatuko zala.

A. Sarriegi
Heldu eskutik ta mutikoa
igo orduko eskaileran
lehengo batzuk ikusi ditut
ta berri asko aukeran.
Unai guk hemen irudipena
ipintzen genuen hegan
ni zoriontsu izan nintzen ta
ea zu izaten zeran!

U. Agirre
Leku itsusia ez zait haseran
aizu aita iruditu
baina gela hortan behar al degu
hogeita zazpi kabitu?
Ta egunero sei ordu dira
eunak zenbat gehio ditu?
Aukeran jartzen baldin badezu
nahiago etxean gelditu.

A. Sarriegi
Baino hamaika jolas jokutan
hartu behar dezu parte
begira zazu ze polita den
bere patio ta parke
eta nahiz eta nahiago dezun
orain joatea aparte
zuk nahi ala ez egongo zera
hemezortzi bete arte.

U. Agirre
Patioa ere ederra du bai
umeak gozatu dezan
nahiz sosegurik ezin bilatu
orain ez hemen ta ez han
nik txirristrara ta jolasera
alde egin behar det presan
baina kulunpio hortan kabitzen
zinanik neri ez esan!
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A. Sarriegi
Garai haietan txikia nintzen
baina gero hazi naiz bai
eta begira andereñoa
hor dago pasilloan zai.
Orain berekin utziko zaitut
ni lanera noa Unai
zure aitak ere egin zuen ta
egin zazu negar lasai.

U. Agirre
Aitak alde egin irriparrezka
ta semea utzi plazan
lehen esan dizut nik ez dedala
gelditu nahi gaurko saltsan
irakasleak zenbatsu urte 
ditun jarri naiz zalantzan
nere andereño izango dena 
zurea ere izan al zan?

A. Sarriegi
Oraindik ere hemen dago bai
horrek du moral itzela
ohartu arren garaiak ere
asko aldatuz doazela.
Arrazoi dezu antzeman dezu
nerea ere izan zela
zu egon lasai zainduko zaitu
bere biloba bezela.

U. Agirre
Beso goxotan hartu nau orain
eta begira bi begi
beti horrela ez da izango
baina sarri izan bedi.
Agur ba aita baina bi musu
joan aurretik eman neri
eta hau luzaz izan dadila 
ume txikien haztegi.
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A. Sarriegi – U. Agirre

Gaia: Librean.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mendiko umea naiz

A. Sarriegi
Beraz ostiralean
kontu ezberdina

U. Agirre
gaur aipatua degu
hori da jakina

A. Sarriegi
nik egunero eiten det
neretzat adina

U. Agirre
ondo esplikatu zazu
zure ahalegina.

U. Agirre
Irakasle omen zera
instituto baten?

A. Sarriegi
Bai bueno ta lagunak
gutxi dauzkat aurten.

U. Agirre
Goizeko lehen orduan
beti ez da joaten

A. Sarriegi
kostatzen baita orduan 
klasea ematen.

A. Sarriegi
Goizean lo hartu det
hori da egia

U. Agirre
atzo parranda egin
zula alegia

A. Sarriegi
eta laguna daukat
gaur aluegia

U. Agirre
horregatikan dauka
gaur lo aurpegia.
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U. Agirre
Eta ni altxatu naiz
goizeko seietan

A. Sarriegi
bueno arraroa da
zuregan benetan.

U. Agirre
Nahiz pixka’t lo gehiago 
egin gehienetan

A. Sarriegi
egi gehiago zegon
bigarren horretan.

A. Sarriegi
Ni ere sei t`erditan
jeikitzen naiz baina

U. Agirre
honek buelta egiten du 
pixa egiteko adina

A. Sarriegi
ia hartua nago
denborai tamaina

U. Agirre
honek ere langile
haundina mingaina.

U. Agirre
Zenbat ordu dauzkazu
zuk egun batean?

A. Sarriegi
Hogeita lau nioke
egia esatean.

U. Agirre
Alegia zenbat lan
gelako atean?

A. Sarriegi
Gelan bakarrik ala
etxera joatean?

A. Sarriegi
Nik lana egiten det
gelan ta etxean

U. Agirre
baina ez du egingo 
denbora luzean.

A. Sarriegi
Zuk zer egiten dezu
sofara heltzean?
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U. Agirre
Kuluxka txikiren bat
builarik ezean.

U. Agirre
Baina beti izaten det
nork molestatua

A. Sarriegi
hori da besterena 
ezin juzkatua.

U. Agirre
Gure bizitzak ere
badu enkantua

A. Sarriegi
zeuk nahi dezulako ta
zeuk aukeratua.

A. Sarriegi
Ni bakarrik bizi naiz
ta oso gustura

U. Agirre
ez dezu usteko egin
dunik inork duda

A. Sarriegi
baina pagatu behar
argia ta ura

U. Agirre
hoik`e iristen dituk
Agirren kontura.

U. Agirre
Argia, ura eta
beste hainbeste gauza

A. Sarriegi
guztiak ordaintzea
ez dago erraza.

U. Agirre
Sarri egin nahi al dek
lista hori luza?

A. Sarriegi
Hirera bezelaxe
bidali zak hauntza.

A. Sarriegi
Nire listan badaude
zurean adina
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U. Agirre
ta ematen al dizute
patrikako mina?

A. Sarriegi
Ez da bera batena
launa edo bina

U. Agirre
lasaiagoa litzake
lasaia bazina.

U. Agirre
Baina gustatzen zaizu
batetik bestera

A. Sarriegi
biharamuna gutxi
ta asko bezpera

U. Agirre
parrandan gora eta
eskietan behera

A. Sarriegi
munduan perfektoak 
inor`e ez gera.

A. Sarriegi
Danoi gustatzen zaigu
ondo bizitzea

U. Agirre
zuri gustatzen zaizu
asko luzatzea

A. Sarriegi
bizitza gozau gabe
ez det nahi hiltzea

U. Agirre
lasaitu zaite Aitor
ederki ai zea.

U. Agirre
Honezkero esan leike
lortzen ai zerala

A. Sarriegi
hemen gehienak daude
gaur Aitor bezala.

U. Agirre
Nik ere ahal banu eingo nun
hori da normala

A. Sarriegi
zu ere saia zintezke
nola edo hala.
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A. Sarriegi
Eta seguru nago
lortuko dezula

U. Agirre
bai baina orain arte
ezin nun sekula

A. Sarriegi
gainera esango nuke
ikusten zaizula

U. Agirre
gezurra esan det ta
ezin disimula.

U. Agirre
Ni`re ondo bizi naiz
ezin naiz kejatu

A. Sarriegi
hori zeinek lezake
beretzako hartu?

U. Agirre
Beti gaizki bagina 
zeinek aguantatu?

A. Sarriegi
Ta ondo bizitzea
noiztik da pekatu?

 A. Sarriegi
Bueno ondo bizitzen
ze gusto daukagun!

U. Agirre
Gehiago daude ondo
ta fijatu lagun

A. Sarriegi
bestela ezin litezke
afaritan jardun

U. Agirre
agurrak bota eta 
despedi ditzagun.
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B I R I AT U
 (2018-03-04)

Bertsolariak
A. Arzallus, U. Agirre, M. Arzallus, A. Egaña eta M. Lujanbio

Gai emailea
Aimar Karrika

Hirugarren urtea da Biriatuko ikastolaren alde jaialdia egiten dutela. Iaz eliza konpontzen ari zirela eta, 
kalean egin zuten eta aurten berriro elizan. 
Saioaren aurretik paella jana, bazkaria, izan zuten. Elizaren behealdea eta beste bi pisutako balkoiak bete 
zituen jendea oso gustura geratu zen saioarekin. Ondo hasi eta batez ere bizi bukatu zen. Ondoren, entzu-
leak gonbidatu zituen ikastolak tragoxka bat hartzera bertako pilotalekura, bazkaria egin zen leku berera.

M. Arzallus - M. Lujanbio

Gaia: Izebaren zaintza zuek biak eta hirugarren emakume baten artean eramaten duzue. Zuek greba egin 
nahi duzue Martxoaren 8an, baina hirugarren zaintzaileak ere bai.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Elizan sartu ziradenian A

M. Lujanbio
Garai latzetan asko sumatzen
baitira hemen hutsunak
parekideak dira hiruron
orduak ta lan jardunak
baina izebaren begi itzaliak
ta haren mami astunak
ze paradoxa, sufrituko du
gutxien merezi dunak.

M. Arzallus
Txiki-txikitik hainbeste gauza
dizkigunez erakutsi
ezingo nuke nik kate hori
egun bakarrean hautsi
izebarentzat berdin baitira
martxoak zazpi zein zortzi
beste inor ez bazaio etortzen
ezin dut bakarrik utzi.

M. Lujanbio
Baina zeozer egin behar da
hemen kalera irtenda
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hautsi dezagun emakumeentzat
horren murritza den xenda.
Gure anaiak dunean zaintza
noizik behinkako agenda
hura etorri beharrean bere
emaztea etortzen da.

M. Arzallus
Arrazoi duzu alper-alperrik
gabiltza anaiarekin
nahiz ta laguntza eskatzen ere
egin hamaika ahalegin.
Izeba ere emakume da
ongi badakigu jakin
eta kalera baldin bagoaz
eraman daigun  gurekin.

M. Lujanbio
Kalera ez du joan nahi izaten
sarri edo maizenean
baina manta bat hanketan jarri
eta goazen zuzenean.
Emakumeok gen berezirik
ez dugu gure senean
ta zenbat lan zikin egin dugun
maitasunan izenean.

M. Arzallus
Maitasuna da gure ardatza
maitasuna harremana
hala ta guztiz emana digu
hainbat gauza txar jasana
nahiz eta beti guk egin dugun 
izebaren zaintza lana
atzeko hiru mutilek ere
badaukate zer esana.

M. Lujanbio
Guri hitza eman behingoagatik
eta beude apartera
ta martxoaren zortzian berriz
tokatzen zaien partera
beti esaten gabiltza “Segi
jo ta ke jarrai aurrera”
ta mundua hankaz gora jartzen da
gelditzen baldin bagera.
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M. Arzallus
Beraz guk greba egingo dugu
gure eskubideen alde
ta espero dut ez zaigula hau 
ez aterako debalde.
Galdetu diet eta mutilak
laguntzeko prestu daude
ea hurrena mugitzen diren
eskatu beharrik gabe.

M. Arzallus - M. Lujanbio - U. Agirre - A. Arzallus - A. Egaña

Gaia: Ederki jakingo duzue aurten txirrindularien Frantziako Tourra Senperen izango dela, eta zuek horreta-
rako prestatzen ari zarete. Unai entrenatzailea izango da; Maddalen, medikua; Andoni, taldeko liderra; Maia-
len, behetik gora datorren txirrindulari gaztea, eta, Amets, telebistan ateratzeagatik edozer egingo lukeen 
zalea.

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Hona bildots eztia

U. Agirre
Lider haundi batekin
hementxe gaude gu
lau Tour irabazteko 
preparatu degu.

M. Arzallus
Nik prestatuko ditut 
odol eta EPO
Andonik dena behar
du irabazteko.

A. Egaña
Garai batean izan 
puntaneko atleta
orain ez dut deus ere
liderra naiz eta.

M. Lujanbio
Nik eutsi egin behar
nahiz izan joan nahia
usaitzen noa honen
usteldu usaia.

A. Arzallus
Eta aurten Tourrak du
Ezpeletan zita
aurten azalduko naiz 
piperrez jantzita.
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U. Agirre
Ta botila karraio
Maialen lan dana
zuretzat ura eta 
honi paratxana.

M. Arzallus
Lasai egon Maialen
dena dut hortako
EPO pixka’t gehio dut
beti zuretzako.

A. Egaña
Liderra ez al da beti
taldearen babes?
Telebista etortzen zait
nahiz eta neuk nahi ez.

M. Lujanbio
Gregario deitzea
da hauen zioa
baina argi ta garbi da
esplotazioa.

A. Arzallus
Bost urtetan pixkana
joan naiz biluzten
aurten zer kendu gehio
ja ez dut ikusten.

U. Agirre
Buruari begira
jar zaitezte ti-ta
zaharrak hobea dauka
aerodinamika.

M. Arzallus
Nahiz hurbilduko naizen
xiringak hartuta
positibok badaude
ez da nere kulpa.

A. Egaña
Ni ez naiz makurtuko
tximinoen modura
Maialen ekar zazu
botelin bat ura.
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M. Lujanbio
Jarri aurrean ta kendu
haize eta gandu
baina honek haizea
buru barruan du.

A. Arzallus
Liderra hor pasa da
zerbait egin nahian
hori ez al zen ibiltzen
Hinaulten garaian?

U. Agirre
Nahiz lider Andoni den
gaur hasera baten
eztulka hasten bada
uzten dizut joaten.

M. Arzallus
A ze talde txarra nik
hartu dudan aurten!
A ze ridikuloa
egingo duzuten!

A. Egaña
Ni naiz garai bateko
lider txapelduna
gaur egun medikuak
konpontzen ez duna.

M. Lujanbio
Ta bizikleta ere 
ez dago itsusi
sillinaren azpian
motor eta guzti.

A. Arzallus
Berdin dio txar-txarra 
bada hauen taldea
nik egingo dizuet
publizidadea.
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Z I G O I T I A 
(2018-03-10)

Bertsolariak
O. Perea, O. Iguaran, O. Bartra eta A. Martin

Musikariak
Ixak Arruti eta Gari Otamendi

Gai emailea 
Maite Berriozabal

Martxoaren 8ko ekitaldien bueltan antolatu zen Zigoitia aretoan  “Ez da kasualitatea” bertso-saio musika-
tua. Berrogei bat lagun, giro goxoan, musika eta bertsoaz gozatzen.

O. Iguaran – O. Perea 

Gaia: Iguaran, zuk hogei urte daramatzazu herriko emakume taldean. Aurten sartu da taldean Oihane, eta 
oso pozik dago azken boladako martxoaren 8ko mobilizazioek izaten ari diren arrakastarekin. Oihanak inda-
rrak neurtzeko esan dizu. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Ilun ikarak azken argia

O. Iguaran
Urte luzetan sentitu zera
hain bakarrik, hain ahalge
atzo gaueko euforiatik
hain harrotu ta mirabe
hau maratoi bat da ez esprina
ta ekiozu xuabe
ze ezingo dezu korrika segi
agujetekin bazaude.

O. Perea
Baina hala’re elkartu ginen
hirurogei mila andere
ta bilgune horrek gure barnean
sortu du hainbat botere
ez gara berriz gu izan behar
ez panpin ta ez titere
errealitateak gainditu egin du
amets ederrena ere.
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O. Iguaran
Bai egia da ta egunkaritan
miresmenez ze iritzi!
Baino hainbeste faltatzen zaigu
iruditzen zait hain bitxi
gure taldea hain da anitza
ta nahiz ez aterik itxi
hogei urtean nola azaltzen da?
Gaur arte ez zinen iritsi.

O. Perea
Lan egin dute batzuk gogotsu
indartsu eta astiro
gu iristeko gauden lekura
kementsu ta maitekiro
baina zapia buruan jarri 
ta egin dezagun tiro
emakumea berriz biktima
ez dadin izan berriro.

O. Iguaran
Baina berriro gertatuko da
nahiz ez izan gure kulpa
ze aste honek ez du aldatzen
gizartearen kondukta.
Zuk daramazun poz txute hori
ez nizuke nahi zurrupa
baino jaso zazu poltsikoan
gero beharko dezu ta.

O. Perea
Hainbat alditan gu izan gara
errealitatearen kexu
urtetan zehar hartuak denok
horrenbeste konpromezu.
Nik ulertzen dut prudentzia hori
eta izatea izu
baina nik dudan poz txute hauxe
zuk ere beharko duzu.

O. Iguaran
Noski behar dut ta horregatik
sentitzen naiz hain gustora
zu nere ondoan egote hutsa
ekarriz gero gogora.
Badakit beste neska asko`re
helduko dela gerora
ta zorionez gure borroka
luzerako izango da.
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O. Perea
Egun gazteok barruan dugu
poztasun txute itzela
feminismoak, borroka honek
lortua baitu nibela.
Nondik gatozen oso argi dut
gutxienez dena dela
lortu duguna zalantza gabe
zuen meritua dela.

O. Bartra – A. Martin 

Gaia: Umetako lagunak zarete eta dagoeneko 75 urte dituzue. Pentsioak eta bizimoduak nahi adinerako 
ematen ez dutelako, elkarrekin bizitzen jartzea erabaki duzue. Gaur hasten da zuen arteko bizikidetza. 

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Geldirik ezin naizela egon

O. Bartra
Lehen gure etxeko bakardadea
genuenez basamortu
bizitza, gastua ta guztia
elkarbanatzea otu.
Gaur lehen eguna, lehen otordua
eta hau banatzea lortu
gaur bazkaria zuk preparatu
ta tertulia nire kontu.

A. Martin
Ai, Oihanita izango dugu
espero beste problema
nork egingo du zerrenda ta nork
excela ta teorema?
Bazkaria nik egin nezake
jaso ezkero ordena
nik egiten dut bloke osoko
arroz txuririk onena.

O. Bartra
Arroz zuria barkatu baina
ez dut izango gozakaitz
gauza eskas ta gordinagoak
jan izan ditudanez maiz
arroz zuria, porru patata
hartu leikez modu alaiz
oso-oso gutxi jasota ere
oso esker onekoa naiz.
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A. Martin
Begira zazu gure kontuen
zenbaki gorrietara
arrozarena ikusi duzu
aitorpena egin dut jada.
Ez esku onik ez lehengairik
dena nekea ta traba
gu zoriontsu biziagatik
gu goseak hilko gara.

O. Bartra
Baina gosea be kendu leike
gutxienez borondatez
oso gustora egongo gara
etxean gu elkar maitez
diru pixka bat pote bezela
jarri lei denbora batez
Benidorrera joan naiteke
horrekin gu bion partez.

A. Martin
Benidorrera joan zintezke
ta hangoei egin kasu
sofako nire ertzean hola
ezetz egin enbarazu.
Pisua hola banatuz gero
ze lagun onak ni ta zu
zu Benidorra joan bai baina
alkilerra ordain zazu.

O. Bartra
Alkilerraren dirua nire
izan behar dela nonbait
ta tripetako zorriak ere
asetu behar nolabait.
Nire ondoan zirika zaude
ta hala ere gustatzen zait:
ze ondo! Aspaldi ez neukan eta
gorrota nezakeen norbait.

A. Martin
Jo, mila esker ze maja zauden!
Hori ez nuen espero
gorroto horrekin biziko zara
beste hamarkada bat edo.
Komunean nik denbora behar dut
arau bat da ta hor bego
ordu ta erdiz okupatuta
egongo baita goizero.
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O. Iguaran – A. Martin 

Gaia: Oihanak gida-baimena atera zuenetik beldurra izan dio autoan ibiltzeari. Alaiak lagundu dio hori gain-
ditzen. Orain gustuko du gidatzea. Lehen aldiz gonbidatu du Alaia eta aldamenean doa autopistan. Ez da 
ehun eta berrogeiko abiaduratik  jaisten.

Neurria: Lauko berdina, 3 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Libre zara libre aitte

O. Iguaran
Martxa bajatu ezina (bis)
haizea hain dator fina
gainera beitu ze ondo
gelditzen zaizun liftinga.
Gelditzen zaizun liftinga
martxa bajatu ezina.

A. Martin
Malko bat doa barrera (bis)
atera nahi dut atera
kotxe gainean daukagu
autopistako barrera
Autopistako barrera
malko bat doa barrera.

O. Iguaran
Nere beldurrak galtzeko (bis)
ta zureak estaltzeko
duda bat neukan aldiro
zuk zenion zapaltzeko.
Zuk zenion zapaltzeko
nere beldurrak galtzeko.

A. Martin
Zapaldu, zapaltzen segi (bis)
ta aurreko hori geldi
zentzu guztitan daukazu
autoestima gehiegi.
Autoestima gehiegi
zapaldu, zapaltzen segi.

O. Iguaran
Horren nahiz elegantea (bis)
hartuz gero bolantea
baino aizu ze izan da
horko argi brillantea?
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Horko argi brillantea
hartuz gero bolantea.

A. Martin
Izotz, elur ta orbela (bis)
eta halere horrela
argi bat aipatu duzu
uste dut Sanpedro dela.
Uste dut Sanpedro dela
izotz, elur ta orbela.

O. Iguaran
Berrehunean ze gustura (bis)
izotza, elurra, ura
ni pasa naizen tokitan
izotz guztia urtu da.
Izotz guztia urtu da
izotza, elurra, ura.

A. Martin
Marra bat marrari josi (bis)
ta asfaltoa egosi
gera zaitez restopean
kasko bat nahi dut erosi.
Kasko bat nahi dut erosi
marra bat marrari josi.

O. Iguaran
Hara peajeko malda (bis)
ta nahiko nizuke galda
ez frenatzearren bertan
bakarrik altxatze al da?
Bakarrik altxatze al da
hara peajeko malda?

A. Martin
Zure bolante torpetan (bis)
dardara bat dut orekan
justu hamabi puntu dira
ta hamabi hoiek kopetan.
Ta hamabi hoiek kopetan
dardara bat dut orekan.

O. Iguaran
Ja gelditu zera kalba (bis)
hobe det zapaldu galga
ez zenidan esplikatu
hiruretan ze pedal da?
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Hiruretan ze pedal da?
Hobe det zapaldu galga.

A. Martin
Eskuinekoa dirudi (bis)
hemen nago txuri-txuri
esan zaidazu egia
nik zer egin dizut zuri?
Nik zer egin dizut zuri?
Hemen nago txuri-txuri.

O. Iguaran
Frenoa juxtu da eta (bis)
eskukoa det gordeta
biak egingo ditugu
hor frenatu eta buelta.
Hor frenatu eta buelta
eskukoa det gordeta.

A. Martin
Hemezortzi buelta jada (bis)
eta dena hotzikara
ez dakit nora goazen
Bilbo edo Baionara.
Bilbo edo Baionara
hemezortzi buelta jada.

O. Iguaran
Hartu degunez nibela (bis)
ez naiz geldituko bela
hara oraintxe pasa det
Almeriako kartela.
Almeriako kartela
ez naiz geldituko bela.

A. Martin
Hau oporretan bezela (bis)
komisaria hotela
uste dut guardia zibilek
geratzea nahi dutela.
Geratzea nahi dutela
ze oporraldi, ze hotela.

O. Iguaran
  (*)

Hara-hara konturatu (bis)
mantsotu eta geratu
gasolina behar zunik

Zinean. Alegia, 2018-07-13
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa
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ez zenidan esplikatu.
Ez zenidan esplikatu
mantsotu eta geratu.

A. Martin
Ez naiz inor juzkatzeko (bis) 
ta zu inor gustatzeko
laban bat ekarri baitut
lau kurpilak puskatzeko.
Lau kurpilak puskatzeko
ez naiz inor juzkatzeko.

   (*) Poliki-poliki kantatzen du.

B E R GA R A 
(2018-03-23)

Bertsolariak
U. Agirre, A. Egaña, M. Lujanbio, A. Sarriegi eta I. Zubeldia

Gai emailea
Ibon Leibar “Txinbo”

Urteroko erramu zapatuaren bezperako bertso saioa pilotalekutik areto berrira eraman dute aurten. Leku 
eroso eta bikaina suertatu da seminarioa. Bertsozalez bete egin zen.

I. Zubeldia 

Gaia: Astelehena, eguraldi oso txarra, elurra... Eta Eroskitik irtetean eskale batek dirua eskatu dizu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Haurtxo txikia negarrez dago I

I. Zubeldia
Astelehena da ta enkarguta
hor joan naiz Eroskira
buelta egin det astelehen danak
hortako onak baitira
ta eskale bat ate ertzean
ze-nolako ikusmira!
Ta gu bueltarik eman ezinda
borraska bati begira.
Auskalo noizko prakak dituen
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auskalo noizko txamarra!
Gazte zanean seguro asko
izango zuen indarra
berdin ostarte, berdin euria
elurra o kazkabarra
batzuentzako beti ona da
besteentzat beti txarra.

Lismona batek ez du arintzen
kontzientzin deten zama
nere txaketa txikitxo dauka
ta berdin nere pijama
zerbait berria egin nahi nuke
hau bihur ez dedin drama:
“Goazemazula tabernara ta
har dezagun salda bana”.

M. Lujanbio

Gaia: Martxoaren 7an Xabi Rey euskal presoak bere buruz beste egin zuen kartzelan, etxetik 1.200 kilome-
trotara.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

M. Lujanbio
Orain loreak daude lurrean
pankarta zintzilik gruan
beste heriotz bat bizitu duna
presoak bere larruan.
Urruti zegon etxetik eta
hesiak zeuzkan murruan
atera gabe, isolatuta
lehendabiziko graduan...
Zenbat kaiola dira horiek
kaiola baten barruan?

Ustez zigorra dena kunplitzen
galdu du harek bizia
horrek sortu du askoren mina
baina ez legeen krisia.
Gatazka zahar bat egon da hemen
gaur nagusi polizia
ta etsai denari desio dio
litekeen txar guzia.
Hori egia izan daiteke
baina ez da justizia.
Kilometrotan, urrutietan
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kartzela grisaren hitsa
ta senideak joan-etorrian
beti arriskuan dabiltza.
Noizko zeozer aurreratu ta
negoziatu ta mintza?
Aro berrian atarian bai
ta sartu ezinik gabiltza.
Presoak hemen izan artean
ez da jiratuko giltza.

Z U M A I A 
(2018-04-06)

Bertsolariak
 J. Maia, A. Karrika, M. Artetxe, U. Iturriaga, A. Egaña eta M. Lujanbio

Gai emailea
Unai Manterola

Zumaiako Bertso Eskolak antolatuta Aita Mari antzokian urtero egiten den jaialdia. Sarrera guztiak, hamar 
eurotan, salduak ziren aldez aurretik. Eta bertaratutako 300 lagunek ederki hasi zituzten San Telmo jaiak.

A. Egaña

Gaia: Lazkao Txiki hil zela 25 urte joan dira, baina oso gogoan daukazu oraindik ere.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Azken arnasa eman  nahi nuke

A. Egaña
Lazkao Txiki joan zitzaigun
miretsi bezin maitea
plaza askotan hainbat hutsune
bere umorez betea.
Hura zan hura disimuloan
esan eta esatea!
Mende laurdena joanda normala
guk gogoan izatea
bertsolaritza horixe baita
eteten ez den katea.

Ederki asko bete zuen hark
bere garaiko papela
gu gazteori esaten zigun
“Hori etzak esan horrela”.
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Bere aholkua ez zen izaten
alperrikako orbela.
Ikusirikan gaur bertsogintza
maila hortan dabilela
seguru nago Lazkao Txiki
oso harro legokeela.

Gaur egunean bertsolaritzan
hainbat figura nabarmen
hoietan batzuk atzekaldean
ikus genitzake hemen.
Lazkao Txiki ordea bitxi
ta umorez beti lerden
bere txiste on bat sumatzen nuen
begira kontua zer den
begietara heltzen zitzaion
aho ertzera baino lehen.

U. Iturriaga – A. Karrika

Gaia: Zuen sorterrian, Durangon eta Auritzen, bioi kale bana eskaini dizuete eta zuen izena darama. Hasie-
ran umil hartu zenuten erabakia, gero harrotu egin zineten eta orain fanfarroitik gora jarri zarete.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Zeru altuan zegoen Jaunak

U. Iturriaga
Ai pertsona bat egoak nola
noraino puztu dezakeen!
Ze kale horren azken aldean
dagoen rotonda baten
obra txiki bat eiteko eskari
egin berria naiz aurten
garagardoa botako duen
iturria jar dezaten.

A. Karrika
Auritz herria erdalduna da
nik euskaldundu dut sustut
bertso txiki bat botatzen dut ta
denok belarri puntak xut
lehenik argazki txiki bat hartu
gero autografo batzuk
lehenago arrunt umila nintzen
baina ja arrazoirik ez dut.
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U. Iturriaga
Durangon dagon kale luzeena
orain dugu Iturriaga
ta ezjakinik badago inor
Bilbon be beste bat bada.
Orain bizitza hala doakit
bakarrizketa erara.
Aldamenean entzun zaitut ta
barka baina zu nor zara?

A. Karrika
Aimar Karrika deitzen naiz eta 
ia herriko alkate
adi ezazu nere abizena
ez dugu kasualitate:
Iturriaga Durangon dena
edota Bilbon aparte
jakin ezazu guzti-guztiek
nere izena daramate.

U. Iturriaga
Nik ez nekien ta abizena
zegokizun esatea
izen hautua ez da izaten
udalbatzetan xakea.
Beraz Karrika denek daukate
zure izenaren partea
baina hori ez al da neurri batean
anonimoa izatea?

A. Karrika
Nere izena behintzat jendeak
badu non irakurri han
nere etxeko kalean edo
eta zure iturrian
ta bigarrena Iribarren dut
kale estu bihurrian
Dukesa de Albak baino lur gehio
badaukat Euskal Herrian.

U. Iturriaga
Hara Aurizko inor ez zena
goren graduan jarria
hasi Karrika gero Iribarren
honek dauka ekarria
oso hiritarra ta kaletarra
halaxe iragarria
baserritarren papelean ez zan
hargatik sinesgarria. (*)
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A. Karrika
Nere aita ba artzaina dugu
ta aitatxi hala zan ba
oraingo moda egia erran
ni nabil ezin jasanda:
haurtxo bat jaio ta Aimar izena
bestea jaio ta Aimar danba!
Pilotagatik dala uste da
baina neregatikan da.
 

   (*) Baserritarraren rola bete behar izan zuen Karrikak aurreko bertsoaldi batean.

AS T E AS U 
(2018-04-19)

Bertsolariak
A.M. Peñagarikano eta M. Lujanbio

Hizlariak
Bernardo Atxaga eta Joxan Goikoetxea

Pello Errota bertsolari asteasuarraren  heriotzaren mendeurrenaren ekitaldien barruan solasaldi musikatua 
antolatu zuten udaletxeko aretoan. Bernardo Atxagak eta Joxan Goikoetxeak hitzaldia eman zuten Pello 
Errotari buruz, edo zehatzago esanda, dagoen grabazio zaharrenari buruz. Columbia etxeak grabatuta XX. 
mende hasieran Txirritaren ahotsa eta orain arte uste zena Pello Errotarena bertan. Asteasu izenez azaltzen 
da diskoan eta zenbait ikerketaren ondorioz jakin da Asteasu hori beste bertsolari bat dela, ez dela Pello 
Errota. Hitzaldiaren bi tarteetan bertsolariek kantatu zuten, librean, aretoa lepo betetzen zuten 120 lagu-
nen aurrean.

A.M. Peñagarikano - M. Lujanbio.

 Gaia: Librean. Joxan Goikoetxeak soinuarekin Pello Errotaren azken bertsoa kantatu zuen eta hori izan zuten 
abiapuntu: Pello Errota, bere bertsoa eta soinua.

Hau esango dizuet
azken-azkenian
zer egin behar dezuen
hiltzen naizenian:
errosario bat esan 
nere izenian
zerura joan dedin 
Pello zuzenian.
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

A.M. Peñagarikano
Asteasu izango zan
beraren eskola
eta badakit alaitsu
kantatu zun hola.
Zergatikan bertsotan
malko dariola?
Iruditzen zait guri
begira dagola.

M. Lujanbio
Begira baldin bada 
a ze albistea!
Nahiz zaila izango dan
hori sinistea.
Ezin ezkondua da
hemengo txistea:
bertsuak alaiak ta
soinua tristea.

A.M. Peñagarikano
Ni`re konforme nago
beraren hitzian
garai batean ere
hola ibiltzen zian
harek kantatu nahio
zun alegrantzian
tristura ez da komeni
“gure probintzian”.

M. Lujanbio
Hemen gabiltza ados
ezin geratuta
bata bizi-bizi ta
hura beratuta.
Txirrita`re egongo zan 
horri beiratuta
ez “erraminta horrekin
enamoratuta”.

A.M. Peñagarikano
Sarri kantatzen zuten
biak elkarrekin
eta ikusi orduko 
bertsoari ekin
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ez zan hainbat erreminta
trasto eta zikin
ai kantatu balute
zure soinuakin!

M. Lujanbio
Joxan artista izan
ta guk barkatua
hau da artxibo zaharretan
ibilitakua
han bazan ze bilatu ta
ze apartatua
soinua ere dauka
garai hartakua.

A.M. Peñagarikano
Beraz segi dezagun
nola edo hala
esan degu Pello Errota 
bertakoa zala
beste bat ahaztea 
pekatu mortala:
aitortu Bernardo ere
asteasuarra dala.

M. Lujanbio
Asteasuarra ta
hain idazle handi
obra sortzen ari da
ari eta ari.
Hemen autoestimua
daukate nabari
gaur txalo jotzen ai dira
beren buruari.

A.M. Peñagarikano
Hemen soinua jotzen
gazte eta zaharri
Bernardo idazlea
dakit horren berri.
Hik begirada eman diok
liburu zaharrari
Joxan, Obakakoak
ez dek irakurri!

M. Lujanbio
Obaba ta Errota 
denak daude bertan
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jende ilustre asko 
herri baten bueltan.
Atxaganai segituz
ez dakit benetan
gaur musker danak sartu
dira itzaletan.

A.M. Peñagarikano
Asteasuko santu
da Pello Errota
eta hik jasoak dauzkak
makina bat nota.
Azterketa egingo diat
ez bazaik inporta:
esan non dago hondartza?
Non dago Konporta?

M. Lujanbio
Peñak hor bota ditu
ejenplo on bana
dakina azaltzeko 
badu ta afana.
Pernando Amezketarrakin
izan zendun lana
hurrena egin beharko dezu
Pello Errotana.

A.M. Peñagarikano
Lana egin nuela 
esaten duena
gutxitxo ein ote nuen
hoi da nere pena.
Pello Errotana egitea
oso nabarmena
aukeran nahio nuke
Lujanbiorena.

M. Lujanbio
Baina Lujanbio oraindik
gaztia da bera
ta ilia`re ez dezu
beraren antzera.
Hamabost-hogei urtian
gutxi gorabehera
zure mendeurrenean
han egongo gera.
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A.M. Peñagarikano
Nik ezin badet egin 
Lujanbiorena
zerorrek egin zazu
Anjel Marirena.
Bai baina orain mindua 
daukat nik barrena
oraindik urruti dago
nere mendeurrena.

M. Lujanbio
Aspaldikua dala
neukan akorduan
baina juan bihar du
bihar dun orduan.
Fuerte segi ezazu
oraingo moduan
zuk fuerte segi ta
gu zure onduan.

A.M. Peñagarikano
Beraz apaldu nadin
kantatu didazu
ta indartsu nengoen
kantatzen jo ta su.
Hemen Goikoetxea
ta hemen Irazu.
Gora Pello Errota
gora Asteasu!

M. Lujanbio
Ze entzule ederra
holako herritan!
Lehengo plaza zaharretan
ta oraingo berritan
ez da falta arretaikan
eta indarrikan
mikrua dago hemen
alper-alperrikan.

Euskaraldiaren festa
Zumaia, 2018-10-06
Iturria: Baleike aldizkaria
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A LT Z A 
(2018-04-26)

Bertsolariak
 On. Enbeita, O. Iguaran, M. Artetxe eta M. Arzallus.

Gai emailea
 Amaia Agirre.

Musikariak
Araitz Bizkai eta Gari Otamendi

Altzan,  XVIII. Bertso Aroa antolatu zuten, eta, Tomasenea kultur etxean, ostegunez, “Ez da kasualitatea” saio 
musikatua egin. 

O. Iguaran - On. Enbeita

Gaia: Ametsak eta ilusioak gainezka dituzuen hamasei urteko bi neska gazte zarete, baina Onintza Euskal 
Herrian jaio zen eta Oihana Saharan. Zuen etorkizunari buruz hizketan hasi zarete. Izan hizkuntza, hezkuntza, 
ezkontza...

Neurria: Zortziko berdina
Doinua: Gure herrian ligatzea

O. Iguaran
Euskal Herrian pasata
uda osoko aroa
hemen daukazun guztia
egiten zait arraroa.
Etxera bueltan nijoa
ahaztuz hemengo tragoa
hizkuntza ez beste dena
daukazue oparoa.

On. Enbeita
Elkar ezagutu dugu
topaketa xume baten
saiatuko naiz zurekin
bastante guaia izaten
baina zu ikusi ta gero
aireportuan joaten
munduak jarraituko du
kaka berdina izaten.
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O. Iguaran
Baino non jaiotzen geran
guk ezin degunez hauta
zure oparotasuna
bilakatzen zaizu mauka.
Desertura noa berriz
ta zuk esan arren “Aupa”
han nere etorkizunak
itxura lehorra dauka.

On. Enbeita
Ez desertua ez duzu
urez betetako mahaia
baina nahiz eta guk esan
“Egingo da gure nahia”
pausuka estutzen zaigu
gazteon pausu lasaia
dena da gezurra eta
kristal fineko sapaia.

O. Iguaran
Orduan nahi det guztia
neri kontatzen hastea
neri asko kostatzen zait
melfa, burka, eranztea.
Bi neska gara bi puntan
baina ze gorputz gaztea!
Mendebaldea ez al da
dirudin bezain askea?

On. Enbeita
Askatasunak ez digu
guri eze be ekarri
etorkizunik badugun
galdetu izan dugu sarri.
Desertuan urik gabe
zabiltzate oso larri
guk ura badugu baina
ez gara ur horren egarri.

O. Iguaran
Berez ez nuke hasi nahi
ni eta zu konparatzen
baina ura hemen dago
hasiz gero alderatzen.
Egia esan geroan
ez det segi nahi ohartzen
irripar garratz batekin
te gozoa zerbitzatzen.
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On. Enbeita
Guk elkar agurtu dugu
desertutik hain urrun ai!
Zure ondoan egon nahi
nuke irribarrez alai.
Gozatu zuk opor hauek
ez egon agurraren zai
mundua ez dugu aldatuko
baina gure burua bai.

O. Iguaran
Ta hau zerk eragin digun
nahiko nuke konprenitu
gu denok kanpamendura
ta gure lurrak zatitu
bi neska gazte zapaldu
ta hizkuntzak erdibitu
guk biok diteun zauriak
laban berak egin ditu.

On. Enbeita
Inperioen azpian
ez gara bizi ederto
zuen lurra hartu zuten
beste batzuei emateko
eta guk jarraitzen dugu
lehenauko haien menpeko
hizkuntzarik ez da behar
mundu zaharra ulertzeko.

M. Artetxe -On. Enbeita

Gaia: Miren, jarri esku-ohe honetan etzanda eta  Onintza zu aldamenean zutik.  Oraintxe galdetu diozu: 
“Prest zaude depilatzen hasteko?” (Bata etzanda eta bestea alboan zutik daudela kantatzen dute).

Neurria: Kopla handia
Doinua: Oihaneko pagoak blai

On. Enbeita
Hala besoa jaso ezazu
ta hankak zabaldu itzazu
ikusten denez zuk gaur nirekin
ordubete badaukazu. (bis)
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M. Artetxe
Zu argizariaren jabe
ta ni kamilan herabe
baino ja hasi behar al duzu
aurrez zepillatu gabe? (bis)

On. Enbeita
Erantzun horren ondoren
nik zer pintatzen dut hemen?
Estetizista naiz, ez naiz hasten
ileak kendu baino lehen. (bis)

M. Artetxe
Hemen behar dut akatu
dilema bat dut barkatu:
ingleetatik hasi edota
ingleetatik bukatu. (bis)

On. Enbeita
Zu zara igual feminista
ni klasika ta klasista
ingleetatik hasteko garbi
behar dut ingleen pista. (bis)

M. Artetxe
Egin behar dut kritika
neska nun daukazu bista?
Pista ederki hartu daiteke
txorkatiletik hasita. (bis)

On. Enbeita
Pixka’t pasatuta nago
ze egoera arraro!
Txorkatiletan bizarra duzu
gure aitak baino gehiago. (bis)

M. Artetxe
Ileak dauzkat nik puntan
bizarrarekin burrukan
hirsutismoan apologia
egin behar da batzutan. (bis)

On. Enbeita
Zeurean ekin ta ekin
patxadaz eseri berdin
musurik ere ezin zaizu eman
zure bigote horrekin. (bis)
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M. Artetxe
Izan da erabaki txarra
ja pasatu duzu marra
Manadakoak usteldu arte
ez dut moztuko bizarra. (bis)

On. Enbeita
Aldarrikapen klasea
borrokarako pasea
akaso orduan hobeto nuke
ofizioz aldatzea. (bis)

M. Artetxe
Besazpia ta izterra
hola ez al dago ederra?
Itxarongo dut modan jarri arte
nere bigote hipsterra. (bis)

On. Enbeita
Ez zara hain moderna, suabe!
Zeure aurreiritzien jabe
depilatzea gura zenuen
erroparik kendu gabe. (bis)

M. Artetxe
Kamara etorri da garaiz
publikoa sarri ta maiz
barka Onintza modernoa bai
hain modernoa ja ez naiz. (bis)

On. Enbeita
Ile gabeko izterrak
ile gabeko bazterrak
utzi dizkizu gaurkoan Miren
publikoaren laserrak. (bis)

M. Artetxe
Ahaztu ditzagun ja penak
eta goraipatu denak.
Gora emakume askeak eta
besazpitako melenak!  (bis)
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I R U N 
(2018-05-03)

Bertsolariak 
E. Pagola, A. Agirre, A. Agirreazaldegi eta U. Casado

Gai emailea
Aitor Errazkin

Aspaldiko ohiturari jarraituz, hileko lehen ostegunean bertso saioa antolatu zuen “Irunabar” Irungo         
Bertsoaren Bilguneak, bertako Kabigorri tabernan. “Kabigorriko Bertso-gauak” izeneko ekimenari Eneko 
Sanchezen bertso jarriek eman zioten oraingoan hasiera.

A. Agirre – E. Pagola

Gaia: Amaia ama eta Eli alaba zarete. Gaur, egunero bezala, Amaia eskolara joan zara alabaren bila. Baina 
etxerako bidean ohi baino isilago doa.

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

A. Agirre
Kaixo maitia, zer moduz zaude?
Hor galderetan lehena
ta erantzuna uka dezazun
ematen dizut baimena
kontu-kontari zentozen lehen ta
isiltasun da gaur dena
berdina al da zu eta neri 
preokupatzen gaituena?

E. Pagola
Ba zer nahi dezu esatea nik?
Agian noa goibela
baina eguna ondo joan zait
sinmas ta beti bezela.
Zure ondoan hitz egin nahi ez
ta uler zazu horrela:
bihar eskola ez det joan nahi
esan gaixo nagoela.
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A. Agirre
Zuk badakizu zer den alaba
eta zer genukeen ama
baina ez dakit zer egosten dan
eta zerk dakarren zama.
Aitzakia bila etorri zera
ta horrek minera narama
sendabiderik baldin badago
zer da egin dezakedana?

E. Pagola
Eskolan nahiko rarita naiz ni
hori  banekien jada
baino betitik hartu izan det
patua dedan erara.
Hasi zera ta galderatxo bat
egin nahi nizuke hara:
ama zergatik ez gara joan
zubian oporretara?

A. Agirre
Ekonomiak fallatzen badu 
ez nazazula gorrota
gelakideen gisara egin
nahi dezu kanpoan topa
baina ezina beti ezin da
hala`re zuk gora joka
konpainia ona izan ezkero
lekuak ez du inporta.

E. Pagola
“Lekuak ez du inporta” errex 
esaten dezu jakina!
Baina klasean disimulatzen
ze-nolako ahalegina.
Berezi izaten beti jarri det
ahal nuen ainako grina
baino lagunengana joanda 
ni beti naiz desberdina.

A. Agirre
Beraz berezi sentitzen zera
lagunen aldamenean
opor kontua alda daiteke
denboraren joanean
isiltzen dezun adina egin
nahiz dantzatu mingainean
gezurrak ere balio dezake
alde jokatzen dunean.
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E. Pagola
Bale gezurra kontatu behar 
det hemendikan aurrera
nere gogoa animatu da
pixka’t gutxi gorabehera
baina irrifar bat lortzeko ama
azken aukera hauxe da:
meriendatzeko eros zaidazu
txokolatezko palmera.

B I L B O 
(2018-05-06)

Bertsolariak
 M. Lujanbio, S. Colina, O. Bartra eta E.  Lekue

Gai emailea
 Irati Erkizia

Santutxu auzoan bertako bertso eskolak Bilboko Udalaren laguntzarekin antolatuko dituen lau saioetako 
lehena zen hau, “Udaberriko Bertso Saioak” ekimenaren barruan. Aurtengoan hiru jaialdi Karmelo plazan, 
hiru larunbatetan jarraian, eta bertso poteo bat ostiralez antolatu dituzte. Lehenengo honetan 300 lagun 
bildu ziren. Aldameneko elizan jaunartze eta ezkontza giroa zegoen eta bertsolariek hori ere baliatu zuten 
saioan zehar.

S. Colina – O. Bartra

Gaia: Bikotea zarete. Martxoaren 8ko greba eta gero Bartrak gustua hartu dio etxean lanik ez egiteari. Ga-
tazka sortu da.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

S. Colina
Sofan etzanda zaude
biba alegria!
Nere ahalegin sorta
ezin igerria
muitu gabe oin punta
eskuak, gerria
Oihana iruditzen zait
liluragarria
zure feminismoan
kontzeptu berria. (bis)
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O. Bartra
Orain hizketan gaude
kontzeptu posibleez
gure etxeko lanez
ez zureez, ez nireez
orain arte denei
ein diezu ihes
ez zenuen ikasten
orain arte hitzez
ikasarazi dizut
ekintzaren bidez. (bis)

S. Colina
Zertan bihurtu duzu 
hau putzu odoltsu?
Berriro ote zatoz
gerrara gogotsu?
Nik urtetan egin dut
hainbeste esfortzu
harriko, garbiketa…
ez zara ariko zu. 
Ez dudala deus egin
zeuk soilik diozu. (bis)

O. Bartra
Lehen nahiago zenuen
zuk sofan eseri
bai gordetzen zenuen
pare bat galtzerdi
ez ezer erosi ta
ez ezer eskegi
eta orain ez al da
zuretzat gehiegi?
Dena hau kontau beharra
zure laguneri. (bis)

S. Colina
Barka beti izan naiz
lanen zaletua
ez naiz sekula izan 
horrek kaltetua.
Lagunei zertan esan
sarri galdetua?
Galdetu nahi nizuke
probestuz lekua:
hau zer da lekzio bat
hala mendekua? (bis)
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O. Bartra
Lehen gustatzen zitzaizun
dana narrastea
etxean guztia zen
nahaste-borrastea.
Horrek eragin zidan
kriston desgastea
hasieran helburua
zena ikastea
gerora gustatu zait
sufriaraztea. (bis)

S. Colina
Berandu baina hartu dut
garbiketan trena
apurka arakatu 
dut nere barrena
onena ateratzeko
leunduz txarrena
baina ohartu al zara
horrek dakarrena?
Zara ni sufriaraziz
gozatzen duena. (bis)

O. Bartra
Pixka bat sufrituta 
a ze gozamena!
Aldaketak behar du
oso nabarmena
orain zure gain hartuz 
etxeko ordena
arropa garbitu ta
sukaldearena...
Oindik neuk egiten dut
ikusten ez dena. (bis)

Gipuzkoako Bertso Eskolen Eguna
Tolosa 2018-05-06
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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L E G O R R E TA 
(2018-05-09)

Bertsolariak
B. Iguaran, G. Urteaga, E. Pagola, M. Akizu, U. Mendizabal eta M. Goiogana

Gai emailea
 Imanol Artola “Felix”

Legorretako festetan bertso poteoa egin zuten tabernaz taberna. Bi taldetan banatu zituzten bertsolariak, 
irizpide argirik gabe, hala moduzko lehiaketa bat egiteko asmoz. Ondoren, afalaurretik, sari banaketa egi-
ten dute, beti berdinketan amaitzen den lehia honetan. Halaxe izan zen oraingoan ere.

U. Mendizabal – M. Akizu – M. Goiogana

Gaia: Pasa berri da maiatzaren bata. Bertsolariok ere beharko duzue bada sindikatu bat? Hirurok elkartu 
zarete sindikatu bat egiteko. Manifa ere egin duzue eta orain hasi zarete hizketan.

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Goizian goiz jeikirik I-A

U. Mendizabal
Aldarrikatuz gure 
dohai ta indarrak
debekatu behar dira
gai jartzaile txarrak. (bis)

M. Goiogana
Bertsoak borrokaren
traza asko ditu
lan gutxiago egin 
ta gehio luzitu. (bis)

M. Akizu
Euskal Herri honetan
daude LAB ta ELA
eta bertsolarion
gune da “labela”. (bis)

U. Mendizabal
Euskal Herri, Gipuzkoa
gero txapelketan
parte hartzeko irabazi
behar da Legorretan. (bis)
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M. Goiogana
Legorretan garaitu
hori da egitan
baina ez hamarretan
baizik ordu bitan. (bis)

M. Akizu
Gure baldintza onak
behar dira bermatu
bihar goizean nahi det
paroa kobratu. (bis)

U. Mendizabal
Nabarmentzeko hirurok
daukagun brillua
zuek afaldu kostilla
guk solomillua. (bis)

M. Goiogana
Kabiarra ere bai
horrekin batera
ta bat`e ordaindu gabe
bagoaz etxera. (bis)

M. Akizu
Ibili behar degu
guztiok hitzeko
lau trago ta mila euro
rima bakoitzeko. (bis)

U. Mendizabal
Pena ematen dute
lo-lo-loi askotan
koro hobea behar 
da bertso saiotan. (bis)

M. Goiogana
Baloratu behar da
bertsolarien hitza
konbenioko orduak
gainditzen gabiltza. (bis)

M. Akizu
Bete beharrak ezin 
ditugu bigundu
gure estribilloa
txaloez lagundu. (bis)



Bapatean 2018

88

U. Mendizabal
Leorretan saio txarra
ezin da sinetsi
errua bota behar
zaio Odei Lopezi. (bis)

M. Goiogana
Odei aipatu duzu
halakoren baten
nagusi gisa dabil
bera CONFEBASKen. (bis)

M. Akizu
Presiorik gaurko hontan
jarri nahi ez genuen
baina ea eskua 
nork altxatzen duen. (bis)

Eskolarteko finala. Sara 2018-06-01 Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A N T Z U O L A 
(2018-05-18)

Bertsolariak
 I. Elortza, A. Laburu, H. Arana, M. Artetxe eta I. Zubeldia

Gai emailea
 Alazne Jauregi

Bertso eskolak Udalaren laguntzarekin antolatuta San Isidrotako jaialdia Torresoro aretoan. 110 lagun bil-
du ziren bertan, sarrera 6na euro ordaindu ondoren.

I. Zubeldia

Gaia: Aurten 25 urte dira Lazkao Txiki hil zela. Ispiluari jarritako bertsoak gogoan dauzkagu denok. Eta zuk 
zer ikusten duzu ispiluaren aurrean jartzen zarenean?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Komeni zaigun ixtoria bat A

I. Zubeldia
Pozgarria da ispilu aurrean
nahi dezuna ikustea
baina beti ez da hain gustokoa
etortzen dan albistea.
Begira nere kopeta haundiai
ta oraindik naiz gaztea
nik ispiluan aurrekaldean
ikusi izan det bestea. (bis)

Goizen jaiki ta lehenengo buelta
handik jotzen det jakina
ta handik behera zintzilikatu
lehenbiziko zipriztina
han dagonakin hamaika kontu
eta kantu naiz egina
gainera beti izaten degu
konbertsazio berdina. (bis)

Ispilu batek erakusten du
zenbat irudi ta forma
bakoitzak daukan autoestima
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hark azaltzen du ondona.
Noski denentzat izan liteke
oso erreminta ona
baldin ikusten asmatzen bada
azal barruan dagona. (bis)

I R U Ñ E A 
(2018-05-23)

Bertsolariak
 A. Karrika, J. Soto, I. Majuelo, S. Alkaiza, S. Colina eta E. Lazkoz

Gai emailea
Alaitz Rekondo

 “78ko Sanferminak, memoriaren bertsoak”’ izeneko jaialdia antolatu zuten Kondestable jauregian. Duela 
40 urte, 1978ko uztailaren 8an, poliziak German Rodríguez gaztea hil zuen tiroz Iruñeko zezenplazatik 
gertu. Hori gogoratuz eta argitzeko eskaria eginez hainbat ekitaldi antolatu ziren eta horietako bat bertso 
saioa, arratsaldeko zazpietan.

J. Soto

Gaia: Memoria historikoaren alde aritu zara lanean bizitza osoan. Orain hainbat politikariren ahotan dabil 
memoria historikoa.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Jesus maitea zan

J. Soto
Memoria ez al da
osoan ustela?
Gaur egunean modan
balego bezela
baina ahazten zaie
sarri dena dela



Bapatean 2018

91

bide ertzak oraindik 
beteta daudela.

Nahiz ta guztiak ongi
etorriak diren
gaur ez gaude hain ongi
ta geunden gaizki lehen.
Nahiz memoria hitza
aipatzen den gehien
ez dakit bihotzetik
ateratzen zaien.

Nahiz batzuok daukagun
samin bat barrendik
politika da joku
orain zein lehendik
ta zer espero leike
justiziarengandik?
Herri hontan bi egi
badaude oraindik.

A. Karrika - I. Majuelo - S. Alkaiza

Gaia: Iruñean dauden  hiru eskultura edo oroitarri zarete: Saioa, Carlos III.ean zauden entzierroa irudikatzen 
duena; Irati, zezenplaza inguruan dagoen Hemingwayen omenezkoa; eta, zu, Aimar, Orreaga kalean da-
goen Germanen oroitarria. Gauean, jendea erretiratzen denean, hitz egiteko aukera izaten duzue.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Azienda bat dago

I. Majuelo
Jai hauetan kaleak
dauzkagu gainezka
ta gu ibiltzen gara 
hortatik iheska.
Nik benetan maite dut
hemengo Fiesta
zezenak, flamenkoa
ta gero siesta.

S. Alkaiza
Nik dauzkat hamar gizon 
zezenen egarriz
testosterona hutsa
nabila aldarriz
unero damutzen naiz
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sarri behin ta berriz
debekatuko nintzen
posiblea balitz.

A. Karrika 
Ni burnizkoa nintzen
baina kendu ri-rau
gero brontzezkoa jarri
normala al da hau?
Bost aldiz kendu naute
ez hiru ta ez lau
baina zuek ez bezelaxe
herriak jarri nau.

I. Majuelo
Literatoa naizenez
daukat aitzakia
maite dut tendidoan
hartzea eguzkia
ta giriek nirekin
dute argazkia
aspertzen ari naiz ta
ekarri whiskia.

S. Alkaiza
Ekainak hoita zortzi
batzuen apetaz
ortzadarran bandera
nigan ipini latz
gizonak orduan bai
maite nitun erraz
orduan baino ez nintzen
harro egon nitaz.

A. Karrika 
Lehen herritar festa zen
eta herriak egina
orain dena da giri
bertakoak mina.
Hemingway zuregatik 
da dena jakina
hobe entzierro baten 
sartu izan bazina!

I. Majuelo
Hiri honi ekarri 
nion nik argia
jakina gurtu behar da
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hementxe giria.
Igual kontatuko dut
zure historia
baina asmatuko dut
neronen egia.

S. Alkaiza
Giri whiskizale bat
estatua kaput!
Eta masakre baten
ordaina duzu zuk.
Inoiz bozketa eginez 
gurean musutruk
festak debekatzeko
botoa emanen dut.

A. Karrika 
Ni balore aberats
zuek nahiko txiro
Saioaren gainera
bi haur jetxi ta igo.
Hemingway aldean
ez da aski giro
ni bisitatzen naute
uztailak zortziro.

A N O E TA 
(2018-05-23)

Bertsolariak
 A. Mendiluze, A. Sarriegi, M. Lujanbio, B. Iguaran, M. Artetxe eta M. Amuriza

Gai emailea
Maddi Sarasola

Festa barruan egitea zen ohitura azken lau-bost urteetan, baina astebete aurreratu zuten bertso saioa. 
Kanpoan, plazan, egiteko asmoa zen, baina eguraldiaren ziurtasun ezagatik elizara sartu zen. Jendea lepo 
eta giro oso beroa eta bildua. 

A. Mendiluze

Gaia: Ataria astekarian Harituz Bertsozale Taldekoek bertso bat jartzen dute. Aitorrek hau jarri zuen San Isidro 
buelta horretan:
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Doinua: Ai hori begi ederra

San Isidro nekazari
lotua lan nekezari
ez bizibide ez sari
baserritarren egun handian
denak argazkiei adi
pentsa lagun mandatari
norantza begira ari
lurrera edo lurrari.

Aitor, nola bizi gara, lurrera begira edo lurrari begira?

Neurria: Hamabikoa, handiaren moldekoa, 8 puntuz
Doinua: Baneza eta banitu

A. Mendiluze

Nekazariei ohore
ze izerdi, ze adore
mendi berdeak dotore
baina hitzak zuri kolore.   
San Isidroren ospakizuna
urteko lanaren orde
egun batean eskua eman
ta urte osoan gorde.
Benetan gure baserritarrei
galde ez eginda hobe
ta ironiaz deitzen diogu
lehendabiziko sektore. (bis)

Zerekin bete platera
da norberaren aukera
nora beidatzen ote da?
Sabel edo sakelera?
Baserritarrak maite ditugu
geure hitzen arabera
baina azokan larunbatetan
ez dirudi gauza bera
esan bat eta bestea egin
eta paparra atera
ta asteburuan Mercadonara
erosketak egitera. (bis)

Politikarien bueltan
kejaka eta penetan
baina errudun horretan
asko gaude hemen bertan.
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Ez dago zertan haundira joan
baina goaz eta zertan?
Lau xoxengatik geratzen gera
azkenean edozertan
geure barruei galde egiegun
aukera degu horretan
ia ze mundu eredurekin
sinisten degun benetan? (bis)

E R E Ñ OT Z U 
(2018-06-17)

Bertsolariak
 M. Lujanbio, A. Karrika, A. Mendiluze, E. Pagola eta A. Sarriegi

Gai emailea
Aritz Zerain

San Antonio jaiei amaiera emateko sakratua da igandeko bertso jaialdia. Eguraldia lagun, 150 bertsozale-
tik gora bildu ziren herriko plazan saioaz gozatzeko.

M. Lujanbio - A. Karrika - A. Mendiluze - E. Pagola - A. Sarriegi

Gaia: Bertso bana eguzkiari

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Gaixo nengoen joan dan aspaldi

A. Sarriegi
Eguraldia azkenaldian
joan da txarretik txarrera
ez da lainoa besterik izan
ia negutik aurrera
baina gaurkoan azaldu da ta
aldatu asmoz jarrera
eguzkiari praka motxetan
egin nahi nion harrera.
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A. Mendiluze
Ia negua ote zetorren
berriz ikusi baino lehen
baina konforme beharko degu
agertu baita bederen.
Lehengusuentzat ohi den galdera
egingo nioke hemen:
ea bisitan datorren edo
geratzeko etorri den.

E. Pagola
Nik eguzkia nahiago baitet
itzalarekin aukeran
behin azaldu ta ze bizipoza
azaldu zaidan neregan
baino hala’re deskonfiati
jarri behar Aitorren eran
beldurra baitet jun bezelaxe
laste izkutatzen al zeran.

M. Lujanbio

Hezea ez bazan umela eta 
umela ez bazan bustia
ta gaur ze poza pareko danak
kopeta beltz ikustia.
Nik ez dakit ba politikakin
lotuta ez dagon guztia:
“Cara al Sol“tarrak jun diranean
azaldu da eguzkia.

A. Karrika
Lainopean nahiz bizi den beti
Pirineoko gaztea
nahiz maite dudan mendiko malda
pikoetan lokaztea
urak azala erre digu ja
nola hortzetan enpastea
plazer da beraz aurtengo uda
Ereñotzu hontan hastea.
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L E SA K A 
(2018-07-07)

Bertsolariak
M. Lujanbio, U. Alberdi, X. Terreros “Terre”, A. Egaña, eta A. Itturri

Gai-emailea
Eneko Fernandez

San Fermin jaietan, dantzarien saioaren ondoren, berehala aulkiak jarri eta plazako kioskotik kantatzen 
dute bertsolariek.

M. Lujanbio – U. Alberdi

Gaia: Ikusi duzue festetako giroa. Zuek garai batean beti etortzen zineten: manifan parte hartu, txosnetara 
joan... Baina gauzak anitz aldatu dira.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

M. Lujanbio
Ja esan dezakegu
gazteak ginela

U. Alberdi
orain ez gera ibiltzen
antzina bezela

M. Lujanbio
lehen zainetan sua zan
ta orain epela

U. Alberdi
txarrena da gehiago
zahartuko garela.

U. Alberdi
Nostalgia ez al da 
oso droga txarra?

M. Lujanbio
Eta zuk horren gazte
pasatu beharra

U. Alberdi
lehen hanka puntetan hartu
tabernako barra

M. Lujanbio
orain goiz iristen da 
gaueko marmarra.
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M. Lujanbio
Jendeak traba eta
altugi musika

U. Alberdi
batzuk aldentzen dira
hori ikusita

M. Lujanbio
gu`re kanporantz goaz
gutxika-gutxika

U. Alberdi
baina ni ez noa pozik 
barruan utzita.

U. Alberdi
Neri berriz piztu zait
parrandako grina

M. Lujanbio
bai pixka’t gaztexego
izango bazina!

U. Alberdi
Señoratuta`re degu
kontu atsegina

M. Lujanbio
atrebituko al gera?
Deus ezta ezina.

M. Lujanbio
Eta esango dute
“Hara bi señora”

U. Alberdi
jarraituko dutenak
gin-tonican moda

M. Lujanbio
gin-tonic izaten da
zahartuen droga

U. Alberdi
kanpinera erretiratu
behar degu gerora.

U. Alberdi
Imajintaze al dezu
gu bion piura?

M. Lujanbio
Nik ez det gogoratzen
kanpin garai hura

U. Alberdi
goizean esnatzeko 
errekako ura
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M. Lujanbio
ondo etortzen da bai
halako freskura.

M. Lujanbio
Gero kroketa bana 
ta marianitoa

U. Alberdi
hori`re izaten zan
kontu tipikoa.

M. Lujanbio
Beraz hautsi behar degu
zaharraren mitoa

U. Alberdi
mozkor bat harrapatuz
kategorikoa.

U. Alberdi
Oraindik ere biok
eingo degu dantza

M. Lujanbio
txankleta txar hauekin
badaukat zalantza

U. Alberdi
gerritikan eusteko
badet esperantza

M. Lujanbio
ni saiatuko naiz ta
zuk besoak altza.

M. Lujanbio
Bukatu behar degu
ahotsikan gabe

U. Alberdi
hemen gehienak holaxe
daude ez da grabe

M. Lujanbio
hemen farra gogorra 
ez da nobedade

U. Alberdi
harrotu  ei gera eta
gallitoen pare.
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U. Alberdi

Gaia: Zortzi urteko haur bat zara. Urtea daramazu itsulapikoan edo eltzeitsuan dirua sartzen. Iritsi da txerri-
txoa apurtzeko garaia. Zertan erabiliko duzu dirua?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Sentimentu asko dauzkat nerekin

U. Alberdi

Txerritxoari puskatu diot
gerria eta muturra
eskutan hartu, patrikan gorde
aurreztutako apurra
barraketara saltoka doa
zortzi urte dauzkan haurra
hiru lau buelta ta amaitu da
hau izango da gezurra!
Zein luzea den itxarotea
disfrutea zein laburra!

Iji ta aja dabiltza denak
barraketan ze nahastea!
Eta nik berriz mutur iluna
naiz festaren kontrastea
begitxoekin konbentzitu nahi 
barraketako gaztea
baina esan dit “Alde hemendik
neska bihurri trastea
zuri adina kostatzen baitzait 
dirua irabaztea”.

Ezpainak itxi, begiak jetxi
ta bertatikan aparte
gaurkoan behintzat ez naiz izango
haur zoriontsuen parte.
Kalean noa bakar-bakarrik
ez gogo ez borondate
aiba la letxe osaba-izebak
festa edarra dakarte!
Txispatu xamar ikusten ditut
paga emango didate.
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A LG O R TA 
(2018-07-11)

Bertsolariak
J. Maia, U. Iturriaga, A. Egaña, A. Martin, J. Uria eta F. Paia

Gai emailea
Miren Loizaga

Entzule kopuruz goraka doan saioa da Algortako Bihotz Alai plazan egiten duten jaialdi mundiala. Aurten 
1.100 lagun bildu dira eta bertsolariek denboraren eta bizi-ibilbidearen inguruko gaiak izan zituzten kan-
tagai.

J. Maia - U. Iturriaga - A. Egaña - A. Martin - J. Uria - F. Paia

Gaia: Fredi, zu, sommelierra zara, eta atzeko bost ardo horiek dastatu behar dituzu. Deskriba itzazu, eta, zuek, 
ardook, zuengandik gehiegi edateak zer eragin dakarren azaldu.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Aita izena kanta beharrak

F. Paia
Lehen ardoa zumaiarra da
bouquea dauka sakona
ardo zuria boteila luze
urrundik dirudi rona
basuan dauka negar tanta bat
mahats onaren sintoma
azken boladan gutxi edan dut
lasai antzean nagona
“Bodegas Maia”ko ardoa da
mahaian edateko ona (bis)

J. Maia
Lagun artean edaten naute
eta lagunak direnak
euskal herritan afal ostetan
oroitzen diren izenak
ni edan eta oroi litezke
daudenak ta ez daudenak
behin botila bat sartu ezkero
zer eskatzen dizu senak?
Kantu guztiak ertetzen dira
Benito Lertxundirenak. (bis)

 



Bapatean 2018

102

F. Paia
Bigarrena da ardo gorria
kostaldean zein arraro!
Urialdeko mahastietatik
aditu asko igaro
tenperatura berezia du
beti hamazazpi grado
ardo polita txinpartaduna
aho sabaian oparo
gutxitxu edan ze mundu osoan  
botila bakarra dago. (bis)

J. Uria
Hobe horrela botila banaiz
ardotako oasia
gutxi edanda ez da izaten
ta nirekin eskasia
beti ziri bat bordekeri bat
atsegina zait sasia
baina gehiegi handituz gero
ni edateko dosia
garraztasuna joaten zait eta
hortxe galtzen dut grazia. (bis)

F. Paia
Ardo berezi bat bilatzeko 
Oiartzunen bodegara
dator Martini botilan baina
delitua ez da traba
upel barruan eukitzen dute
ohitura duten erara
gero “txotx” esan ta edaten da
aita, seme zein alaba
gazteleraz ez baina euskaraz
sagardoa ardoa da. (bis)

A. Martin
Famili eta lagun kuadrillek
nirekin zenbat etekin!
Baso haundiak bai, kopa fin hauek
ez ditu oso atsegin:
sarri irteten dira mikatzak
gero nahiko hainbeste fin
berun zein kortxo izan liteke
pertsonen kasuan berdin
nire tragoa beti irteten da
kortxo zaporearekin. (bis)
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F. Paia
Ta Iturriaga ardoa dator
bere tetrabrikarekin
peleoia da lehen tragotik
taberna bihurtzen du ring
eztarriz behera jaurti ezkero
lagunok ze tripako min!
Baina mamboan gauza ederra da
behar zenukete jakin
Elortza-kola euki ezean
hobe testamentua egin. (bis)

U. Iturriaga
Tanino eta zikuta nahaste
txarra baitaukat eduki
biharamuna eragiten dut
ta depresioa beti
badaude batzuk ni edanda bere
burua dutenak jaurti
ona ez naiz baina hor aholku bat
ni nork nazakeen ireki:
edateari utzi nahiean
dabiltzanak bereziki. (bis)

F. Paia
Leiendak dino Egaña ardoa
hasieran zela ura
ta garagardo bilakatu zen 
Coronitaren modura
gero ardo zuri hoita hamar urtez
hara bere abentura
lau txapel beltzez ardo beltzaren
gustua eta testura
ta adinarekin Portugaleko
Vinho Verde bihurtu da. (bis)

A. Egaña
Ai Uztapide Ai Amuriza
haiek ziren bi leienda
pezeta rubiak zeukan indarra
euroak ezin sostenga
komando deitzen genion hura
hura bai abrigo prenda
ta Arconada, Gorriz, Gajate
ze futbolari zerrenda!
Ni edaten naun koitadu oro
nostalgiko bihurtzen da. (bis)

“Ez da kasualitatea”
Segura, 2018-06-24
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A L E G I A 
(2018-07-13)

Bertsolariak
A. Arzallus, S. Colina, B. Iguaran, U. Alberdi eta I. Zubeldia

Gai emailea
Mikel Artola

Elizpe zinema bete antzean zela (150 lagun), herriko jaietan egindako saioa. Aurten gai jartzailea aldatuta.

A. Arzallus – I. Zubeldia

Gaia: Luxuzko arropa denda bat duzu, Iker. Gaur Amets etorri eta laguntza eskaini diozu, baina moldatuko 
dela esan dizu. Bi ordu geroago joan zara, eta hor ditu denak hankaz gora.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Mando baten gainean I

I. Zubeldia
Alkondara jantzi du 
nolako sorpresa!
Praka puntillatako 
zeukan interesa
korbata lotzeko`re
bazuen pereza
mutil hau adornatzen 
ez dago erreza!

A. Arzallus
Horko galtza pitillo
estu ta tinkiak
horko alkandoraren
lau botoi ttikiak
horko korbata traje
ta horko nikiak
denak ni baino hobeto 
dauzka manikiak.

I. Zubeldia
Manikiai begira 
jarri hurrengoan
mutil hau apaintzea
ez da irten doan.
Galtzerdik utzi itzazu
apalan ondoan
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gabe azaldu zera
etorritakoan.

A. Arzallus
Ia lehen minututan
joan naiz eskapo
galtzerdiak ikustean
egin naiz bertako
fin-finak ta politak
sentitzen naiz guapo
baina ez dute balio
bertso saiotako.

I. Zubeldia
Honen analisia
kantatu nahi nuke:
sandali hoiek dauzkate
hoeita zazpi urte
nikia erosi zun 
hiru euron truke.
Zuri tokatzen zaizu
txorimalon looke.

A. Arzallus
Nunbait ikusten nauzu
narrats bezain galdu
zure hitzekin ia
lau kilo argaldu.
Txorimaloen gisa
behar badut azaldu
soinean daukazuna
erantzi ta saldu.

I. Zubeldia
Hala esan diot nik 
baina ez da zeharo
txorimalotik pixka’t
urrunago dago
hala ere jazten da
pixka bat arraro
txino bat hor daukazu
bi kale beherago.

A. Arzallus
Baina nik hemen jantzi
nahi nuke azala
nahiz mila aldiz probatu
behar den bezala
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montoi bat egin det ta
hor uzten dut hala!
Espero det doblatzen
moldatzen zerala.

M A R K I N A - X E M E I N 
(2018-07-16)

Bertsolariak
M. Artetxe, U. Iturriaga, O. Iguaran eta X. Galletebeitia

Gai emailea
Amaia Errasti

Urtero moduan saioa kanpoan, parkean, zen egitekoa, baina euriagatik barruan egin zen, Uagon Kultur 
Gunean.

O. Iguaran - X. Galletebeitia 

Gaia: Bi dendari zarete. Plastikozko poltsak kobratzen hasi dira hegoaldean, uztailetik aurrera, eta Oihana 
hasi da kobratzen eta gainera pentsatu du biltegian dituenak amaitzean ez duela gehiago ekarriko. Xabat 
oraindik ez da kobratzen hasi. Lotsa edo…

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Igaran egun batez

O. Iguaran
Bost xentimo da poltsa
nerean behinepin
ta kobratzen lehenbailehen
nahi nuen nik ekin
gero ez det ekarriko
batere hain arin
telazkoak prest dauzkat
nere markarekin.

X. Galletebeitia 
Ez da idea txarra
hartuko dut kargu
baina ez dut izan
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zuk aina enkargu
plastikoa kentzea
merke ala karu
norberak ejenplurik
ematen ez badu.

O. Iguaran
Plastiko gabe denak
nahiago nituzke
baino komertzio hau
ez da hain ilustre
berrerabiltzen dira
ez zazula uste:
nerera zure poltsak
ekartzen dituzte.

X. Galletebeitia
Ba hori izango da
zerbaiten islada
nahiz neuri ere egin
plastikoak traba
nahita ere ezin dut
eskeintzea laga
hemen jendea oso
tradizionala da.

O. Iguaran
Tradizioa hortaz 
gure arazoa
baino plastikoa ez da
zaharraren kasoa
beste era batera
zen lehengo pasoa:
zeuzkaten karritoak
edo kapaxoa.

X. Galletebeitia 
Nik banatuko ditut
berdin eta doan
berdin zait ta ondoren
poltsa nora doan
ze amonek ez dute
izango ze eroan
ileapaindegitik
urteterakoan.



Bapatean 2018

108

O. Iguaran
Bai kapaxoak zaila
du hortara josten
baina plastiko dena
banijoa mozten
bezerokin eredu
berri bat adosten
gauza enbalaturik
ja ez det erosten.

X. Galletebeitia 
Ba pentsatu zazu zeuk
zeure irabazian
edo jendeak izan
dezakeen grazian
enbalajerik ezetz
han mundu bizian
baina inposiblea da
nire farmazian.

O. Iguaran
Kaja ia doblea 
hain pastila gutxik
ezin al da pomada
eman esku hutsik?
Pertsonak bezalaxe 
hobe erakutsik
produktoak ere hobe
daudela biluzik.

X. Galletebeitia 
Lelo arriskutsua da
behar duzu jakin
ta botikari sena 
didazu irakin
hobe dela biluztu
hortan ondo ekin
baina gerokoa egin
plastikoarekin.

Publikoa adi. 
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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M. Artetxe 

Gaia: Aspaldian entzun dut borondatezko lana egiteko jendea falta dela. Herri bazkariak egin gabe, txosnak 
itxita... Auzolana krisian dago?

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

M. Artetxe

Zenbat ekimen gelditu dira
berriz bertan behera aurten?
Txosnetarako txandetarako
ez da soberan izaten
nahiz auzolana maite dugula
ja ohitu garen esaten
nola denbora gutxi daukagun
ta nola bizitza bat den
lanean merke saltzen dugu ta
doan ez dugu ematen.

“Herriko jaiak talde honekin
berez ez doaz inora”
“Karpa horrela jarrita nola
ingo du giroak gora”
“Jarri ezazu barra horrela
egin ezazu aproba”
“ Hau nik esanda bezela askoz
egokigo egongo da”…
Besteen lana kritikatzeko
hartu ohi dugu denbora.

Gure kultura auzolanean
oinarritua omen da
baina gezurra bihurtu zaigu 
esaldia jada benga!
Pozik gabiltza kontsumituaz
eta kalera irtenda
beteta gure festetarako 
ekimen denen zerrenda
baina gurean konpromisua
minututan kontatzen da.
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E L I Z O N D O 
(2018-07-25)

Bertsolariak
 A. Oiartzabal “Xamoa”, I. Mantzizidor “Mantxi”, A. Martin eta E. Zelaia

Gai emailea
Haritz Casabal

Musikariak
Antton Aranburu eta Beñat Urteaga

“Bertso Show” moduan izendatu zuten bertso jaialdi musikatua. Miren Amuriza zegoen kartelean, baina 
eztarriko minagatik ezin izan zen etorri. Alaia Martinek abestu zuen haren ordez.

A. Martin - E. Zelaia

Gaia: Alaiak atzo gauean esan zion Egoitzi: “Bihar joango gara bizikletan ibiltzera?”.  Alaiak ez zuen alarma 
jarri, eta Egoitz goizeko bederatzietan joan zaio tinbre-joka.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Zelaia ikusi dut

E. Zelaia
Gaur ez dago euririk 
ez lur ta ez putzu
ateratzea ez da 
horren arriskutsu.
Atzo ibili ginen
zuzen ni eta zu
kanpora ateratzeko
gogorik ba al duzu? (bis)

A. Martin
Goizeko beatziak
ta hain irrifartsu
hain kaskodun hain pozik
eta hain indartsu
ez zaidazula berriz
inoiz egin kasu
edo aurreko saskian
eraman nazazu. (bis)
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E. Zelaia
Nabaritzen da hemen 
daukazun kemena
problema bat daukagu
hemen tonuena.
Hala ere gainditu 
liteke problema
bietan zu zinelako
hau ein nahi zuena. (bis)

A. Martin
Garbitu gabe daukat 
nire Astorea
eta zabaldu gabe
nere adorea
zureak gaur ez al du
porrot zaporea?
Ezin duzu ulertu
nere umorea. (bis)

E. Zelaia
Zure umorea da
absurdo xamarra
hala ere erabili
dezaket indarra.
Planak egin ditugu
beti barra-barra
hemen bietan aizu
nor da lagun txarra? (bis)

A. Martin
Lagun txarra zu zara
lotan ez uzteko
horrela azaltzeko
kolpez ezusteko.
Ez nago prest belaunak
nekez biluzteko
baina gera gintezke
Tourra ikusteko. (bis)

E. Zelaia
Horren bidegabea
nolatan zara zu?
Berriro ere sortuz
zenbait enbarazu.
Gaurko hontan bederen
eman zazu kasu
eta kafe batera 
gonbita nazazu. (bis)
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A. Martin
Hitza nahiz egin zaidan
ahotik labaindu
lagunak behar dira
maitasunez zaindu.
Beraz hitzez nahi nuke
lehengoa apaindu:
nik gonbidatzen zaitut
eta zuk ordaindu. (bis)

Xamoa

Gaia: Xamoak etiketa bat zeukan lehenago, lau zenbakiarena: beti laugarren geratzen zen sariketetan; orain, 
Orixen txapeldun eta Gipuzkoako finalista, beti laugarren izan behar zuen bat. (Oinak gai jartzaileak ematen 
dizkio)

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Irun badaukazu zerbait

Xamoa
Batzuk ez dugu sortzetik
irabazteko joera
epaileak horren alde
egoten dira gainera
bertsoa ez doa baina
zenbakien arabera
eta gu ere bagoaz
gure adinean aurrera.
Nahi gabe iritsi nintzen
Gipuzkoako finalera
eta gehiegi kostata
sartu nintzen Illunbera.
Bertso karrera bat daukat
baina ez da hori bai zera!
Txapelketatik kanpora
askotzaz hobeak gera. (bis)

Baina ez dut eskatu inon
kanta dezadan baimena
beti izan naiz laugarrengo
ta gaur era laugarrena
baina hori ez ote da
bosgarrengoen problema?
Hoietatikan atzera
bihurtu ezkero aurrena
nork beregan sinesteko
behar omen du ahalmena



Bapatean 2018

113

dena ez da nortasuna
dena ez dugu izena.
Xamoa desberdin bat da
naizena ta lehen zena
ta oraindik heltzeko dago
izango naizen onena. (bis)

Baina nahiko umil heldu
nintzen Gipuzkoakora
orain hortaz kantatzea
al nuen Casabal froga?
Nere egoa ez da igo
uste duzun bezain gora
sari hoiek jasota`re
ez naiz helduko inora
halaxe bizi nahi baitut
saiotik eta saiora
lehenbizikotik hasi
ta jarraitu hurrengora.
Behin izan nintzen haur hartan
igaro ohi dut denbora
ta izango naizen heldua
ume hura izango da. (bis)

Udako ikastaroak. Iruñea, 2018-06-25. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A LT Z O 
(2018-07-31)

Bertsolariak
M. Lujanbio, H. Mujika, A. Mendiluze, A. Egaña, O. Iguaran eta S. Colina

Gai emailea
Manuel Olano

Seiehun eta berrogeita hamar bertsozalek bete zuten herriko frontoia San Inazio jaietako azken egunean.

M. Lujanbio - H. Mujika - A. Mendiluze - A. Egaña - O. Iguaran - S. Colina

Gaia: Xabier Letek bere sehaska kantan zioen: “Handitzen zarenean/ ikasiko duzu / isilik egoteak/ zenbat 
balio dun”. Zer diozue?

Neurria: Hamabiko ertaina
Doinua: Gai honek badu mamia

M. Lujanbio
Kantu hori sortuko zan
gaur eguna baino lehen
frankismo betean edo
frankismoan ondoren
goitik behera agindua
kunplitzekoa omen
kaudilloari mutu ta
obispo denei amen.
Isilikan egoteak
nahiz balio dun hemen
ez dakit gaurko helduok 
isilegi ez gauden. (bis)

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Dozena bat bertso berri

H. Mujika
Isildu, isilarazi
hitzik ahal dela ez hazi
esaldi horrek niri oraindik
egiten dit grazi.
Hogeita bi urte kasi
heltzen oraintxe naiz hasi
ta isiltzeak zer balio dun
nik ez det ikasi. (bis)
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Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

S. Colina
Mingaina ezin denean
ahoan kabitu
denak sentitzen gara
izar, aditu.
Xabier Leteren hitza
nork ez du aditu?
Nahiz gero kontraesanen 
bidean aritu
nahiz ta errenditu
isilik gelditu
hoi denak meritu
asko biltzen ditu.
Zorionez oraindik
ez naiz haunditu. (bis)

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Horra sei bertso kale

O. Iguaran 
Injustiziarekin
ez gaude gustora
nahiz ta dirudienez
bihurtu moda
denak hortzak estutuz
begira albora
ta horrela pasatuz
dijoa denbora
keja bat ahora
badator gerora
ez sartu zulora
esan ahoz gora.
Isiltasuna gero
garestigo da. (bis)
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Neurria: Hamaseiko berdina, 8 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Baserrian jaio nintzan

A. Egaña
Nahiz sarri asko balio
izan dun isiltasunak
gu aberastu egin gaitu
maiz hitzaren erresumak:
sutondoko berriketak
lagunarteko jardunak
edo belarri ertzera
esandako hitz legunak
urrunak hurbiltzen ditu
ja ez dira hain urrunak
hitzak egiten dizkigu
etsaiak eta lagunak
hitza premiazkoa du
beti gure nortasunak
denok isilik bageunde
ez ginake euskaldunak.

Neurria: Hamalaukoa, txikiaren moldekoa, 9 puntuz
Doinua: Betroiarena A

A. Mendiluze
Altzoko ariketa 
egin da ezagun
denok badakigu zer
helduko zaigun.
Leteren esaldia
nola gai daukagun
bertsoei buruz esan
zuela demagun
lehen txikian jardun
gero oinak lagun
luzatu behar nun
ta ohartu naiz ordun
isilik egoteak
zer balio dun. (bis)
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M. Lujanbio - H. Mujika - A. Mendiluze - A. Egaña - O. Iguaran - S. Colina

Gaia: Andonik loaren garrantziari buruz ikastaro bat eman du. Bakoitzak kontatu loarekin duzuen arazoa 
Andoniri eta berak aurkituko du erremedioa.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

M. Lujanbio
Begizuolak sorbaldataino
gaur`e lo orduak zero
probatu ditut mila pastila
eta terapia jenero.
Nola sexua behar dedan nik
lo egitekotan gero
atera kontu lo egiten det
urtean bi aldiz edo. (bis)

A. Egaña
Ba oso errex jarri didazu
terapeutaren papela
alperrik dira esplikazio 
boligrafo ta arbela.
Sexurik gabe lo hartzerikan
ez dezula hartzen bela?
Jakin ezazu beste guztitan
zeure esku dagoela. (bis)

H. Mujika
Nahiz ta nik ere mila terapi
ta akupuntura probatu
berdin du zaku txiki batean
edo sofan oheratu
galdera aurrez ekarri dizut
erantzuna zuk asmatu:
nola lo hartu ez det problema
baizik ta nola esnatu. (bis)

A. Egaña
Gazte jendeak lo ez hartzea
degu arazo larria
ez esnatzea ere ez degu
gauza ikaragarria.
Zure arazoa nola konpondu
nago pentsatzen jarria:
“Despertadore” deitu ohi zaio
ta da inbentu berria. (bis)
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S. Colina
Lo egin gabe nagoenetik
jada bihurtu naiz triku
bera haunditu egin nahi nuen
baina egin nau txikitu.
Pentsatu izan dut “Bota balkoitik”
baina ez naiz atrebitu
nere problemak izena eta
hogei hilabete ditu. (bis)

A. Egaña
Haur txikiakin zail izaten da
loaldi bete-betea.
Beraz Colina hobe zenuke
pazientziz eramatea
baina gerora ez izateko
problema bera maitea
nik aholku bat emango dizut:
basektomia egitea. (bis)

O. Iguaran
Nere problema ez degu loa
igual lo orduak dira:
goizetik joan lanera eta
gero gauez erretira.
Haritzentzako konponbidetzat
eman dezu baino tira!
Nik loarekin dedan problema 
despertadore hori da. (bis)

A. Egaña
Goizean goizik jaikitzen zera
beraz ez nauzu harritu
Oihanak duen arazo hori
zeinek ez du konprenitu?
Ardiak dauzka bere etxean
beraz ez inor larritu:
Iguaranek esnatu eta
ardiak kontatzen ditu. (bis)

A. Mendiluze
Nola ibili kanpoan lasai
ta etxearekiko izu?
Ta nola egin hontzari aio
ta oilarrari abisu?
Zer egin gauez hiru lo ordu
aski baldin bazaizkizu?
Hau beste inork ezin du jakin
zuk ez baldin badakizu. (bis)
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A. Egaña
Aitorri ere lo kontuetan
esplikatzeko aukera
hartzen baitiot  nahiko lo gutxi 
egiten dunan tankera
bukaerarik gabekoa ta
temosoa baita bera
Mendiluzekin bertsotan hasi 
eta lokartuko zera. (bis)

GAS T E I Z 
(2018-08-09)

Bertsolariak
J. Soto, M. Amuriza, P. Abarrategi eta O. Perea

Gai emailea
Oier Suarez

Andra Mari Zuriaren jaietan bertso saioez arduratzen da Arabako Bertsozale Elkartea. Aihotz plaza bertso 
erreferente bihurtu da festa hauetan. Ostegun arratsaldeko 18:30ean egin zuten hau.

J. Soto – P. Abarrategi

Gaia: Julio ganbarara joan zara, kutxa artean ondo gordeta Peru aurkitu duzu, gaztea zinela janzten zenuen 
blusa.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Nere senarrarekin I

J. Soto
Ganbarara igo naiz
hona ta kauenla!
Hara bazter batean
ilun zegoela
ikusi eta hartu dut
sorpresa itzela
uste nun xagun batek 
jango zintuela. (bis)

P. Abarrategi
Ni ganbaran nengoen
zeharo ahaztuta
oso zikina eta
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ja hautsak hartuta
jabearen bisita
ez zait ba arrunta.
Ja ez zara irtetzen
zaude zahartuta. (bis)

J. Soto
Zahartu zait bekokia
moteldu pultsua
baina zu ikusita ze
nostalgi putzua!
Zu soinean jarrita
balantzan pausua
halaxe eman nun nere
lehenengo muxua. (bis)

P. Abarrategi
Ba orain bakarrik zaude 
ta diotsut zera:
goazen Gasteizko jaiak
aprobetxatzera.
Abuztuak bederatzi
da azken aukera
jantzi nazazu eta
goazen kalera. (bis)

J. Soto
Zuri zor dizudanez
hainbeste maitasun
eta kalea denez
ja aberastasun
bale jantziko zaitut
nola esan didazun
nahiz kolorea pixka’t
ajatuta duzun. (bis)

P. Abarrategi
Ez duzu adorerik
berria erosteko
nola blusa batekin
zu zauden konpleto
kalimotxotan busti
ta dena ederto
hurrengoan Julio
zuk zaindu hobeto. (bis)
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J. Soto
Jantziko nula esan
dizut nik xuabe
kargua hartu didazu
egin zara jabe
zikindu zintudala
ta ixilik zaude
blusa bat ez da blusa
zikinkeri gabe. (bis)

P. Abarrategi
Baina zikin joatea
ez da ederra aizu.
Kalimotxo usainak 
niri enbarazu
tori aholkutxo bat
egidazu kasu:
kolonia pixka’t behintzat
botako al didazu? (bis)

J. Soto
A ze exijentziak
ze blusa tipoa!
Lehenik ez zikintzeko
ja zula nahikoa.
Bertan utziko zaitut
Beti-betikoa
zuk segi beti bezain
maniatikoa. (bis)

P. Abarrategi
Nik ere izan nahi dut
jai hauexen parte
beraz ateratzeko
hartu zazu tarte
juerga batek ez dizu
egingo ta kalte
bi buelta labadoran
ta hurrengo urtera arte. (bis)
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Z A R AU T Z 
(2018-08-12)

Bertsolariak
M. Lujanbio, S. Colina, U. Agirre, A. Sarriegi, N. Ibarzabal eta A. Urbieta

Gai emailea
Beñat Intxauspe

Urteko bigarren saioa Zarauzko Azken Portun. Pasa den urteko arazoak medio, otsailean egin zen jaialdia 
Putzuzulo gaztetxean eta oraingoan bai, abuztuan eta auzoko jaietan bertsotan aritu ziren. Jende ugari 
bertaratu zen, eta itxura ederra hartu zuen plazak.

M. Lujanbio - S. Colina - U. Agirre - A. Sarriegi - N. Ibarzabal -A. Urbieta

Gaia: Aitor Sarriegi, atzeko bost lagunak bost mendi desberdinetan, bost testuinguru desberdinetan aurkitu 
dituzu.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Eguna pasa nekean eta

A. Sarriegi
Ez daki bat nik fundamenturik
egin leiken gaurko honetan
baina guztiak mendizaleak
irten dira bueltan-bueltan
Adarran puntan zegoen Unai
han etzanda itzaletan
belar txiki bat ahoan eta
todoterrenoa bertan. (bis)

U. Agirre
Egia da bai nei egoteko
gustatzen zait mendi gaina
baina pausotan pasatu gabe
hartu ohi diot tamaina.
“Nerekin jetxi nahi al dek Aitor”
esan nion alajaina!
Baietz pentsatu zula seguru
etzez esan zidan baina. (bis)

A. Sarriegi
Ta Gipuzkoan nahiz ta mendia
badegun ondo gogotik
komeni zaigu bueltaxkaren bat 
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ere egitea ondotik.
Anbotarantza abittu nintzen
hain zuzen Aramaiotik
ta bapatean Nerea irten zan
Anbotoko haitzulotik. (bis)

N. Ibarzabal
Mitologia kontuek nahiz ta
nauten apur bat gogaitzen
mendi puntara atera nintzen
eguraldi ona baitzen.
Aramaion be festak genitun
eta ai horren gogor zen!
Festa guztiak beti ez dira
guk nahi bezala amaitzen. (bis)

A. Sarriegi
Ta Aitor berriz Zarautz aldean
ez zan ez alferrik jaio
inguru hontan afizioak
asko dira ta hortan iaio
golf zelaieko ttonttor batean
zebilen makil karraio
kosta aldean ia mendia 
edozeri esaten zaio. (bis)

A. Urbieta
Azken portutan mendian gora
gu horren modu torpean
ta gaur golfean probatu nahi nun
makilakin egotean
Jakin nahi nuen kolpe bakarrez
sartzea posible ote`an
baina bat bera ere ez det sartu
hamargarrengo kolpean. (bis)

A. Sarriegi
Ta iazko udan nunbait joan nahi nun
Euskal Herritik aparte
Himalaiara alde egin nuen
ta pentsa zenezakete
Maialen hantxe bere azal ilun
ta mutur estu bitarte
xerpa bat zala pentsatzen nuen
maskara kendu zun arte. (bis)
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M. Lujanbio
Goi menditara abiatu naiz
ta intentzioz beteta
lehenago Martin Zabaletak`e
nola egin zuen buelta.
Bertso saiotan Farias, Cohibas…
Aitor ez nazazu tenta!
Ni errez noa oxigenorik
gabe aspaldi ohitu nintzen ta. (bis)

A. Sarriegi
Ta Sustraik berriz aukeratua
zeukan Hernioko punta
badakizue gurutzez ondo 
dagoela hornituta
baino aurtengo udan haizea 
gogor ibili degu ta
hantxe zegoen hanka ta beso
gurutzeari helduta. (bis)

S. Colina
Nahiz ta Hernio izan zitekeen
Colinaren paradisu
haize ekaitza lehertu zen eta
nago beldurti eta izu
behera eginda ezinik nabil
ta Sarriegi adizu:
ze iruditzen zaizu laguna
zuri helduko banizu? (bis)

Jaietan kantuan. Zizurkil, 2018-08-15. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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L E I T Z A 
(2018-08-13)

Bertsolariak
M. Lujanbio, A. Mendiluze, N. Elustondo, J. Soto, J. Illarregi eta X. Illarregi

Gai emailea
Ane Intxausti

Euri arriskua zela eta, festetako bertso jaialdia lekuz aldatu behar izan zuten azken orduan, herriko plazatik 
herriko zinemara. Eraberritzen hasi baino lehen, azken bertso saioa entzun ahal izan zen lepo bete zen 
zine-aretoan.

M. Lujanbio - N. Elustondo

Gaia: Amonaren etxean topatu nuen “Enciclopedia de la mujer” liburua. Amonak zaharkitua zegoela esan 
zidan. Baina, hain zaharkitua al dago? (liburua ematen die eskuetara)

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Erreguetan ari nintzela

M. Lujanbio
Hau bertigoa hau auzo-lotsa
liburua hau ikustia!
Gerri mehe-mehea dala bat eta
Apain-apaina bestia
gona motzak ta takoia luze
ezpaina gorriz bustia
hain zuzen ere izan behar da
zu ta ni ez geran guztia.

N. Elustondo
Hor ipintzen du nola pasatu 
fregona edo erratza
hor ipintzen du nolatan hartu
emakume finen antza.
Zu ta ni hala ez izanikan 
nahiz ta piztu esperantza
entziklopedia zaharkitu da
baino kanonak hor datza.

M. Lujanbio
Portatu zaite txintxo ta umil
izan zaite herabea
burua pixka’t makurtu zazu
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besteei autoridadea
bilatu zazu zure senarra
hor nonbait zure jabea
lehen araua idatzia zen
ta orain idatzi gabea.

N. Elustondo
Ta idatzi eztako arau hoiekin
sortzen zaigun behazuna!
Liburu hortan azaltzen dena
ikasgai pila astuna
zehar lerrotan hor ikusi det
eskuen edertasuna
masturbatzea hitza ordea
inon aipatzen ez duna.

M. Lujanbio
Masturbatzea utopia zen
arren arautara goazen!
Plazerra dago gizonen esku
ta hortik ez da pasatzen
gona baduzu luzeegia
ai ez zara liberatzen!
Eta bortxatzen zaituztenean
gona laburregia zen. 

N. Elustondo
Hori horrela zen lehenago
gaur eguneko antzera
eta ez dakit oraindik ere
gu ez goazen atzera
begiratu det zure eskuko 
entziklopedia aldera
zenbait gaietan hori bezela 
berde xamar ez al gera?

M. Lujanbio
Umeei beira konturatzen naiz
oraindik gaudela gaizki
mutil ta neska bereizten dira
estriktoki ta zehazki
juergan nerabe arrak direnak
harraparitzat dijoazti.
Gauzak aldatu direla asko
baina ez dira aldatu aski.
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N. Elustondo
Ba bai oraindik guk aldatzeko
badugu nahiko bertute
ez direlako pauso haundiak 
ikusten denboren truke.
Gogoeta bat azken puntuan
halaxe egin nahi nuke:
mutilentzako entziklopedia
noiz publikatuko dute?

A. Mendiluze 

Gaia: Euskara planak egiten ari gara beti. Euskararen inguruko kale neurketak, ikasteko diru laguntzak, Eus-
karaldia martxan jarriko da... eta gero tabernetan reaggetoia gazteleraz besterik ez da entzuten.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 7 puntuz
Doinua: Ai hori begi ederra A

A. Mendiluze

Euskara ahul dagola
ta galdetzen degu “Nola?
Ezin da galdu inola”.
Euskalduntzeko planak prestatu
gazteak eta eskola
baina indartzerik hola
badakigu ez zegola
ez zaigulako ajola.

Espainolaren demanda
geure gogoa izan da.
Horrela bada esan ba!
Zertan gabiltza disimulatzen 
lagun artera joanda?
gero geure propaganda
paparra puztu ta danba
itxura hutsa izanda.

Sarri erdera ahora
eta reggetoia gora
hola ez goaz inora.
“Ez da galduko” diogu baina
nola ez da galduko ba?
Euskera doa zulora
ta galtzen bada gerora
geure erruz izango da.
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Erabileratan behera
zerotik azpi aldera
ta “Zergatik” da galdera.
Ba hitz egiten degu entzuten
degunaren arabera
ahalegintzea sobera
itxura hutsa da bera...
Baina euskaldunak gera. 

A. Mendiluze - J. Illarregi
 
Gaia: Aitor aitonak dio herriko festetako jubilatu bazkarira joateko urte batzuk falta zaizkiola, gazteegia dela 
horretarako, eta bilobak dio urte nahikoa duela gazte bazkarira joateko.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Lagundurikan danoi II

A. Mendiluze
Bakoitzak bere kezka
degu barrenean
eta azaleratu 
degu azkenean
ni zaharren bazkarian
zu gazteenean
nik presarik ez daukat
zuk presa denean
agian beste aldera 
behar lukeenean.

J. Ilarregi
Orain gaude momentu
benetan beltzean
bakoitzak bere otordu
horien eskean.
Zuk zaharra nik gaztea
daukagu atzean
baina Santiburtziotan
gelditu ezean
haserretu egingo 
zaizkigu etxean.

A. Mendiluze
Haserrearen kezkan
zabiltza beti zu
ai norbaitek kontrarik
egingo balizu!
Lagunak bazkaltzera



Bapatean 2018

129

joanak zaizkizu
eta zu joateko
zertan zaude izu?
Ezin zarela joan 
zeinek esan dizu?

J. Ilarregi
Ba horixe esan dit
sarritan bihotzak
nere urteak direla
oraindikan motzak.
Joango nintzen eta
bertan nere pozak
biok kolokan gaude
ta hona aitortzak
egitan bioi falta 
baitzaizkigu hortzak.

A. Mendiluze
Ez, ez ni aritzen naiz 
hauei eragiten
baina zure berri gaur
nola badakiten
karnetak izango du
aski erabilpen
horrekin erreza da 
adina jakiten
baina adinak ez du
pertsona egiten.

J. Ilarregi
Baina neurtzen gara
horren arabera
sarri adina baita
lehenengo galdera.
Bazkaritako bada
hamaika aukera
bat proposatuko dut
nahikoa ote da?
Ni zaharrenera ta
zu gazteenera.

A. Mendiluze
Parreak irtetzen dit
zuk hori esanik.
Ez, ez degu hartuko 
bertarako planik
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zaharren bazkari hori
martxan da jadanik
gazteena ordea
aukeran izanik
joateak tentazio 
gehio ematen dit.

J. Ilarregi
Gazte bazkarira joan
ta ezpainak busti
nahikoa jan ta gero
patxaran ta guzti
pestetan denerako
dugu nahiko asti
baina bi bazkari ta
zuretzat ez aski
bitan beidatu behar
baitizute gaizki.

A. Mendiluze
Alegia nik gaizki
emango dedala
denean ere sobra
egongo gerala
eta okerrena da
berez hala dala
tori berrogeita hamar 
eta zoaz hala!
Baina ez esan aitari
eman dizudala.

J. Ilarregi
Eskerrik asko zure
diru horrengatik
baina eman dituzu
sekretuagatik
billete marroi hori 
gogokoa dut nik
baina herriko festak
direla jakinik
nik gastatuko ditut 
ohartu aurretik.

Bertso jarriak Arabako Kuadrilla Artekoan
Aramaio, 2018-01-26
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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J. Soto

Gaia: Julio gorritiarra da, eta ederki asko daki herri txiki batean bizitzea zer den. Azaldu, Julio, zer den hori 
ume batentzat, gazte batentzat, eta hirugarrenean, zer izango den agure batentzat.

Neurria: Hamabikoa, ertainaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Nehoiz ez da senditzen

J. Soto

Ume txiki batentzat
Lau-bost urteren jabe
herri txiki batean
dena du libertade
ez kotxe ez semaforo
eta ez etxe pare
kalean ttirri-ttarraka
ibiltzen da goi ta behe
dena du zoriona 
ez du ezer nahigabe
plazaraino joaten da
gurasorikan gabe.

Baino Gorriti baten
ez denda ez okindegi
soilik soziedade bat
han aurpegiz aurpegi
eta nerabezaroan
beti dir-dir bi begi
begiratzen duzu urrun
batzutan urrunegi
ta orduan gazteak 
hala iruditzen neri
herri batean daukala
isiltasun gehiegi.

Baina ttikia ere
ez al da zerbitzala?
Zergatik inbiritan
haundiaren itzala?
Gizon bat edo andre bat
zahartuz dijoala
attun-amuntzen denean
neri iruditzen hala
herri txiki batean
hizketan hasiz ahala
maitatua sentitzen da
hirian ez bezala.



Bapatean 2018

132

D O N O S T I A 
(2018-08-13)

Bertsolariak
M. Lujanbio, A. Mendiluze, B. Gaztelumendi eta I. Elortza

Gai emailea
Unai Elizasu

Donostiako Aste Nagusiaren hasieran ospatu zen bertso jaialdi hau. Easo plazara hurbildu ziren 600 bat 
lagunek aterkiekin aurre egin zioten euriari.

M. Lujanbio - A. Mendiluze - B. Gaztelumendi - I. Elortza

Gaia:  Igor, zu, lan bila ari zara eta hiru lan eskaintza mota aurkitu dituzu. Gaur hiru elkarrizketa egitea ego-
kitu zaizu. Bakoitzak lan desberdinetako elkarrizketa egingo diozue Igorri, puntuak jarriaz.

1.- Lan eskaintza: Tabakalerak arte aditu bat behar du.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

M. Lujanbio
Bertsolaria omen da
denetaz dakina

I. Elortza
ta Durangotik dator
pertsona bat fina
nahiz ta arteaz izan
pixka’t ezjakina
nik ondo erantzun baietz
zuk galde egina!

M. Lujanbio
Zein da Euskal Herriko
artista haundiena?

I. Elortza
Oteiza edo Txillida
askok diotena
baina herri kultura
dut nik maiteena
ta hernaniarra onena
Lujanbio morena.
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M. Lujanbio
Ba al dakizu zuk zer
den Tabakalera?

I. Elortza
Neurtua diot ongi
luze-zabalera
baina egin didazun
halako galdera
haundinahien etxea
dalako ote da?

M. Lujanbio
Gutxi kobratu eta
lana gogor egin

I. Elortza
niri esan zidaten
hain zala desberdin!
Igual lehen hileak 
dira horren gordin
gero soldata ederra 
ere heldu dedin.

2.- Lan eskaintza: Donostiko Udaletxean euskara zuzentzailea

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

B. Gaztelumendi
Eta Igor euskeraz
zein da zure maila?

I. Elortza
EGA behintzat badaukat
hara abantaila!
Ematen badidazu
niri euskara saila
pixka’t mejoratzea
ez da  izango zaila.

B. Gaztelumendi
Zure ustez al zera
zuzentzaile ona?

I. Elortza
Zeozer dakiena
pareko pertsona
zu “Zera”ka etorri
zatzaizkit gaur hona
eta batuaz “zara” 
behar du gizona!
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B. Gaztelumendi
Egokituko al zara
turisten mailara?

I. Elortza
Hortarako inglesa
behar da beharbada
baina egin behar bada
saiatuko gara
gustora joan ta etorri
dadin Donostiara.

B. Gaztelumendi
Lan egin nahi al duzu
Aste Nagusian?

I. Elortza
Estu hartu nahi nauzu
halako auzian
festa maite baitut nik
data berezian
hurrengo asterako 
utzi hobe agian.

2.- Lan eskaintza: Boulebarreko helatu-denda batean.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Triste bizi naiz eta

A. Mendiluze
Nola jarri daitzeke
bi bola orekan?

I. Elortza
Bat ipini behar da
ezker ertzean bertan
eta erortzen bada
kukurutxo horretan
klientekin gelditu
beharko zorretan.

A. Mendiluze
Zenbat zaporetako
izozkiak daude?

I. Elortza
Berrehun ta piko igual
gu horretan gaude
mostradore osoa
da alderik alde
ta batere ez daukat
nik probatu gabe.
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A. Mendiluze
Prest zaude mantala ta
bisera jazteko?

I. Elortza
Hala behar omen du
lanean hasteko
eta nagusia prest
dago jolasteko
bere menpekoari
sufriarazteko.

A. Mendiluze
Zazpirehun euro hilean
hamabi ordura

I. Elortza
besteen kontu honek
aberastu gura
askok halaxe egin
omen du ta uda
pozik botako nuke
ostikoz putzura.

BBK sariketa. Zalla 2018-03-01
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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B I L B O 
(2018-08-20)

Bertsolariak
M. Akizu, S. Colina, A. Estiballes eta I. Ajuriagojeaskoa

Gai emailea
Joxerra Bilbao

Santiago plaza bertsozalez bete da Aste Nagusiko bertso saioetan eta abuztuaren 20koa ez zen gutxiago 
izan.

S. Colina - I. Ajuriagojeaskoa

Gaia: Ibon, zure etxean ez duzue bakerik azpiko apartamentua pisu turistiko moduan jarri zutenetik. Sus-
traik hiru egunerako alokatu berri du.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

S. Colina
Ikusirik Bilboko
mapa ta argazki
bertan igaro nahian
nabil lau arrasti.
Igogailuan topo
eginak zehazki
nundik hasi ez dakit
harrituta aski
zergaitik begiratzen 
didazu hain gaizki? (bis)

I. Ajuriagojeaskoa
Bat joatean bestea
dator berehala
pasilloetan barna
askoren itzala
Bilbo bihurtu danez
munduko eskala
jakin jada apur bat
nazkatu naizala
bainan halan be ez da
ezer pertsonala. (bis)
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S. Colina
Ulertzen ditut zure
kontu ta azalpen
egoera ez duzula
gehiago jasaten
baina ez ote zaude
kontraesan baten?
Zu`re ez al zara inoiz
kanpora joaten?
Ta han ez ote zara
turista izaten? (bis)

I. Ajuriagojeaskoa
Kanpora joaten naz
baina ez hain errez
ia oporrik barik 
nauelako berez.
Bai nazkatu egin naz
aspaldiko legez
baina beteta nago
ni kontraesanez
nirea onartzen dot
baina bestena ez. (bis)

S. Colina
Pisua alkilatu
nuen Airbnbin
ofertan zeudela ta
Bilbo eta Berlin.
Beraz zure kontuak 
neri berdin-berdin
zergatik haserretzen 
zara turistekin
ta ez negozioa
eiten dutenekin? (bis)

I. Ajuriagojeaskoa
Hoiek ez dira ibiltzen
diru aldetik kutre
negozioa iteko
hamaika bertute.
Oporrik barik pasa
dodaz hiru urte
tratu bat igual biok
ein behar genduke:
nirea astebetez
zurearen truke. (bis)
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S. Colina
Horrela konponduko
badugu gatazka
tratuak izango du
gizon, arrakasta
estimatua baitut
bilbotarren kasta.
Orain kalera noa
zai dut pintxo bazka
ni zu errespetatzen
saiatuko naiz ta. (bis)

I. Ajuriagojeaskoa
Ziur Plaza Barrira
zoazela bueltaka
han be hainbat turista
artez ta zeharka
zeuk be itxiko dozu
hemen zure marka
tipo jatorra zara
nahiz laster eskapa
behintzat berba egitera
geratu zara ta. (bis)

M. Akizu

Gaia: Azken hamabost urteak pasatu dituzu hilero 2.000 kilometroko bidaia egiten zure lehengusua                
bisitatzeko. Orain jakin duzu Puerto de Santa Mariatik Zaballako espetxera ekarri dutela, hau da, 100 kilo-
metrora.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

M. Akizu

Hamabost urte pasatu dira
baina ez degu ahantzia
gerturatzeko albisteak du
ororentzat garrantzia.
Hasieran ze poztasuna ta
hasieran negar antsia!
Nahiz eta mila kilometroen
distantziaz zen jantzia
kilometrotan ezin da neurtu
kristal baten distantzia.

Hauskorra degu politika ta
hauskorra degu kristala
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azken bisitan ez nun ikusi
beti ikusi bezala
nahiz ta irripar egiten zuen
aurpegia zein makala!
Orain honuntza ekarri arren
ta gerturatua hala
denbora dugu noraino urrun
joan den ez dakidala.

Ta politikon estrategiak
horrelakoa dakarte
eskertu arren esker-emate
bat daukat oso aparte.
Ondo dakigu injustizia
honek dauka zenbait kalte
eta hemendik segitu nahi dut
gaur eta bihar jo ta ke
ez gertuago, ez hurbilago
etxean eduki arte.

A. Estiballes

Gaia: Jakin izan dugu Donostiako jaietan hamabost urteko neska bat bortxatu zutela. Eta bortxatzaileak adin 
bereko mutilak zirela. Zu, bi alabaren aita zaren aldetik, zer hausnarketa egiten duzu?

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

A. Estiballes

Maitasun romantikotik
joan behar dela ihesi
zenbat Kupido faltsu ta
zenbat kariño ta gezi
bihurtu ohi dena kontrol
muga edota harresi
ta bide horretan dena
ez da ez gero gerezi.
Horrek egia esan ditu
hemen nahikoa gabezi
nik bi alaba badauzkat
gazte, libre ta berezi
eta askatasunean 
gurako nituzke hezi. (bis)
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Baina ez naiz soilik kezkatzen
naizen aldetik guraso
gizon naizelako ere
badut kezka hau akaso.
Askotan jaietan eta
bihurtu ohi gara marrazo
ta ikutu txikiena
badakit dela eraso.
Askok erabaki dute
gaur ez egitea kaso
baina berba itsusi bat
edota eskua jaso
egoera hoien aurrean
ezin dugu egin paso. (bis)

Egoera hau mantentzen
ari denez urteetan
eta aldaketa asko
ezin suma gazteetan.
Hezkuntza arazo bat da
nik argi daukat benetan
eta eztenez den-dena
gero etortzen da bueltan.
Zerbait gertatzen denean
denak “Ui, ui, ui” penetan
hiru edo lau  politiko
irrifartsu pankartetan
baina zenbat inbertitzen 
dute gero heziketan? (bis)

Nazioarteko Inprobisatzaileen Bira. Iruñea, 2018-10-09. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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G O R R I T I 
(2018-08-26)

Bertsolariak
M. Lujanbio eta A. Mendiluze

Gai emailea
Julio Soto

Maialen Lujanbio eta Aitor Mendiluze bertsolariek bizi-bizi jardun zuten Gorritiko frontoian Julio Soto gai-
jartzailearen aginduetara. Iker Zubeldia ere iragarrita zegoen baina data nahasketa bat medio ez zen ager-
tu. Bi bertsolariek bete zuten plaza.

M. Lujanbio - A. Mendiluze

Gaia: Elkarri puntuak jarriz

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Maritxu nora zoaz I

A. Mendiluze
Zuri gustatze al zaizu 
Maialen kirola?

M. Lujanbio
Nola uste dezu bestela
nagoela hola?
sasoiko giharrak ta
purian odola
motorrakin bada`re
ez dio ajola.

A. Mendiluze
Zer da hobe dieta egin
edo izerdi bota?

M. Lujanbio
Hasteko ez det ezer 
dietaren kontra
baina badago mila
ariketa mota
ta hobe da mugitu
debalde dago ta.

A. Mendiluze
Hamar urtetan zenbat
urte zahartu zera?
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M. Lujanbio
Zu zahartu zeran beste
gutxi gorabehera
gainera zorionez
bagoaz aurrera.
Jubilatuko gera
gu biok batera.

A. Mendiluze
Barruan ez daukazu
edade berdina.

M. Lujanbio
Hori lore bat al zan
edota ozpina?
Berrogei ta bat urte
ia zuk adina
kejarik ez det, daukat
bizi atsegina

A. Mendiluze
Urte beta asko da
batez ere gora.

M. Lujanbio
Zuk badakizu hortaz
hola izango da.
Honek berrogeita bi
nik hoiek gerora
harrapatu nahiean
daramat denbora.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

M. Lujanbio
Berrogeita bi urtek
ze alde du ona?

A. Mendiluze
Seguruna aurretik
geratzen zaiona
bide txukun batean
heldu gera hona
aurrera hobea izan
dadila biona.
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M. Lujanbio
Oraintxe jazten zera
gazteak bezela

A. Mendiluze
alegia zaharretik
pasea naizela
banekien arropa
aldatu behar zela
eta behingoz konforme
egon zaitezela.

M. Lujanbio
Ondo geratu zera
familiarekin

A. Mendiluze
etxera joan arte
hori ezin jakin
bi semeok kontatzen
ekin eta ekin
eta gauean xextra
emaztearekin.

M. Lujanbio
Seguru al da zu joanda
penatzen dirala?

A. Mendiluze
Ez dakit baina beti
pentsatu det hala
kontsolatzeko bide
propio bezala
eta horrek luzaroan
funtziona dezala.

M. Lujanbio
Eta bertsotan zaude
zure gailurrean

A. Mendiluze
ahal dedana emanez
nere apurrean.
Halere bajatzen naiz
ni zure hurrean
zu zeruan zabiltza
eta gu lurrean.



Bapatean 2018

144

Z I Z U R K I L 
(2018-09-06)

Bertsolariak
A. Agirre, O. Iguaran, J.M. Irazu U. Mendizabal, eta H. Mujika

 
Gai emailea
Igotz Alkorta

Zizurkilgo Elbarrena auzoko elizan, bertako jaietan antolatutako saioa. Beñat Iguaran zen kantatzekoa, bai-
na haren ordez Jexux Mari Irazuk kantatu zuen.

J.M. Irazu

Gaia: Zaharrena da Irazu eta zuek gaztetan oso Irazuzaleak izan zineten. Izango duzue zerbait galdetzeko, ia 
hogei urte geroago. Egin galderak puntuak jarriz.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

O. Iguaran
Lehen palestino bat zan
orain alkandora

J.M. Irazu
pixkanaka aurrera
dijoa denbora
ta aktualizatu
behar denez moda
zure bilakaera
berdin izango da

U. Mendizabal
Nola mantentzen dezu 
horrelako boza?

J.M. Irazu
Zuk txarra ez daukazu
oso aproposa.
Ondo lo egin eta
urruti kaosa
ta entzuten ez baldin ba
iyo altaboza.
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A. Agirre
Larraulgo adosatun
okupa al zaude?

J.M. Irazu
Hamar urte damazkit
kejarikan gabe
lehenago nuena
herritikan alde
orain itzuli eta
ze gustora gaude!

H. Mujika
Nola egin zenuten
ETBn pintada?

J.M. Irazu
Ja ez naiz gogoratzen
aspaldi da hara!
Esprai bat hartu eta
paretian hara
gero moztu ziguten
nolako putada!

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Aranora joan ziren

O. Iguaran
Orain mailaz doblea
ta pisuz erdia

J.M. Irazu
zuk hori esateko 
a ze ausardia!
Ibiltzen lan gutxiyo
hori da egia
urteekin alperrik da
karga gehiegia.

U. Mendizabal
Zein da ez nekatzeko
zure gasolina?

J.M. Irazu
Bizi egin behar da 
ahal dan egokina
eta nere nekea 
ez da ez pittina
baino estimatzen det
ondo lo egina.
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A. Agirre
Lujuzko ordezkoa 
lehengo titularra

J.M. Irazu
Beñat daukat benetan
eskertu beharra
oso plaza polita
da zizurkildarra
eta ordezko ere
badaukat indarra.
.

H. Mujika
Orain titularrari
mezu bat bialdu

J.M. Irazu
bere gaixotasuna
pasatuko ahal du!
Kalenturakin ez da 
plazara azaldu
“Lasai eta ez zazu
pazientzirik galdu”. 

Elizan bertsotan. Alkiza, 2018-09-09. 
Iturria: Xenpelar Dokumenta-zio Zentroa (XDZ)
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D O N O S T I A 
(2018-09-07)

Bertsolariak
M. Lujanbio, eta A. Mendiluze

Gai emailea
Unai Elizasu

“Donostia Bertsotan”en eskutik Euskal Jaietan iristen den bertso jaialdia berriro bueltatu da Trinitate enpa-
rantzara. Garai batean han egiten zen eta azken urteetan Konstituzio Plazara eramana zegoen. Eguraldia 
lagun, giro goxoan aritu ziren.

A. Mendiluze

Gaia: Aitor enamoratu egin da. Bikoteak ordea “Poliki” esan dizu;“Denbora behar dut norbaitek ukitu nazan”.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 7 puntuz
Doinua: Ai hori begi ederra A

A. Mendiluze 
Maitea ene lorea
ene indar adorea
zein da nere balorea?
Hain desberdina bada begiek
dakusaten kolorea
denbora uztea hobea
min bat baitezu gordea
nik maite zaitut ordea.

Fereka edo laztana
goxotasunez emana
ezin zuzendu zugana.
Barruan zauri bat badaukazu
gertakari baten zama
horrek urruti narama
zer da gertatu izana?
Zer da nik ez dakidana?

Daukazun zauria kasu
ni aparte naramazu
baina ulertzen det aizu.
Lehen pasatako zer gogor hura
berriro berritu zaizuElizan bertsotan. Alkiza, 2018-09-09. 

Iturria: Xenpelar Dokumenta-zio Zentroa (XDZ)
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beldurtu egin zera zu
isilean daramazu
ta dena esan didazu.

Ohe berean erbeste
bagera bi lagun gazte
maitasun hau ez da aske.
Nere poza da zure minaren
zure beldurren kontraste
ta ez hasi denbora eske
bai poliki joan gaitezke
maite zaitut horrenbeste.

B. Gaztelumendi - J. Uria

Gaia: Ekainean hasi zineten elkarrekin. Bazenekiten zuena udako maitasuna izango zela. Baina iraila da eta 
oraindik ez da bukatu. 

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Gizona da zoroa

J. Uria 
Egon behar genuke
berez apartean
tratua egin genuen
bion bitartean
baina ni ohartu naiz
Beñat bat-batean:
uda ez al da bukatzen 
hogeita batean? (bis)

B. Gaztelumendi 
Aurten udaberrian
ze eguzki tarte
ia elurra ez da 
ibili aparte
orain egualdi ona
berriz gure parte
hola segiko degu
abendura arte. (bis)

J. Uria 
Zuk segi nahi zenuke
uda eta negu
baina nik nire hitza
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nahi nuke mantendu
eta horren gustora 
baldin bagaude gu
igual kontinentea
alda dezakegu. (bis)

B. Gaztelumendi 
Hemendik mugitzea
nolako ikara!
Ez degu joan beharrik
Ameriketara
klima aldaketaren
garaia da hara!
Urtaroa ja gauza
erlatiboa da. (bis)

J. Uria 
Arrazoia daukazu
hori da problema
orain urtaro baten
mugatzen da dena
eta konturatu naiz
ta Beñat ze pena!
Euskal Herrian beti
dela udazkena. (bis)

B. Gaztelumendi 
Ba guretzat oraindik
ez da udazkena
San Juan eta San Pedro
joan ziren aurrena
San Fermin ta Karmenak
ondoren hurrena
hau zen harremanaren
parterik zailena. (bis)

J. Uria 
Uda bukatu eta
gu bion protesta
elkarrekin hainbeste
pena eta kezka.
Ai hau da bota dugun
metafora festa!
Alegia biok segi
nahi dugula ezta? (bis)
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B. Gaztelumendi 
Behintzat oraingoz gaude
modu txukunean
auskalo zer datorren 
biharamunean!
Bizitza bizi behar da
unean-unean
uda bukatuko da
guk nahi degunean. (bis)

S. Colina

Gaia: Hamar urteko semea duzue eta egunetik egunera gogo gutxiagokin joaten da eskolara. Gaur irain bat, 
gaur zaplazteko bat... Etxera iristean, bikotea ikusi duzu semea entrenatzen horrelakoetan nola erantzun 
beharko lukeen. 

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

 S. Colina
Negar malkotan etorri zinen
joan den astelehenean
asteartean ze ubeldua
begien aldamenean.
Dena hasi omen zen klasekideek
iraindu ondorenean
amatxo lagun autodefentsan
nahiz trebatu azkenean.
Errespetua zail da irabazten
besteek ez dutenean.

Dirudienez bulling kontua
leheneko agenda zen
gaur egunean eskolak ez du
aholkurik gomendatzen.
Hala amatxok azaldu dizu
babestu ta defendatzen
dagoeneko nekatu baita
zure ubelduak bendatzen
baina kolpeka kostako zaizu
zeure zauriak sendatzen.

Kolpeka noiztik irabazten da
seme, autoritatea?
Badakit zer den diskurtso on bat
badakit zer den bakea
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nere helburua beti izan da
eredu bat ematea
hitz egiteko artea eta
babesteko talantea
baina batzutan kosta egiten zait
aita on bat izatea.

A L K I Z A 
(2018-09-09)

Bertsolariak
M. Lujanbio, A. Mendiluze, A. Egaña,, S. Lizaso, U. Mendizabal eta A. M. Peñagarikano

Gai emailea
Amaia Agirre

Saioa urteetan frontoian egin izan da eta ostiral gauez. Aurten, elizan eta igande arratsaldez egitera pasa 
dira.

S. Lizaso – A.M. Peñagarikano

Gaia: Alkizako bi baserritar zarete, betiko bertsozaleak. Urtero saiora etorri eta saioan zehar bertsoaldi guz-
tiak komentatzen egoten zareten horietakoak. Zer moduz doa gaurkoa?

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Adixkidia Andoaindikan

A. M. Peñagarikano
Bertso saioak entzuten ditut
urten ehun baino gehiago
nere belarria irratira
beti itsatsita nago.
Zizurkileko gaztetxo hori
entzuna nuen lehenago
ba ez dakit ba oraindik ere
hoi berde xamarra dago.

S. Lizaso
Biok iritzi ezberdina ta
ez da disputan kalteko
seguru nago bere papela
zuzen duela beteko
bere ziri ta ateraldiak
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izango dira tarteko
saio gordina egiten ai da
hain berdea izateko.

A. M. Peñagarikano
Iruratik`e bat etorri da
eta jendeak gaur “Aupa!”
Ez da geratzen bertso erdian
ta hau ez dabil eztulka
lehen puntuak jarri dizkate
ta erantzutea mauka
ile askorik ez dauka baina
buru brillantea dauka.

S. Lizaso
Ederki neurtzen daki bertsoan
arauak eta legeak
puntu erantzuten gehiago ere
izaten dira trebeak.
Aitorri buruz zalantzatxo bat
gu bezelaxe jendeak:
erantzunak edota puntuak
zein izan diran hobeak.

A. M. Peñagarikano
Bertsolariak bat baino gehio
ezautu ditut bizitzan
Uztapide ta Joxe Agirrekin 
ni maitemindua nintzan
eta Maialen izeneko bat
a ze sarjenta Alkizan!
Astelehenetan nik ez nuke nahi
horren emaztea izan.

S. Lizaso
Txirrita arraza izan behar du
ezin zitekeen bestela.
Askok diote gaur egunean
parekorikan ez dela
bakarkakoan gaur ez al du egin
lan aparta ta itzela?
Pentsatzen duna esaten daki
pentsatzen duen bezela.

A. M. Peñagarikano
Ta zarauztarrak berekin dauka
txapel asko ta andana
bai baina ez zait neri gustatu
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gazteekin egin dun lana
zarauztar hori izanagatik
Alkizarentzat laztana
kalekumea da, Zelatunera
sekula joan ez dana.

S. Lizaso
Hori ederki moldatu ohi da
mendian eta kalean
ta zein dotore sartzen den beti
dagokion papelean
lehen ligatzen alper-alperrik
jardun da eginahalean
askotzaz ere abilago da
bizitza errealean.

A. M. Peñagarikano
Bertsolariai eozein gai jarri
hori ez da ta arazo
edozer gauza dute esateko
honi egurra, hari paso
eta gaurkoak bertsolariak
onak izan arren oso
bi zahar hoiek dira onenak
bai Peña ta bai Lizaso.

S. Lizaso
Zergatik batzuk famatu eta
beste batzuei eraso
bereizten hasiz sortu liteke
nork daki zenbat arazo.
Gaur bi onenak esan du honek
hemen Peña ta Lizaso
nik biren hori ez dut sinisten
baizik batena akaso.
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I U R R E TA 
(2018-10-06)

Bertsolariak
 J. Maia, A. Bizkarra, I. Elortza, A. Arzallus, M. Lujanbio eta M. Amuriza

Gai emailea
Unai Iturriaga

Herriko jaietan urtero egiten den bertso saioa. Ohikoa den modura, bertako pilotalekuan. Seiehun lagun 
inguru bildu ziren.

Miren Amuriza

Gaia: Irailean bi zita, bata Hondarribian eta bestea Iurretan.

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Sentimentu asko dauzkat nerekin

M. Amuriza
Irailean egutegia 
zabaldu gendualarik
bi egun markau genduzan morez
bat be ez galtzeagatik.
Hondarribira ta Iorretara
kuadrillan joan ginalarik
batetik ere ez gendun alde
malkoari eutsi barik
baina batean pozez izan da
ta bestean minagatik. (bis)

Hondarribian alde ta kontra
mugitzen baitzan haizea
egun bakarra ta bi alarde
ta biek nahi jarraitzea
kale izkinetan emakumeak
eta elkar epaitzea
plastiko beltzak atera eta
parekoak iraintzea
gizonezkoekin nahikoa ez ta
geure artean etsaitzea. (bis)

Eta Sanmigel egunez hemen
plazan geunduen adi-adi
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emozinoa igertzen jakon
plaza bueltan jendeari
neskak lehenengoz Dantzari-dantzan
kriskitinekin saltari
nahiz aurten marka jarri deutsagun
danok egutegiari
hainbat arinen itxi deiola
salbuespen izateari. (bis)

O Ñ AT I 
(2018-10-07)

Bertsolariak
 A. Laburu eta I. Zubeldia

San Migeletan, herriko jaietan, pilotalekuko jaialdiaz gain, ohitura dute Oñatin balkoitik balkoirako saioa 
egiteko. Aurten euripean; beraz, entzuleak beheran aterkiak zabalduta zirela, ordu erdi inguruko saioa egin 
zuten  bi bertsolariek.

A. Laburu - I. Zubeldia

Librean

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Gaixo nengoen joan dan aspaldin

A. Laburu 
Baja konturik ez dakakela
beraz nahi nikek nabaitu
hori dala ta zaletasunen
bide hortatik jarraitu
ehiza-sagardo uztargarriak
direla nahiz eta aitu
zaletasunak aipatzekotan
bertsuak elkartzen gaitu.

I. Zubeldia 
Arrazoia dek elkartasuna
bera diagu muinetik
lantegi hontan jardun baikinen
ume koxkor ginanetik
bion erdian bertsoa dago
sentitzen degu zainetik
hala’re beti kantatzen degu
alde desberdinetatik.
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A. Laburu 
Bai baino askoi alde berbera
eskaturik aidanian
estereotipo bat banian nik
ahal bezela jira nian
eta hi ez al haiz sentitzen Iker
maiz plazaren tiranian?
Serio jardun nahi ta txistian
zai gelditzen diranian.

I. Zubeldia 
Neronek ere hala uste dit
eta ezin disimula
estereotipo jakin batekin
egiten zigutek burla.
Nundik hasi ta nora eraman
nahiz eta ezin kalkula
jakin zazute pailasoek`e
negar egiten degula.

A. Laburu 
Pailasorikan onena igual haiz
izenez eta izanaz
baino aldiro lantegi bera
ezinbesten`e zertan has?
Pentsa dezagun une batian
bertsolariaren lanaz
hi`re nazkatu egingo hintzan
eunero angulak janaz.

I. Zubeldia 
Bazekiagu nolakoa dan
bertsoaren politika
entzulegoak ipintzen gaitu
alde batean jarrita
ezin da joan itxura eta
formetatik ihesika
baina bizirik irteten gera
ez gera hortik bizi ta.

A. Laburu 
Beti bizirik irteten gaituk
ta hori ez dek notizi
bertsolarien lanan gainian
aritu gaituk lehenbizi
baino munduan baditugunez
mila eta bat gutizi
negar pixka bat eginagatik
ez gaituk hain  gaziki bizi. 
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D O N O S T I A 
(2018-10-14)

Bertsolariak
 A. Arzallus, J. Uria eta J. Soto

Kubako repentista
Tomasita Quiala

Argentinako payadorea
Araceli Argüello

Gai emailea
Saroi Jauregi

Nazioarteko inprobisatzaileak eta bertsolariak elkarrekin bat-batean aritu ziren Euskal Herriko plazetan, 
urriaren 9tik 14ra. Kubatik Juana Tomasa Quiala repentista etorri zen eta Argentinatik Araceli Argüello pa-
yadorea. Beraiekin batera Amets Arzallus, Jone Uria, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Xabi Igoa aritu ziren 
Iruñean, Erandion, Hernanin, Gasteizen, Baionan eta Donostian egindako saioetan. Iker Iriartek, Saroi Jau-
regik eta Maite Berriozabalek gidatu zituzten saioak. Mintzola Ahozko Lantegiaren eta Lankuren eskutik 
antolatutako ekimenak Donostian izan zuen amaiera, Antzoki Zaharrean.

J. Soto 

Gaia: Lagun baten semearen lehen urtebetetzera gonbidatu zaituzte. Ustez erregali egoki eta polita erosi 
diozu. Ez dio begiratu ere egin. Ordubete darama bilgarriarekin jolasean.

Neurria: Dezima
Doinua: (*) Errezitatu egiten du

J. Soto 
A ze kezka absurdua
izan dudan hautaketan
barru liburu horretan
nahastu zait ia burua
ta ahaztu zaio liburua
paperarekin nahasteko
dabil itxura trasteko
ta gelditu da ezagun
ze gauza gutxi behar dun
ume batek jolasteko.

Ta ni berari begira
erridikulu xamarrik
ez dago esan beharrik
nagoela baina tira!
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Lekzioak hala dira
onartu ta pentsatzeko
estutzeko, zabaltzeko
ba ote dago besterik
papera baino hoberik
irudimena lantzeko?

Hara umetxo maitea
segizu paperarekin
ahaztu liburuarekin
kontentu bizi zaitea
hori zure izaitea
ta hemen aurpegiz aurpegi
pozari nahi diot segi
oparitxo bat beteta
nik egin nahi nizun eta
zuk egin didazu neri.

G E R N I K A - LU M O 
(2018-10-28)

Bertsolariak
 U. Iturriaga, A. Sarriegi, J. Uria, A. Egaña, O. Iguaran  eta E. Lekue

Gai emailea
Onintza Enbeita

Lizeo antzokian ia hirurehun lagun arratsaldeko seietan. Sarrera hamar euro.

U. Iturriaga – E. Lekue

Gaia: Gernika-Lumoko Kultur Etxeko langile bi zarete. Badakizue urte askotan zuzendari izan den Rikar Aban-
za jubilatu egin da. Orain zuek nahi duzuena egin ahal duzue. Zuek duzue Gernikako kulturaren agintea.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orioko balearena

U. Iturriaga
Ai gure Rikar, Rikar
azkenik joan jaku
beharko dogu ointxe
sakonera sartu
gure neuronak martxan
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jarri ta pentsatu
lehenengo in behar doguna
bekadun bat hartu. (bis) 

E. Lekue
Kultur etxea egon
baita horren eskas
buelta emoteko izango 
ete gara kapaz?
Lehenengo apaindu daigun
kaleko gauzakaz
pasilekuko pipa
danen azalakaz. (bis)

U. Iturriaga
Eta gero artea dala 
esan eta biba
jendea ekarriko dau
erakustokira
kolpea jo behar dogu
guk jo ta handira
bertsolariak beti
prest egoten dira. (bis)

E. Lekue
Ba, ba ez nago ados
ta emongotzet buelta
bertsoakaz Gernikan
lehen gagoz aseta
rima ta doinuekaz
ni nago erreta
Lilibertsokoak pelma
hutsak dira eta. (bis)

U. Iturriaga
Arrazoia dekozu
horretan laguna
pentsetan joan jatan
lehengoan eguna:
azpiegituretan dau
gure eginkizuna
kafe makina bat da
lortu behar doguna. (bis)

E. Lekue
Beraz kafe makina
hemen ezin falta
bueltan eukiko baitau

Udako jaialdia
Gasteiz, 2018-08-09
Iturria: Xenpelar Dokumen-tazio Zentroa (XDZ)
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berbaro galanta
baina baten faltan bi
hoba hemen botata
deskuidoan hasarratu
egingo gara ta. (bis)

U. Iturriaga
Bi bat baino hobea
guztiok jakitun
kultura ezin danez
programau al tun-tun
Aldundira goazen
ein gaitezan ahaldun
ta ia MTVtik 
zeozer jausten jakun. (bis)

E. Lekue
Holango zeozer ez zan
etorriko txarto
kulturari hemen buelta
emon behar jako
igual herritarrei
galdetu beharko
batez be idearik 
ez dekogulako. (bis)

O. Iguaran

Gaia: Bideo bat ibili da bolo-bolo, non itsasoa dena plastikoz beteta ikusten den. Gernikan ere atzo feria eta 
gaur kalera irten zarenean, hemen ere kale guztiak plastikoz beterik daude.

Neurria: Hamabiko handia
Doinua: Nahiz zoriontsu oroitzen dedan

O. Iguaran
Hor ze piztia zikinak garen
aurreratu ustezkoak
nahiz zabor ontzi baten aurrean
denok esan baiezkoak
bere atzetik zaborra uzten du
bi hankako oinezkoak
ta alferrik dira aitzaki txarrak
ta ondorengo pretestoak
zaborrez lepo daude kaleak
tabernak eta puestoak.
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Lekutan daude garai bateko
erosketako xextoak!

Nahiko genuke garai zahar haiek
aurrerantza ekartzea
baina aurreak agertzen badu
nola dantzatu atzea
kostatzen zaigu komeni zaigun
aldaketa onartzea.
Ez da hain zaila gure zaborra
bere ontzian sartzea
baina harrokeriz jarduten degu
alferrik da nekatzea
nonbait gehiago kostatzen zaigu
ohiturak berziklatzea.

Garbitzaleek erratzarekin
plazetan zenbat ahalegin!
Denok gurea jaso bagendu
litzatekeena atsegin.
Nola garbitu lauren artean
plaza nahi den bezain arin
argazki batzuk egin nahi ditut
aurretik mobilarekin
herria osoan jarriko diren
lotsaren kartelak egin
aurten zaborra hurrengo urteko
ongarria izan dedin. 

Maroko eta Euskal Herria. Iruñea, 2018-06-11. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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S O R A LU Z E 
(2018-11-23)

Bertsolariak
J. Uria, A. Sarriegi, N. Ibarzabal eta S. Lizaso

Gai emailea
 Maite Berriozabal

Herriko antzokian egin zen jaialdia. Entzuleek bost euro ordaindu zuten sarrera bertso saioaz gozatzeko.

N. Ibarzabal - S. Lizaso

Gaia: Sebastiani hedabide ezezagun batetik deitu dio Nereak, Euskararen Eguna dela-eta elkarrizketa bat 
egiteko intentzioarekin. 

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Espainian behera

N. Ibarzabal
A ze gizon jatorra
gaur parean aizu!
Ezagutu nahi zaitut 
Xebax pausuz pausu.
Kazetari abila 
ta kultua nauzu
ta benetan euskaldun
itxura daukazu
zuk ere aurreskua
dantzatzen al duzu? (bis)

S. Lizaso
Kazetaria nunbait
baduzu karrera
neretzat ulergaitza
da zure jarrera
aurreskua aipatuz
bide okerrera
eta orain neronek
eingo det galdera:
denbora-pasa al zatoz
edota lanera? (bis)
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N. Ibarzabal
Ez benetan serio
nabil ni galdezka
euskal kultura baita
jaia eta festa.
Denok bizi zarete
folklorez gainezka
bertsolaritzak ere
sortu ohi dit kezka:
horiek aurrez ikasten
dituzue ezta? (bis)

S. Lizaso
Badakizu zuk hori
horrela ez dela
bertsolaria ez zen
izango bestela
edo aspalditikan 
lanari eskela.
Esango dizut beti
moldatzen garela
datorrena kantatuz
etorri bezela. (bis)

N. Ibarzabal
Benetan daukazue
ohitura bitxia
berezia izango da
bai zuen bizia
baina niri inporta zait
denen iritzia
ta zerbait egiteko 
badaukat antsia
grabatzen nago eta
bota irrintzia. (bis)

S. Lizaso
Txotxongilo naizenik
ez dezu usteko
zu bai kapaz zerala
bazterrak nahasteko
ta orain irrintzia
hemen ezusteko
ez daukat ohiturarik
hola mintzatzeko.
Kontu! Gutxi falta zait 
erderaz hasteko. (bis)
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N. Ibarzabal
Lasai ez naiz hasiko
erdera eskean
antza nik hartu zaitut
orain ezustean.
Zuk egizu euskaraz
ta era askean
nik hementxe utziko
dut ezinbestean
La Uno ikusi zazu
datorren astean. (bis)

S. Lizaso
Ikusi gabe igual 
utzi edo laga
ikustea akaso
izan leike traba
baina han agertzeko
izango da txanda
ez dala zuzen joango
nago antzemanda
nik zuzenduko zaitut
okerregi bada. (bis)

Taldekako XILABA. Baigorri, 2018-12-01. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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A. Sarriegi – S. Lizaso

Gaia: Aitor, zuk, ez duzu ondo eramaten gauzak aurrez antolatze hori. Hurrengo asterako planak egiteko 
gaitasunik ez duzu izan inoiz. Baina aldatu egin nahi duzu, eta Sebastian lagunari joan zatzaizkio laguntza 
eske. Sebastian hogeita bost urtez etorri da hutsik egin gabe hona. Urtebeteko aurrerapenaz datak zehazten 
eta betetzen ondo daki.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Kantore berri xarmant batzuek

A. Sarriegi
Nere bizitzan ez det ezer nahi
aurretik izenpetua.
“Gaur gauean zer?” galdetuta`re
nago gogogabetua
eta zuk berriz urtebetera
ordua eta lekua
Sebastian esan behar didazu
non dagoen sekretua. (bis)

S. Lizaso
Sekreturikan ez dagoela
hori gauza nabarmena
jakin behar du orain zer egin
ta ondoren datorrena
jakin behar du hau egiteak
berarekin dakarrena
zeure burua ezagutzetik
hasi behar dezu aurrena. (bis)

A. Sarriegi
Baino agian galdu ninteke
saio osteko tabernan
edo lagun bat ezagutu ta
gauean nahastu teman
urtebete da denbora asko
ezin al dezu hauteman?
Biziko naizen jakin gaberik
nik ezin det hitzik eman. (bis)

S. Lizaso
Gauza batzutan ibili behar
patxarakin edo tentuz
hamaika gauza egin izan da
aurretikan antolatuz.
Zu etsipenak jota zabiltza
nahiz ta ez zauden ohartuz
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ondo bizitzen ez da posible
heriotzakin pentsatuz. (bis)

A. Sarriegi
Zuk errez buelta emanda jartzen
baitituzu nere hitzak
besteak dira kezka hontara
ekarri nauten baldintzak:
hain zuzen ere bapatekotik
ez al du bertsolaritzak?
Zer pasako dan jakin ezkero
ze zentzu dauka bizitzak? (bis)

S. Lizaso
Barkatu baina zure jarrera
ez da batere normala
argi gehiena dagon tokian
ikusten dezu itzala
ta deskuidatzen ari zera zu
zabiltzala zabiltzala
zer pasako dan inork ez daki
baizikan pasako dala. (bis)

A. Sarriegi
Hain zaude beti umore onez
horren masaila gorriko
datak ez zaitu nunbait estutzen
ez zu, ez ezer, ez gerriko.
Egia esan ideak garbi
ez dizkidazu jarriko
bihar segiko degu hizketan...
igual ez naiz etorriko. (bis)

S. Lizaso
Zalantzarekin zure burua
botako dezu galtzera
pasatzen zera une oro zu
baietikan ezetzera.
Biharko data jarri dezu ta
kolpetik egin atzera
ez dadukazu etorri beharrik
gaur joaten ez bazera. (bis)
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E I BA R 
(2018-11-25)

Bertsolariak
U. Mendizabal, A. Martin, M. Lujanbio eta A. Egaña

Gai emailea
Jon Mikel Mujika

Eibarko “…eta kitto! Euskara Elkartea”k San Andres jaien bueltan urtero antolatzen duen bertso jaialdia 
Portaleko areto nagusian. 

A. Martin – M. Lujanbio

Gaia: Bi lagun zarete. Alaia pelma samarra dela pentsatzen du Maialenek, beti planak proposatzen, eta 
Maialen beti aitzakiak bilatzen

Neurria: Lauko txikia
Doinua: Ikusi nuanean I

A. Martin
Ze plan dezu Maialen
arratsalderako?

M. Lujanbio
Giro tristea dago
ez naiz aterako.

A. Martin
Batera arnasteko
geratu gintezke

M. Lujanbio
ni zukin beti nabil
oxigeno eske.

A. Martin
Badut oxigenoa
duen maskarilla

M. Lujanbio
rebajatara joan 
ote zinen bila?

A. Martin
“Maskarilla” beti da
nahiko garestia
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M. Lujanbio
honen txiste guztiak
errexak ez dia.

A. Martin
Eta gero afaltzera
irtengo al zara?

M. Lujanbio
Ba bete samar nago 
betiko gisara

A. Martin
Begetarianoren bat
zabaldu omen dute

M. Lujanbio
ez  dut nik pagatu nahi
lau algaren truke.

A. Martin
Ez zaitez arduratu
ordainduko dut nik

M. Lujanbio
ez det sinisten hori
ein dezakezunik.

A. Martin
Ez badezu sinisten
zatoz ta probatu

M. Lujanbio
hurrengo astean igual
gaitezke geratu.

A. Martin
Aste osoa libre
daukat zuretzako

M. Lujanbio
baina nik lan asko dut
zereginak bapo.

A. Martin
Erosketak batera
egingo ditugu

M. Lujanbio
Black Friday horrek ez du
ez hanka ez buru.
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A. Martin
Bada ostegunean
batuko al gara?

M. Lujanbio
Barkatu joan behar det
medikuetara.

A. Martin
Lagunduko dizut nik
noiz duzu kontsulta?

M. Lujanbio
Bost gutxitan hasi ta
puntuetan buka.

A. Martin
Ordu guztitan joan 
leike bost gutxitan

M. Lujanbio
zurekin joatea 
lotsa zait egitan.

A. Martin
Bueno ba kanpoaldean 
itxoingo dut bai

M. Lujanbio
ginekologoa da 
ta hori ez dut nahi.

A. Martin
Bueno kanpoko atean
itxaron nezake

M. Lujanbio
nahiago dut etxean
egotea aparte.

A. Martin
Bale zure etxean 
itxaron nezake

M. Lujanbio
zure etxeak ere
badu nahiko ate.

A. Martin
Baina zuretzat dago
atea zabalik

M. Lujanbio
honen eskuzabalak
ez dauka igualik.
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A. Martin
Munduko lagunikan 
hoberena zara

M. Lujanbio
zure halaxe zera
gehitxoren gisara.

A. Martin
Gehitxo`re ona ez al da
izango Maialen?

M. Lujanbio
Sobredosia daukat
ja hasi baino lehen.

A. Martin
Eskerrik asko maja
ez da hainbesterako!

M. Lujanbio
Esan dizut lehen ere
ez naiz aterako.

A. Egaña – U. Mendizabal - A. Martin – M. Lujanbio

Gaia: Andoni, supermerkatu bateko kutxazaina zara. Erosketak egiten dituzten bezeroen produktuak ikusi 
eta nolakoa den beren bizitza asmatuz jolasten duzu beti.  Hiru bezero pasako zaizkizu kajatik. Zer erosiko 
duten esan eta gero zuk asmatu beharko duzu nolakoa den beraien bizitza.

Neurria: Zortziko handia
Doinua: Anai-arrebak hementxe nator

A. Martin
Galdu samarra da aspaldiko
nire bizitza etapa
harraska daukat platerez lepo
ta itzalita watsappa.
Beraz arren zu ez hurbildu gaur
neri bronka bat botaka
hogei zerbeza erosi ditut (bis)
ta bi berberetxo lata.

A. Egaña
Zerbezarena entenditzen det
ahazteko da redio!
Zerbeza batzuk edango ditu
disgustoren bat medio
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berberetxoak ere badauzka
eta hau da ondorio:
bakarrik dago, katu bat dauka (bis)
ta “kariño” deitzen dio.

U. Mendizabal
Jamonyqueso dozena pizza
hartua ditut gaurkuan
aurrez eindako hanburgesak ta
sanjakoboak xextuan
hanka sartzea ere egin det
neronek nere tontuan:
kiloko gatza ere hartu det (bis)
azukrea zalakuan.

A. Egaña
Gizajo honek eraman digu
pizza pila ugaria
sanjakoboen pista ere zen
haundietan nabaria
alper-alperrik azukre edo
gatza erosten aria
sozidadean egin behar du (bis)
kuadrillako afaria.

M. Lujanbio
Kilometro zeroko azelga
eta espinaka berde
toffu ta seitan sei tanta toffu
ere egin ditut nere
gero arraultza ekologiko
eta zenbait alga mehe
gure etxean dena degu “Bio” (bis)
baita abizena ere.

A. Egaña
Horko toffu ta azenarioak
eta pasatu da lasai
baina andre honi nik hartu diot
hainbat inpostura usai
andre hau berez gauza bat degu
eta beste bat azaldu nahi:
andre hau seitan klasika bat da (bis)
ta sei t`erditan ere bai.
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B E R R I Z 
(2018-12-02)

Bertsolariak
M. Arzallus, M. Amuriza, A. Martin eta On. Enbeita

Gai emailea
Maite Berriozabal

Araitz Bizkai eta Gari Otamendi musikariek lagunduta egin zuten “Ez da kasualitatea” jaialdia. Euskaraldia-
ren harira antolatu zuten, kultur etxean.

M. Amuriza

Gaia: Ikasketak egin nahi zenituen eta egin zenituen. Bikotea nahi zenuen eta baduzu. Lan egonkorra izan 
nahi zenuen eta baduzu. Ama izan nahi zenuen eta hala zara. Arrakasta topatu nahi eta baduzu. Edertasuna 
nahi eta hala izan. Baina zu hala ere ez zara ondo sentitzen.

Neurria: Hamabikoa handia
Doinua: Haizea dator ifarraldetik

M. Amuriza

Kalera urten ta emon leike
dena zuzen, dena ongi
inbidia be badakit emon
ahal deutzodana askori.
Ordea etxera bueltan etorri 
malko bat eta malko bi
eta gertatzen jatan guztia
ezin kontatu inori.
Ispilu aurrean parau, jertsea
belaunetara erori
begiak itxi ta pentsatzen dot 
“Nor da beste aldeko hori?”

Espektatiba guztiak bete
dodaz gaurdaino banan-bana
karrera amaitu, oposaketak
neure postua ta lana
mutil laguna ta furgoneta
kanpinan lagun andana
herriko jende danak ahotan
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laudoriotan narama
bi ume txiki egun osoan 
“Ama, ama, ama, ama”
hainbeste alditan ze neure izena 
ere ahaztu egin dodana.

Hurreratu naz ispilura ta
begipean hiru marka
hara ni zahartuko ez nintzena
nola noan hor bakarka!
Ukabilagaz kolpe bat emon
deutsat aurpegiai zarta!
Ta piztu jata begi ondoan
garai bateko txinparta
urtengo neuke kalera holantxi
oihuka eta oldarka
baina ondino, egia esan
ez naiz behar bezain ausarta. 

Emanaldi gidatua. Hondarribia, 2018-11-27
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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D O N O S T I A 
(2018-12-13)

Bertsolariak
A. Labaka eta A. Egaña

Gai emailea
Agustin Jimenez

“Adin adin” egitasmoa bertsoen bidez adineko pertsonen gaitasuna sustatzeko antolatzen du Lankuk, Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren babesean. 2018ko azken saioa izan zen Donostiako Zorroaga 
Zentrokoa.

A. Labaka - A. Egaña

Gaia: Senar-emazteak. Eguraldi kaskarra dago eta Andonik ez du etxetik irten ere egin nahi. Ane kanpora 
joateko desiratzen dago.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Kantatzera nijoa

 
A. Labaka

Oferta ikusi det
nahiz izan miope
pulserita batekin
eguzkitan tope
bi aukera dauzkazu
onena zein ote?
Hautatu Tenerife
edo Lanazarote. (bis)

A. Egaña
Ez bat ta ez bestea
ez ditzazket hauta
bi irla hoien artean
beraz behartuta.
Eta han aspertzen banaiz
gelatan sartuta
ezin neike bueltatu
taxi bat hartuta. (bis)

A. Labaka
Esplikatuko dizut
gertatzen zaidana:
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ni etxeko andrea
ni etxeko ama
eta Gabon garaia
bihurtzen zait drama
batzuentzat oporrak
neretzako lana. (bis)

A. Egaña
Hori da nere akats
nere pikardia
txikiteoako maiz
hainbat ausardia
errespetatzen baitut
zure izerdia
aurten nik egingo det
lanaren erdia. (bis)

A. Labaka
Nik ez nuen espero
holako senarrik
laurdena egiteko
ez dezu indarrik
oraingoan ez daukat
nik zure beharrik
Karibera nijoa
ta bakar-bakarrik. (bis)

A. Egaña
Kurrokin liatu da
andrea ospera!
Txantajea egin nahi
nioke ostera.
Oparituko dizut
geratzen bazera
ez plastikozkoa bai
urrezko pultsera. (bis)

A. Labaka
Urrezko pultserakin
ez nau erosiko
nere arrazoietan
jarraitzen det tinko
urruti joango naiz
Kuba nahiz Mejiko
ta kontuz: igual ez naiz
berriz itzuliko. (bis)
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A. Egaña
Hori onartu behar
nizuke sikira
“Banoa” esan dezu
joan eta aski da.
Gabonek galtzen dute
zeukaten dizdira
turroia ta andrea 
gertu ez badira. (bis)

Bizkaiko txapeldun barria. Bilbo, 2018-12-15
Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
Argazkilaria: Lehior Elorriaga
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B I L B O 
(2018-12-15)

Bertsolariak
On. Enbeita, E. Lekue, X. Galletebeitia, J. Uria, M. Amuriza, N. Ibarzabal, A. Bizkarra 

eta E. Abasolo “Abarkas”

Gai emailea
Maite Berriozabal

Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren irabazlearen bukaerako agurra.

On. Enbeita

TXAPELDUNAREN AGURRA

Neurria: Hamaseiko berdina, 8 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Larogeita hamar urte

On. Enbeita

Balentin zu izan zinen 
gurean lehen txapelduna
gero etorri zan osaben
ta lehengusuen eguna
orain etxeko txikia
bihotza ostu eutsuna
makila eskuan dago
erdi negarrez tuntuna. (bis)
Hamasei urtetik plazan
gaur lora, bihar asuna
zuen altzoan egin naz
ni neska bat ahalduna
sentituarazi nozue
hain etxekoa, kuttuna
plazaz plaza bueltau nahi dot
jaso dodan maitasuna. (bis)
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A Z P E I T I A 
(2018-12-20)

Bertsolariak
 M. Lujanbio, A. Egaña, A. Salegi, A. Martin, I. Zubeldia eta A. Arzallus

Gai emailea
Haritz Etxeberria “Ministro”

Urtero Txapelen omenezko bertso saioa izaten da Soreasu zineman Santo Tomas festen inguruan.

A. Arzallus

Gaia: Jokoak gaixoturik egon da Amets, apustu hemen eta apustu han. Orain, ludopatia gainditzen ari da. 
Gaur Azpeitian ireki behar duten apustu etxearen aurkako kontzentrazioan dago.

Neurria: Hamarreko handia 
Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke

A. Arzallus

Inoiz edo behin bonolota
ta astero kiniela
Lagun Onak ta Anaitasuna
bertsolaritza bestela
makinan sartzen nuen txanpona
ezin zelako papela
eta gaur hemen sei pantailekin
zabalduko dute gela
seguru nago hemen norbaitek
irabaziko duela. (bis)

Esaten dute “Apustua da
euskaldunaren kultura”
hala izango da baina heldu arte
ni heldu nintzen puntura.
Norberarentzat zoramena da
etxekoentzat tortura
publizitate publikoa ta
dena dator apustura
negozioa egiten dute
gure gaitzaren kontura. (bis)
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Zergaitik dauzkat hankak dardarka?
Zergaitik nago hain mehar?
Zergaitik izan ditut lagunak
eta etxekoak galtzear?
Pedagogia eta hezkuntza
dabil liburuetan zehar
baina hau ez dute kontrolatu nahi
ta gaitza dago lehertzear
ta inork ez badu kontrolatu nahi
ba neu kontrolatu behar. (bis)

Bertso Eguna, jaialdia. Mungia, 2018-01-27. Iturria: Xenpelar Dokumentazio Zentroa (XDZ)
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SARIKETAK

Bat -
b ateko
sa r i ke tak
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G E T XO
 (2018-02-09)

17. Abra Saria

Bertsolariak
A. Arrizubieta, K. Diaz, M. Lasarte, B. Mujika, L. Ondaro eta A. Ucelay

Gai emailea
 Imanol Uria

La Dupla jatetxean egin zen ABRA sariaren hamazazpigarren edizioa.

A. Arrizubieta

Gaia: Sartu zara, baina ez dakizu noiz eta zelan aterako zaren.

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

A. Arrizubieta 
Aspaldi egin nuen hontako
beste askok lez aukera
eta guztia mugatu zen hor
telefono dei batera. (bis)
“Bai nahi dut” esan nuen nik gogoz
ta orain pentsatze aldera
esaten dut hemen nago eta
ez dakidala ondo zera
ea ahal den ondo atera
zai nago ta beldurra dut nik orain
nik egiteko aurrera. (bis)

Hau ez da berez gauza normala
baina ez da adikzioa
aspaldi egin nuen hontako
nirekiko elekzioa. (bis)
Aurrera joan behar naiz baina
hasi behar da akzioa
ta ez dakit ikasiko dudan
behingoagatik lekzioa
nahi nuen perfekzioa
baina komenigarri ote da
titi operazioa? (bis)
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Imajinatu gero pezoia
insensible daukadala
nire gorputza bilakatuaz
beste batzuentzat gala (bis)
merezi ote du egiteak 
pentsatu bezala, hala?
Korrika atera behar ote naiz 
orain hemen berehala?
Ez dut nahi artifiziala
gustora nago ta izango naiz
Aroa bat naturala. (bis)

GA B I R I A 
(2018-04-07)

47. Osinalde Saria

Bertsolariak
P. Abarrategi, E. Pagola, A. Galarza, O. Etxeberria, T. Altube eta A. Servier

Gai emailea
Eñaut Asurabarrena

Ohikoa den bezala, mikrofono eta megafoniarik gabe eta giro oso gertuko eta beroan jardun zuten bertso-
lariek. 

T. Altube - P. Abarrategi

Gaia: Berrogeita hamar urte daramatzazue elkarrekin ezkonduta. Gaur harremanaren errepasoa egiten hasi 
zarete.

Neurria: Hamarreko txikia
Doinua: Agur sagar beltzaran

T. Altube
Zein gaztaro ederra
zein zahartzaro latza!
Hasieran dena zen
kantu ta jolasa
mila argazkiz josi
genuen colaggea
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ta hona heldu gara 
biok gure kasa
ta azken hogei urtetan
ez da ezer pasa.

P. Abarrategi
Hasieran gu biok 
ilusioz beteta
berrogeitaka urte
aurkituz oreka.
Nahiz ta gure krisiak
izanaz tarteka
zure sabelaldeai
jarriaz arreta
urtu zaizu gaztetan
zeneukan tableta.

T. Altube
Osinalde batean
ezagutu ginen
eta ginen bikote
finenetan finen
bizitzan patxadatsu
ohean arinen.
Nire sabela egin
zait esklabu grinen
ni ere oroitzen naiz
ze ederra zinen!

P. Abarrategi
Osinalden elkartu
ginen bare-bare
ta urte asko pasa
biok parez pare.
Orduan zinen ahots
ezti baten jabe
orain berriz totelka
eta oso grabe
asko galtzen duzu zuk
mikrofono gabe.

T. Altube
Lehen eskatzen zenidan
denak abes nitzan
orain noiz ixilduko
zabiltza peskisan
ta behin sartu garenez
izaren gerizan
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kontratuak eskatu
ohi digun gisan
hartu “Gabon. Musu bat.
Amets onak izan”.

P. Abarrategi
Lotara noa ni be
ja ez nauzu jartzen
aspaldian ez didazu
zuk eskurik sartzen.
Gure berotasuna
pixkanaka galtzen
harremana joan zaigu
ziztuan itzaltzen
denbora ez da Txaber
alperrik pasatzen.

E. Pagola

Puntuak erantzuten

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

E. Asurabarrena
Aspaldian larrurik
jo al dezu bate?

E. Pagola
Jode gabiriarrak
kuriosok zerate!
Beti albotik ziri
albotik atake
gaurko planen batian
sartuko al zinake?
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Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Haizeak bidali du

E. Asurabarrena
Zeinen gauza ederra
den sexu jolasa

E. Pagola
egitea taldean 
edo zure kasa
baina urria bada
bestela eskasa
hoberena dezuna
albokora pasa.

O N DA R R OA 
(2018-05-12)

16. Plazatik Gaztetxera

Bertsolariak
J. Bergara, O. Etxeberria, U. Arregi, M. Astigarraga, A. Zubikarai eta A. Beloki

Gai emailea
Alexander Idoeta

Zazpi herritako gazte asanbladek elkarlanean antolatuta egin zen Plazatik Gaztetxera ekimena. Sailkapen 
saioetan 24 bertsolarik hainbat gaztetxetan kantatu ondoren, finala Ondarroakoan jokatu zen.

J. Bergara – O. Etxeberria

Gaia: Jokin, erretzeari laga nahian zabiltza, baina parrandan Oierri bat eskatu diozu. Ez dizu eman nahi.

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Igaran egun batez

J. Bergara
Parrandan dantza, salto
jira eta bira
hamasei kubata ja
hartuak guztira.
Aizu Oier lagunak
laguntzeko dira
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ba gutxienez bota
kea aurpegira.

O. Etxeberria 
Larunbat iluntzean
egin behar da festa
hortarako didazu
zigarroa eska.
Ez dizut aurpegia
nik egingo kez ba
zuk ez dakizu baina
hobe beharrez da.

J. Bergara
Hor laguntza ematen
zaitut nik ikusi
baina portatzen zabiltz
nahikoa itsusi
hobe beharrez dela
dezu erakutsi
orduan zuk zergatik
ez duzu ba utzi?

O. Etxeberria 
Nik erretzen damatzat
horrenbeste urte
baina egunen baten
uztea nahi nuke.
Eskauko zendukenik
ez det bada uste
zure bronkio hoiek
hitz eingo balute.

J. Bergara
Bronkio aldea dut
nahiko itsusia
badirudi hementxe
zara nagusia
kabroikeri hau sarri
daukat ikusia:
berrehun eurorengatik
pakete guzia!

O. Etxeberria 
Ingurun bizioa
pakete, botila
ez ehun eurogatik
ez emanda mila
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biok hasiko gera 
bizi sano bila
ardo kopan itzaliz
Farias colilla.

Z A R AU T Z
(2018-09-07)

42. Lizardi Saria

Bertsolariak
T. Altube, A. Igartzabal “Potto”, I. Irazustabarrena, E. Pagola, A. Salegi eta I. Uria

Gai emailea
Ion Zaldua

Zinema frontoira bueltatu zen Lizardi Sariko finala, eta 200 lagun elkartu ziren bertan saioa entzuteko.

I. Irazustabarrena

Puntua emanda:

Neurria: Zortziko txikia
Doinua: Orain hasi bihagu

I. Zaldua
Italiak ez du nahi
etorkinik hartu.

I. Irazustabarrena
Ba nik ez dut ulertzen
ta beraz barkatu
ez dira etorkinak
behar da barneratu
zer den etorkin ta zer
errefuxiatu.
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A. Salegi – A. Igartzabal

Gaia: Bufete berean lan egiten duzuen bi abokatu zarete. Aitorrek kasu batzuei ezezkoa eman nahi izaten 
die; Aratzek uste du guztiek onartu behar dituztela.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Aresoarren bandera

A. Salegi
Oraindik gazte izaki
herabe eta lotsati
karrera egin eta ametsak
ez nitun eraiki
guztia ez da aitzaki
kasuak hautatuz poliki
kasu haundien aurrean sarri
sentitzen naiz txiki. (bis)

A. Igartzabal
Mundua ez da librea
ez zurea ez nirea
bezero orok ez ote dauka
ba eskubidea
baztertu zazu idea
egin dezagun bidea
ehuneko ehunen bete dezagun
gure lanbidea. (bis)

A. Salegi
Eguneroko helburu
ezintasun eta gudu
hain ezberdinak izanagatik
biok buruz buru
zuzendu nahi zaitut mundu
miseriak muga non du?
Ziurtasunik izan ezean
hobe ez lagundu. (bis)

A. Igartzabal
Zabiltza pauso geldoan
ta ez zaigu irtengo doan
trajea jantzi ta ofizina 
egunero joan
puntuak eman autoan
inor ez utzi kanpoan
Auzitegia isildu dadin
gu sartutakoan. (bis)
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A. Salegi
Betea arau ta legez
zuzentzeko ze interes!
Bai baina joan eta moldatu
ninteke aldrebes.
Nahiz ta laguntzen ari berez
utzi pakean mesedez!
Ta nik ez dizut zuri esango
zer hartu ta zer ez. (bis)

A. Igartzabal
Kasuak daude nahikoak
ta eman pauso tinkoak
guk`e babestu behar ditugu
barru ta kanpoak
askotan politikoak
presoak ta ijitoak
kartzela ez dezan beti probatu
beti-betikoak. (bis)

I. Uria

KARTZELAKO LANA

Gaia: Gorriak ikusi zenituen, baina ez duzu mendekatu nahi.

Neurria: Zortzikoa, berdinaren moldekoa, 6 puntuz
Doinua: Norbere mundu intimo

I. Uria
Oroitzen dut gaztaroan
nola nindoan klasera
aurpegian garau pila
ta Pokemonen bisera.
Izaeraz umil samar
isila bai, baina zera
ez tratatzeko moduan 
egin zidaten antzera
ikastolatik atera
eta berriro atzera
negarrez zenbat alditan
itzuli nintzen etxera! (bis)

Nahiz eta institutoan
ingurua bete etsaiz
esan bezala negarrez
nahiz ta etxera joan maiz.
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Zorionez aldatu ta
hortik irten nintzen garaiz
gaur aipatzen badidate
azkar aldatu ohi dut gaiz
eta lanera joaten naiz 
benetan umore alaiz
eta orduko lagunen 
umeen irakasle naiz. (bis)

Mendekuaren lekuan
izango dut hutsunea
ez nuke gura zigortu 
tokatu zaidan umea
baina hori bai egingo
dut nire iraultza xumea
gurasoekin bilera
ta heldu denean unea
esan diot aurpegira 
galduta begirunea:
”Lasai ni ez naiz izango
zu bezain putakumea”. (bis)
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H A Z PA R N E 
(2018-10-06)

12. Hernandorena Bertsu Sariketa. Finala

Bertsolariak:
 A. Galarza, A. Servier, J. Gurrutxaga, T. Altube, M. Akizu, eta E. Pagola

Gai emailea: 
Julen Vrignon

Ttattola  gaztetxean jokatu zen, 21:00etatik aitzina. Sari ematera, besteak beste, Teodoro Hernandorenaren 
senitartekoak inguratu ziren.

A. Servier

Hitza: Egunsentia

Neurria: Hamarreko handia
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

A. Servier
Kuraiak egin zuen kantu bat
gogoangarri, itzela
itsasertzetik ikus dezaket
edo Baiguran bestela
ortzimugari so pentsalari
bi begiak mela-mela.
Jakinagatik momentu hori
poetaren gaia dela
aitortuko dut egunsentiak
lo harrapatzen nauela.
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E. Pagola

Gaia: Gaztea izateak beti ukan du borrokarekin eta errebeldiarekin zerikusia. Egungo ikuspegitik, zuretzat 
zer da gazte izatea?

Neurria: Hamalauko berdina, 7 puntuz eta 8 silabaz
Doinua: Goizean altxatu eta

E. Pagola
Lehen dena mutur jotzea
lehen guztia trifulka
gero hitzera zabaldu
zigutenean disputa
beti gutxietsiak ta
zoko batean ahaztuta.
“Zer esango digu horrek
urte nahikorik ez du ta”.
Hitza jakintzagatikan
orduan nola ez uka?
Nahiz eta urterik urte
mantendu degun burruka (bis)
handik ez bada hemendik
baina beti zapalduta.

Baneza eta banitza
noiztik ez gera jardun?
Sekula ez gera batzen
lehen behar adina lagun.
Sarritan egiten degu
ta berriz egin dezagun
baina ezkortasunean
ez al gara bizi egun?
Hitzak urre gorriz bete
baina esaldiak lurrun
ametsak jartzen ditugu 
ahal delarik oso urrun (bis)
eta ez gera ohartzen
zenbat egin dezakegun.

Hitzak errex doazela
nik`e badakit hainbeste
behingoagatik kritiko
ere ipini gaitezke.
Beti gaude negarrean
beti eskubide eske
ai harek egin balira!
Txikiak gera, hau ta beste!
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Baina onartu dezagun
ez gabiltza hain desastre
gure txikian gerala
autonomo eta aske (bis)
aprobetxatu dezagun
ez gera betiko gazte.

A R A M A I O 
(2018-10-19)

Bertsolariak
M. Abarrategi, H. Arana, A. Arriolabengoa, T. Altube, A. Ugarte, A. Zuazubizkar, M. Arregi, J. Labayen, P. 

Amilburu, A. Esteban, P. Abarrategi eta M. Berrizbeitia

Gai emaileak
Manex Agirre eta Xabi Igoa

Lehenengo aldiz antolatu zuten kopla txapelketa Aramaion. Bertsolari parte-hartzaileak Aramaioko eta he-
rri mugakidekoak izan ziren, eta “guest starring” moduan beste bat gonbidatu zuten. Aurrena kaleetan 
zehar aritu ziren, finala afal ondoren Iturrieta sagardotegian jokatzeko. Publikoak erabaki zuen nortzuk 
jokatu buruz burukoa (J. Labayen eta M. Arregi)  eta nori eman irabazlearen saria (M. Arregi).
Kopla kantua musikaz lagunduta egin zuten: kalean Maialen Ballina eta Amaia Arregi eta sagardotegian 
Jon Aranburu eta Ekaitz Aranberri.

M. Arregi

Gaia: Ispilu aurrean jarri zara, eta aspaldiko partez ikusten duzuna atsegin duzu.

Neurria: Lauko berdina
Doinua: Askok irudipena du

M. Arregi

Askok irudipena du
nik ez dut irudipenik (bis)
gaurkoan nik ez dut uste
hain itsusia naizenik. (bis)

Begiratzen ditut hankak
begiratzen dut sabela (bis)
ez naiz perfektua baina
gustora nago horrela. (bis)
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Behingoagatik pozik nago
beitzen nere buruari (bis)
nahiz ta lehen izan nituen
noski konpleju ugari. (bis)

Diskurtso bat gure kontra
telebista duna lagun: (bis)
gure gorputza kritika
eta gorrota dezagun. (bis)

Emakume izateko
izan behar zara guapa (bis)
ta mierda guzti hoieri
egin gura diet “Kaka!”. (bis)

Ez naiz horren guapa baina
neri ez zait falta ahotsik (bis)
nere burua onartu
ta hola bizi naiz pozik. (bis)

Nik nerea onartzen dut
lehen esan dudan bezala (bis)
eta orain erronka da
jendeak onar nazala. (bis)
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Bertso Eguna, bazkaria. Mungia, 2018-01-27. Iturria: Xenpelar Dokumenta-zio Zentroa (XDZ)
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Ber t so
sa ioen 
mu g imendua
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    2018ko bertso saioen informazioa      
  
 EUSKAL HERRIA          
 
            

Jaialdia Plaza 
librea

Lagun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Araba 18 31 30 5 1 1 31 13 0 26 4 160
Baxena-
barre 1 3 4 2 0 0 6 2 0 2 0 20

Bizkaia 72 94 87 11 0 2 27 38 4 58 11 404
Gipuzkoa 124 178 195 22 10 2 14 47 9 127 17 745
Lapurdi 6 18 13 1 1 2 11 3 0 16 1 72
Nafarroa 25 43 81 4 3 0 2 10 2 30 9 209
Zuberoa 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Guztira 246 368 413 45 15 7 92 113 15 259 42 1615

            
            
 ARABA
           

Jaialdia Plaza 
librea

Lgun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Aiaraldea 3 6 4 1 0 0 4 0 0 5 1 24
Arabako 
Errioxa 0 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 11

Arabako 
Lautada 1 6 2 1 0 0 5 1 0 5 0 21

Arabako 
Mendial-
dea

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

Añanal-
dea 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Gastei-
zaldea 11 4 6 2 0 1 7 6 0 9 2 48

Gorbeia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trebi-
ñuko 
Konde-
rria

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Zuia-Gor-
beialdea 2 5 11 1 1 0 9 5 0 4 1 39

Guztira 18 31 30 5 1 1 31 13 0 26 4 160
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BAXENABARRE 

          
Jaialdia Plaza 

librea
Lgun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Agara-
mont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amikuze 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Arberoa 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Baigo-
rri-Ort-
zaize

1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 6

Garazi 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 5
Irati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oztibarre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Guztira 1 3 4 2 0 0 6 2 0 2 0 20

            
            
 BIZKAIA
           

Jaialdia Plaza 
librea

Lgun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Arratia-
Nerbioi 3 12 10 0 0 0 4 1 0 6 0 36

Bilboal-
dea 21 22 19 3 0 1 5 13 0 20 6 110

Bustu-
rialdea 7 5 17 1 0 0 2 7 2 3 0 44

Duran-
galdea 15 11 11 1 0 1 5 5 0 8 4 61

Enkar-
terri 1 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 10

Lea-
Artibai 5 13 7 2 0 0 4 4 1 10 0 46

Uribe-
Butroe 9 12 11 1 0 0 1 1 1 5 1 42

Uribe-
Kosta 11 18 8 2 0 0 4 6 0 6 0 55

Guztira 72 94 87 11 0 2 27 38 4 58 11 404
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GIPUZKOA 

          
Jaialdia Plaza 

librea
Lagun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Bida-
soaldea

15 16 9 2 0 0 0 2 0 2 0 46

Burun- 
tzaldea

15 22 20 6 1 0 2 3 1 10 2 82

Deba-
barrena

8 22 12 2 3 0 2 4 0 4 2 59

Deba-
goiena

11 12 16 2 0 0 2 8 0 11 1 63

Donos-
tialdea

13 23 20 3 0 0 0 2 2 18 3 84

Goierri 13 28 43 0 1 0 1 7 2 24 1 120
Oarsoal-
dea

6 10 13 0 1 2 1 4 1 6 0 44

Tolosal-
dea

23 25 30 2 2 0 2 3 1 32 7 127

Urola 
Kosta

20 20 32 5 2 0 4 14 2 20 1 120

Guztira 124 178 195 22 10 2 14 47 9 127 17 745
            
            
 LAPURDI           
 

Jaialdia Plaza 
librea

Lagun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Biarritz-
Angelu-
Baiona

2 5 1 0 0 0 3 0 0 9 1 21

Lapurdi 
Beherea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Lapurdi 
Ekialdea 0 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 8

Lapurdi 
Erdial-
dea

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

Lapurdi 
Garaia 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7

Lapurdi 
Itsasegia 2 7 9 1 1 1 5 1 0 3 0 30

Guztira 6 18 13 1 1 2 11 3 0 16 1 72
            
            



Bapatean 2018

200

            

 
 NAFARROA

Jaialdia Plaza 
librea

Lagun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Aralar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erribe-
rriko 
Merinda-
dea

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Iruñeko 
Merinda-
dea

25 37 74 3 3 0 2 9 2 26 8 189

Lizarrako 
Merinda-
dea

0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 7

Tuterako 
Merinda-
dea

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zango-
zako 
Merinda-
dea

0 3 6 1 0 0 0 0 0 2 0 12

Guztira 25 43 81 4 3 0 2 10 2 30 9 209
            
 

 ZUBEROA          
 
            

Jaialdia Plaza 
librea

Lagun-
artekoa

Ekitaldi-
pekoa

Eskekoa Didakti-
koa

Txa-
pelketa

Sariketa Lehiake-
ta

Berezia Hitzaldia Guztira

Arbaila 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Basa-
bürüa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Pettarra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guztira 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
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Afal ostean. Lezo, 2018-01-26. Iturria: Xenpelar Dokumenta-zio Zentroa (XDZ)
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Tau le tako
kon tzeptuen
aza lpena
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Jaialdiak:  Hiru bertsolari edo gehiago eta gaiak emanda.     
      
Plaza librekoak: Bi-hiru bertsolari, librean, plazan, jaietan...      
     
Lagunartekoak:  Jatordu giroan edo lagun-arteko giroetan egindako saioak.    
       
Eskekoak:         Etxez etxe eskean egindakoak.       
    
Didaktikoak:     Bertsolaritzaren inguruko helburu didaktikoa dutenak.    
       
Ekitaldipekoak:   Bertsotarako ez den ekitaldian egindako saioak (omenaldi, ezkontza...).  
         
Txapelketak:  Bat-bateko lehia: Euskal Herrikoa, herrialdeetakoak edo eskolartekoak.  
         
Sariketak:          Bat-bateko lehia, herrialde mailako lehia izan gabe. Kultur elkarteek, udalek eta  
   bestelako taldeek antolatuak edo motibo jakin baten inguruan jokatzen dire  
   nak.          
 
Lehiaketak:     .  Bertso idatzien lehiaketen inguruan antolatutakoa: sari-ematea, parte hartutako
   bertso-idatzien emanaldia, ...       
    
Bereziak:          Saio musikatuak, esperimentalak eta bertso jarriekin eginak.   
        
Hitzaldiak:        Bertsolaritzaren inguruan antolatutako hitzaldiak edo ikastaroak, edozein mar 
   kotan antolatuak.        
   
            
      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, Villa-
buena           
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…   
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Trebiñuko Conderria:   Argantzun, Trebiñu        
   
Zuia-Gorbeialdea:  Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia    
       
            
Baxenabarre:           
 
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-Sorha 
   puru, 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, Ortzai- 
   ze, Urepele         
  
Garazi:    Donibane Garazi, Ahatsa-Altzieta-Bazkazane, Ainhize-Monjolose, Aintzila, Arnegi,  
   Behorlegi,  Buztintze-Hiriberri,  Donazaharre,  Duzunaritze-Sarasketa, Eiherala  
   rre, Ezterenzubi, Gamarte, Izpura, Lakarra, Lekunberri, Mendibe, Suhuskune,   
   Zaro, Jatsu, Uharte-Garazi        
   
Oztibarre:   Arhantsusi, Bunuze, Donaixti-Ibarre, Hozta, Ibarrola, Izura-Azme, Jutsi, Larzaba 
   le-Arroze-Zibitze         
  
            
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, Malla- 
   bia, Mañaria, Zaldibar, Zornotza       
    
Enkarterri:   Abanto-Zierbena,  Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Gueñes,   
   Karrantza, Lanestosa, Muskiz, Ortuella,Sopuerta, , Trapagaran,Turtzioz, Zalla  
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Lea-Artibai:   Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxabarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Marki  
   na-Xemein, Mendexa, Munitibar, Ondarroa, Ziortza-Bolibar,    
       
Uribe-Butroe:    Arrieta, Bakio, Derio ,Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Jatabe, Larrabetzu, Laukiz, Leza  
   ma, 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, 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         
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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, Mendi- 
   gorria, 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      
     
            
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-Sarriko 
   tagaine, Larraine, Eskiula,  Etxebarre, Gamere-Zihiga, Hauze, Iruri, Lakarri-Arha- 
   ne-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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Udalekuak Orion. Orio, 2018-07-13. Iturria: Xenpelar Dokumen-tazio Zentroa (XDZ)
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Ald i zkako 
ek i ta ld iak : 
t x ape lke tak , 
sa r i ke tak  e ta 
le h iake tak
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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 

2018 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. 2018. urtean honako hauek 
izan ziren: 

Herrialde mailako txapelketak: 
•	 Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (17. 2018) 
•	 Taldekako Xilaba. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Taldekako 

Bertsulari Xapelketa (6. 2018) 

Eskolarteko txapelketak: 
•	 Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (23. 2018) 
•	 Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (35. 2018) 
•	 Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (38. 2018) 
•	 Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (25. 2018) 
•	 Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (32. 2018) 
•	 Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (30. 2018. Sara) 

1. Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:
•	 Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (5. 2018)
•	 Bardoak: Nafarroako taldekako bertso ekimena (4. 2018) 

B. Sariketak

Eremu txikiagoan edo berezitasunen batekin antolatutako bat-bateko lehiak. 2018. urtean honako hauek 
izan ziren: 

•	 Abra Saria (17. 2018. Getxo) 
•	 Akerbeltz Bertso Txapelketa (10. 2018. Markina-Xemein)
•	 Aramaioko Kopla Txapelketa (1. 2018. Aramaio)
•	 B-Lañon Sariketa (5. 2018. Gernika) 
•	 Barañaingo bertso kopla txapelketa (5. 2018. Barañain) 
•	 BBK Sariketa (26. 2018) 
•	 Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (5. 2018. Bergara) 
•	 Berritxu Saria (23. 2018. Berriatua) 
•	 Bertso Erronda (2. 2018. Bilbo)

http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2575-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-17-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2579-taldekako-xilaba-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-taldekako-bertsulari-xapelketa-6-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2579-taldekako-xilaba-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-taldekako-bertsulari-xapelketa-6-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2545-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-23.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2544-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-35.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2536-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-38.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2546-bertsulari-gazteen-xapelgoa-25.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2537-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-32.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2547-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2018.-sara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2522-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-5-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2527-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-4.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2529-abra-saria-17.-2018.-getxo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2521-akerbeltz-bertso-txapelketa-10.-2018.-markina-xemein
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2623-aramaioko-kopla-txapelketa-1-2018-aramaio
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2563-b-lanon-sariketa-5-2018-gernika
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2565-baranaingo-kopla-txapelketa-musikatua-5-2018-baranain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2557-bbk-sariketa-26.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2641-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-5-2018-bergara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2573-berritxu-saria-23-2018-berriatua
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2535-bertso-erronda-2.-2018.-bilbo
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•	 “Bertso txiki, saio handi” bertso desafioa (3. 2018. Zerain) 
•	 Bertsokatu Txapelketa (8. 2018. Gasteiz) 
•	 Bertsotruk. Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioak (3. 

2017-2018)
•	 Bertsotan Jai! Herriko Bertsolarien Taldekako Txapelketa (7. 

2018. Zumaia)
•	 Bertxoko Sariketa (9. 2018)
•	 Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen Sariketa (1. 2018. 

Bilbo)
•	 Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Busturialdeko 

Bertsolari Txapelketa (2. 2018)
•	 Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Enkarterriko 

Bertsolari Txapelketa (1. 2018)
•	 Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Uribe-Butroeko 

Bertsolari Txapelketa (2. 2018)
•	 Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Uribe Kostako 

Bertsolari Txapelketa (2. 2018)
•	 Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (20. 2018) 
•	 Durangaldeko Kopla Txapelketa (5. 2018. Elorrio)
•	 Erniarraitz Bertso Kopa (3. 2018. Azkoitia)
•	 Erniarraitz Sariketa (9. 2018)
•	 Galarrena Kopla Txapelketa (3. 2018. Lekeitio)
•	 Hernandorena Saria (12. 2018)
•	 Lizardi Saria (42. 2018. Zarautz) 
•	 Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (4. 2018. Mallabia) 
•	 Martxoan Bertsoa : Taldekako Bertsolari Txapelketa (16. 2018) 
•	 Mariano Izeta (8. 2018. Elizondo)
•	 Mauri-Apolo Bertso Sariketa (3. 2018. Bilbo)
•	 Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (7. 2018. Donostia) 
•	 Orixe Saria (16. 2018. Donostia, Añorga)
•	 Osinalde Saria (47. 2018. Gabiria) 

o Argi Berri Saria (21. 2018. Ordizia) 
o Osin Berde Saria (6. 2018. Zaldibia) 
o Aztiri Saria (19. 2018. Gabiria) 

•	 Pello Errota Bertso Sariketa (1. 2018)
•	 Plazatik Gaztetxera (16. 2018)
•	 Tabernetako bertsolarien sariketa (24. 2018. Hernani)
•	 Txinparta Gazte Sariketa (1. 2018. Oñati)
•	 Xenpelar Saria (24. 2018. Errenteria)
•	 Zarauzko Kopla Txapelketa (12. 2018. Zarautz) 

C. Lehiaketak
D. 

•	 Altzako Bertso-Paper Lehiaketa (8. 2018. Donostia) 
•	 Amarako Bertso Paper Lehiaketa (1. 2018. Donostia)
•	 Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (31. 2018. Arrasate) 
•	 Azkoitia BHI Bertso-Paper Lehiaketa (27. 2018. Azkoitia)
•	 Barañaingo Euskarazko Haur eta Gazte Literatura Lehiaketa (29. 

2018. Barañain)
•	 Basarri Saria (34. 2018. Zarautz) 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2642-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-3-2018-zerain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2551-bertsokatu-txapelketa-8.-2018.-gasteiz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2484-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-3.-2017-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2484-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-3.-2017-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2574-bertsotan-jai-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-7-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2574-bertsotan-jai-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-7-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2628-bertxoko-sariketa-9-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2582-bilboko-aste-nagusiko-bertsolari-gazteen-sariketa-1-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2582-bilboko-aste-nagusiko-bertsolari-gazteen-sariketa-1-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2552-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2552-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2553-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-1.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2553-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-1.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2554-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2554-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2555-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2555-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2652-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-20-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2593-durangaldeko-kopla-txapelketa-5-2018-elorrio
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2570-erniarraitz-bertso-kopa-3-2018-azkoitia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2543-erniarraitz-sariketa-9.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2666-galarrena-kopla-txapelketa-3-2018-lekeitio
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2587-hernandorena-saria-12-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2580-lizardi-saria-42-2018-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2625-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-4-2018-mallabia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2556-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-16.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2637-mariano-izeta-8-2018-elizondo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2559-mauri-apolo-bertso-sariketa-3-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2528-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-7.-2018.-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2571-orixe-saria-16-2018-donostia-anorga
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2541-osinalde-saria-47.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2540-argi-berri-saria-21.-2018.-ordizia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2538-osin-berde-saria-6.-2018.-zaldibia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2539-aztiri-saria-19.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2592-pello-errota-bertso-sariketa-1-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2562-plazatik-gaztetxera-16-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2647-tabernetako-bertsolarien-sariketa-24-2018-hernani
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2526-txinparta-gazte-sariketa-1.-2018.-oati
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2635-xenpelar-saria-24-2018-errenteria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2640-zarauzko-kopla-txapelketa-12-2018-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2558-altzako-bertso-paper-lehiaketa-8.-2018.-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2646-amarako-bertso-paper-lehiaketa-1-2018-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2612-arrasate-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-arrasate
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2567-azkoitia-bhi-bertso-paper-lehiaketa-27-2018-azkoitia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2620-baranaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-29-2018-baranain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2620-baranaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-29-2018-baranain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2568-basarri-saria-34-2018-zarautz
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•	 Baztan Bidasoako Bertso-Paper Lehiaketa (31. 2018. Bera) 
•	 Beasain Idazlehiaketa (28. 2018. Beasain) 
•	 Belarrioren omenezko Bertso-paper Txapelketa (1. 2018. Zarautz)
•	 Bertsoa Bizi Gazte bideoklip lehiaketa (2. 2018. Araba)
•	 Bertsolaritzen (21. 2018. Mendata)
•	 Bertsomovieda! (7. 2018. Beasain) 
•	 Bota Bertsoa! (4. 2018)
•	 Bota Bi Kopla! Lehiaketa (2. 2018. Zumaia) 
•	 Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (28. 2018. Iruñea) 
•	 Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa (31. 2018. 

Muxika) 
•	 Getariako Literatur Lehiaketa (17. 2018. Getaria)
•	 Ibon Zabala Saria (20. 2018. Errenteria) 
•	 “Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki lehiaketa (15. 

2018. Segura) 
•	 Iparragirre Saria: Bertso, Narratiba eta Poesia (2018. Zumarraga-

Urretxu) 
•	 Iurretako Literatur Lehiaketa (15. 2018. Iurreta)
•	 Julene Azpeitia Ipuin eta Bertso Lehiaketa (20. 2018. Durango) 
•	 Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (33. 2018. Bergara) 
•	 Koldo Mitxelena Literatur Saria (29. 2018. Donostia) 
•	 Lazkao-Txiki Bertso-Paper Lehiaketa (27. 2018. Ordizia) 
•	 Loramendi Literatura Lehiaketa (29. 2018. Aretxabaleta) 
•	 Merkataritza euskararekin Bertso Paper Lehiaketa (3. 2018. 

Markina-Xemein) 
•	 Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (5. 2018. Zizurkil) 
•	 San Andres Bertso-Paper Lehiaketa (24. 2018. Eibar) 
•	 San Antontxu Bertso-paper Lehiaketa (20. 2018. Mungia) 
•	 San Telmo Literatur Saria (35. 2018. Zumaia)
•	 Santixabel Bertso-Paper Lehiaketa (42. 2018. Usurbil) 
•	 Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertso-Paper Lehiaketa 

(31. 2018. Urretxu-Zumarraga) 
•	 Zapirain Anaiak Bertso-Paper Lehiaketa (30. 2018. Errenteria) 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2596-baztan-bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-21-2018-bera
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2613-beasain-idazlehiaketa-28-2018-beasain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2550-belarrioren-omenezko-bertso-paper-txapelketa-1.-2018.-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2586-bertsoa-bizi-gazte-bideoklip-lehiaketa-2-2018-araba
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2561-bertsolaritzen-21-2018-mendata
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2542-bertsomovieda-7.-2018.-beasain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2533-bota-bertsoa-4.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2645-bota-bi-kopla-lehiaketa-2-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2578-egile-berrientzako-literatur-lehiaketa-28-2018-irunea
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2566-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-lehiaketa-31-2018-muxika
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2566-garriko-bertsolari-eguna-bertso-idatzien-lehiaketa-31-2018-muxika
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2614-getariako-literatur-lehiaketa-17-2018-getaria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2630-ibon-zabala-saria-20-2018-errenteria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2650-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-15-2018-segura
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2650-joxean-ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-15-2018-segura
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2616-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-2018-zumarraga-urretxu
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2616-iparragirre-saria-bertso-narratiba-eta-poesia-2018-zumarraga-urretxu
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2594-iurretako-literatur-lehiaketa-15-2018-iurreta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2664-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-20-2018-durango
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2604-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-33-2018-bergara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2611-koldo-mitxelena-literatur-saria-29-2018-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2589-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-27-2018-ordizia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2618-loramendi-literatura-lehiaketa-29-2018-aretxabaleta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2639-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-3-2018-markina-xemein
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2639-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-3-2018-markina-xemein
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2621-pello-mari-otano-bertsopaper-lehiaketa-5-2018-zizurkil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2626-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-24-2018-eibar
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2505-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-20.-2018.-mungia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2584-san-telmo-literatur-saria-35-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2603-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-42-2018-usurbil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2615-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-urretxu-zumarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2615-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-urretxu-zumarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2629-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-30-2018-errenteria
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A. Txapelketak

Herrialde mailako txapelketak:

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa (17. 2018) 

BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2575-bizkaiko-
bertsolari-txapelketa-17-2018  
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea 
Webgunea: https://www.bertsozale.eus/eu/bizkaia/bizkaiko-bertsolari-txapelketa  
Txapelduna: Onintza Enbeita
Faseak/Saioak: 

Udabarriko fasea:
2018-04-14 Bilbo Txapelketa 
2018-04-15 Derio Txapelketa 
2018-04-21 Otxandio Txapelketa 
2018-04-22 Ondarroa Txapelketa 12:00 
2018-04-22 Ondarroa Txapelketa 17:30 
2018-04-28 Gautegiz Arteaga Txapelketa 
2018-05-06 Balmaseda Txapelketa 
2018-05-12 Elorrio Txapelketa 
2018-05-13 Getxo Txapelketa 12:00 
2018-05-13 Getxo Txapelketa 17:30 
2018-05-19 Areatza Txapelketa 
2018-05-20 Erandio Txapelketa 
2018-05-26 Abadiño Txapelketa 
Kanporaketak:
2018-10-06 Gernika-Lumo Txapelketa 
2018-10-14 Santurtzi Txapelketa 
2018-10-21 Zornotza Txapelketa
2018-10-28 Plentzia Txapelketa 
2018-11-04 Berriatua Txapelketa 
Finalaurreak: 
2018-11-18 Berriz Txapelketa
2018-11-25 Igorre Txapelketa
2018-12-01 Lekeitio Txapelketa
Finala:
2018-12-15 Bilbo Txapelketa 

Taldekako Xilaba. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko Taldekako Bertsulari 
Xapelketa (6. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2579-taldekako-
xilaba-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-taldekako-bertsulari-xapelketa-6-2018 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Hedadura: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak
Webgunea: https://www.bertsozale.eus/eu/xiberoa-lapurdi-baxenabarre/xilaba-2018/

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2575-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-17-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2575-bizkaiko-bertsolari-txapelketa-17-2018
https://www.bertsozale.eus/eu/bizkaia/bizkaiko-bertsolari-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/695-onintza-enbeita
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-15-derio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-21-otxandio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-22-ondarroa-txapelketa-1200
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-22-ondarroa-txapelketa-1730
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-28-gautegiz-arteaga-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-06-balmaseda-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-12-elorrio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-13-getxo-txapelketa-1200
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-13-getxo-txapelketa-1730
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-19-areatza-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-20-erandio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-26-abadino-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-06-gernika-lumo-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-14-santurtzi-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-21-zornotza-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-28-plentzia-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-04-berriatua-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-18-berriz-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-25-igorre-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-01-lekeitio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-15-bilbo-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2579-taldekako-xilaba-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-taldekako-bertsulari-xapelketa-6-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2579-taldekako-xilaba-xiberoa-lapurdi-eta-baxenabarreko-taldekako-bertsulari-xapelketa-6-2018
https://www.bertsozale.eus/eu/xiberoa-lapurdi-baxenabarre/xilaba-2018/
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Txapelduna: Mattinsalto taldea: Xumai Murua, Aitor Servier, Ellande Alfaro, 
Pantxika Solorzano 
Faseak/Saioak: 

Lehen fasea:
2018-10-12 Gamere Txapelketa 
2018-10-13 Altzümarta Txapelketa
2018-10-19 Heleta Txapelketa 
2018-10-19 Sara Txapelketa 
2018-10-26 Urruña Txapelketa
2018-10-26 Urruña Txapelketa 
2018-11-03 Donibane Garazi Txapelketa 
2018-11-16 Hendaia Txapelketa
2018-11-17 Azkaine Txapelketa 
Finalerdiak:
2018-11-23 Suhuskune Txapelketa 
2018-11-24 Baiona Txapelketa
Finala:
2018-12-01 Baigorri Txapelketa

Eskolarteko txapelketak: 

Arabako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (23. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2545-arabako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-23.-2018 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Aitor Ugarte 
Faseak/Saioak: 

2018-05-12 Legutio Eskolartekoa
Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (35. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2544-bizkaiko-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-35.-2018 
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Gorka Pagonabarraga
Faseak/Saioak: 

Kanporaketak:
2018-04-19 Bilbo Eskolartekoa
2018-04-23 Durango Eskolartekoa
2018-04-24 Getxo Eskolartekoa
2018-04-25 Lemoa Eskolartekoa
Finala:
2018-05-06 Balmaseda Eskolartekoa

Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (38. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2536-gipuzkoako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-38.-2018 

https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1485-xumai-murua
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3579-aitor-servier
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/162-ellande-alfaro
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4358-pantxika-solorzano
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-12-gamere-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-13-altzuemarta-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-19-heleta-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-19-sara-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-26-urruna-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-26-urruna-txapelketa-2
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-03-donibane-garazi-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-16-hendaia-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-17-azkaine-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-23-suhuskune-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-24-baiona-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-01-baigorri-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2545-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-23.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2545-arabako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-23.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4051-aitor-ugarte
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-12-legutio-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2544-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-35.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2544-bizkaiko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-35.-2018
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/gorka-pagonabarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-19-bilbo-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-23-durango-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-24-getxo-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-25-lemoa-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-06-balmaseda-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2536-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-38.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2536-gipuzkoako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-38.-2018
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Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Gipuzkoako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Oihana Arana
Faseak/Saioak: 

2018-02-16 Zestoa Eskolartekoa 
2018-02-23 Oñati Eskolartekoa 
2018-03-02 Orio Eskolartekoa 
2018-03-06 Lezo Eskolartekoa 
2018-03-07 Hernani Eskolartekoa 
2018-03-08 Tolosa Eskolartekoa 
2018-03-09 Ereñotzu Eskolartekoa 
2018-03-09 Zumarraga Eskolartekoa 
2018-03-13 Arrasate Eskolartekoa 
2018-03-14 Elgoibar Eskolartekoa 
2018-03-15 Azpeitia Eskolartekoa 
2018-03-16 Orio Eskolartekoa 
Finala: 
2018-04-20 Itziar Eskolartekoa

Iparraldeko Bertsulari Gazteen Xapelgoa (25. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2546-bertsulari-
gazteen-xapelgoa-25.-2018
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarra
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Elixabet Etxandi
Faseak/Saioak: 

2018-05-19 Hazparne Eskolartekoa
Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (32. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2537-nafarroako-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-32.-2018  
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Xabat Illarregi
Faseak/Saioak: 

2018-04-20 Iruñea Eskolartekoa
Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa (30. 2018. Sara)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2547-euskal-herriko-
eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2018.-sara   
Maiztasuna: Urtero
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea, Ikastolen Elkartea
Txapelduna: Gorka Pagonabarraga
Faseak/Saioak: 

2018-06-09 Sara Eskolartekoa

https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4279-oihana-arana
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-zestoa-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-23-oati-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-02-orio-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-06-lezo-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-07-hernani-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-08-tolosa-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-ereotzu-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-zumarraga-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-13-arrasate-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-14-elgoibar-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-15-azpeitia-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-16-orio-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-20-itziar-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2546-bertsulari-gazteen-xapelgoa-25.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2546-bertsulari-gazteen-xapelgoa-25.-2018
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4360-elixabet-etxandi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-19-hazparne-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2537-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-32.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2537-nafarroako-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-32.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-20-irunea-eskolartekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2547-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2018.-sara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2547-euskal-herriko-eskolarteko-bertsolari-txapelketa-30.-2018.-sara
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4300-gorka-pagonabarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-06-09-sara-eskolartekoa
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Herrialde mailako lehiarik gabeko ekitaldiak:

Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa (5. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2522-arabako-bertso-
kuadrilla-artekoa-5-2018  
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako bertso-eskolak, Arabako Bertsozale Elkartea
Irabazleak: “Ibabeko Bertaren bilobak” (Aramaio)
Faseak/Saioak: 

2018-01-19 Gasteiz Txapelketa 
2018-01-19 Aramaio Txapelketa 
2018-01-19 Atauri Txapelketa 
2018-01-19 Gasteiz Txapelketa 
2018-01-20 Gasteiz Txapelketa 
2018-01-26 Aramaio Txapelketa 
2018-01-27 Oion Txapelketa 
2018-01-27 Agurain Txapelketa 
2018-02-02 Laudio Txapelketa 
2018-02-03 Legutio Txapelketa 
2018-02-03 Gasteiz Txapelketa 
2018-02-03 Izarra Txapelketa 
2018-02-03 Gasteiz Txapelketa
2018-02-04 Zalduondo Txapelketa
Finalaurrekoak:
2018-02-17 Araia Txapelketa 
2018-02-24 Amurrio Txapelketa 
2018-03-03 Aramaio Txapelketa
Finala:
2018-03-17 Gasteiz Txapelketa

Bardoak : Nafarroako taldekako bertso ekimena (4. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2527-bardoak-
nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-4.-2018 
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale Elkartea
Irabazleak: “Aldatzea Komeni” (Leitza)
Faseak/Saioak: 

Lehen fasea:
2018-02-02 Bera Lagun-artekoa 
2018-02-03 Iruñea Lagun-artekoa 
2018-02-03 Leitza Lagun-artekoa 
2018-02-04 Barañain Lagun-artekoa 
2018-02-09 Lesaka Lagun-artekoa 
2018-02-09 Lakuntza Lagun-artekoa 
2018-02-09 Otsagabia Lagun-artekoa 
2018-02-10 Barañain Lagun-artekoa 
2018-02-10 Errazkin Lagun-artekoa 
2018-02-11 Barañain Lagun-artekoa 
2018-02-16 Altsasu Lagun-artekoa 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2522-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-5-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2522-arabako-bertso-kuadrilla-artekoa-5-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-19-gasteiz-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-19-aramaio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-19-atauri-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-19-gasteiz-txapelketa-2
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-20-gasteiz-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-26-aramaio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-27-oion-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-27-agurain-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-02-laudio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-legutio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-gasteiz-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-izarra-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-gasteiz-txapelketa-2
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-04-zalduondo-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-17-araia-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-24-amurrio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-03-aramaio-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-17-gasteiz-txapelketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2527-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-4.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2527-bardoak-nafarroako-taldekako-bertso-ekimena-4.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-02-bera-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-iruea-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-leitza-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-04-baraain-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-09-lesaka-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-09-lakuntza-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-09-otsagabia-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-10-baranain-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-10-errazkin-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-11-baraain-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-altsasu-lagun-artekoa
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2018-02-16 Lizarra Lagun-artekoa 
2018-02-16 Iruñea Lagun-artekoa 
2018-02-17 Iruñea Lagun-artekoa
2018-02-17 Garralda Lagun-artekoa 
2018-02-17 Elgorriaga Lagun-artekoa
Bigarren fasea:
2018-03-02 Iruñea Lagun-artekoa 
2018-03-02 Bera Lagun-artekoa 
2018-03-04 Aldatz Lagun-artekoa 
2018-03-09 Erratzu Lagun-artekoa 
2018-03-09 Leitza Lagun-artekoa 
2018-03-11 Lesaka Lagun-artekoa
Finala:
2018-03-24 Lekunberri (N) Txapelketa

https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-lizarra-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-iruea-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-17-iruea-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-17-garralda-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-17-elgorriaga-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-02-irunea-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-02-bera-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-04-aldatz-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-erratzu-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-leitza-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-11-lesaka-lagun-artekoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-24-lekunberri-n-txapelketa
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B. Sariketak

Abra Saria (17. 2018. Getxo)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2529-abra-saria-17.-
2018.-getxo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Getxo
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE) 
Txapelduna: Aroa Arrizubieta
Faseak/Saioak: 

2018-02-09 Getxo Sariketa
Akerbeltz Bertso Txapelketa (10. 2018. Markina-Xemein)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2521-akerbeltz-
bertso-txapelketa-10.-2018.-markina-xemein 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Markina-Xemein
Hedadura: Markina-Xemein
Antolatzailea: Markina-Xemeingo Gazte Asanblada
Txapelduna: Josune Aramendi eta Joseba Sololuze (Ekologistak)
Faseak/Saioak: 

2018-01-20 Markina-Xemein Sariketa
Aramaioko Kopla Txapelketa (1. 2018. Aramaio)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2623-aramaioko-
kopla-txapelketa-1-2018-aramaio 
Kokapena: Aramaio
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Aramaioko Bertso-Eskola
Txapelduna: Maider Arregi
Faseak/Saioak: 
 2018-10-19 Aramaio Sariketa 18:30
 2018-10-19 Aramaio Sariketa 19:30
 2018-10-19 Aramaio Sariketa 21:00
B-Lañon Sariketa (5. 2018. Gernika)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2563-b-lanon-
sariketa-5-2018-gernika  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gernika
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: B-Lañon
Txapelduna: Eli Pagola
Faseak/Saioak:

2018-05-18 Gernika-Lumo Sariketa
Barañaingo kopla txapelketa musikatua (5. 2018. Barañain)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2565-baranaingo-
kopla-txapelketa-musikatua-5-2018-baranain   

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2529-abra-saria-17.-2018.-getxo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2529-abra-saria-17.-2018.-getxo
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4038-aroa-arrizubieta
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-09-getxo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2521-akerbeltz-bertso-txapelketa-10.-2018.-markina-xemein
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2521-akerbeltz-bertso-txapelketa-10.-2018.-markina-xemein
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3191-josune-aramendi
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3581-joseba-sololuze
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-20-markina-xemein-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2623-aramaioko-kopla-txapelketa-1-2018-aramaio
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2623-aramaioko-kopla-txapelketa-1-2018-aramaio
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3866-maider-arregi-markuleta
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-19-aramaio-sariketa-1830
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-19-aramaio-sariketa-1930
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-19-aramaio-sariketa-2100
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2563-b-lanon-sariketa-5-2018-gernika
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2563-b-lanon-sariketa-5-2018-gernika
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3869-eli-pagola
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-18-gernika-lumo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2565-baranaingo-kopla-txapelketa-musikatua-5-2018-baranain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2565-baranaingo-kopla-txapelketa-musikatua-5-2018-baranain
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Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Barañain
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Barañaingo Bertso-Eskola (Iruñerriko BE) 
Txapelduna: Idoia Granizo 
Faseak/Saioak:

2018-05-18 Barañain Sariketa 
BBK Sariketa (26. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2557-bbk-
sariketa-26.-2018  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Bizkaia
Antolatzailea: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
Sailkapena: 

1. Durangaldea: Eider Gallastegi, Ander Sarriugarte, Bittor Altube, 
Eneko Barruetabeña, Iker Apraiz, Txaber Altube

2. Uribe Kosta: Aritz Landeta, Maider Barañano, Naroa Torralba, 
Maialen Ruesgas, Unai Mendiburu, Kerman Diaz.

Faseak/Saioak: 
2018-02-27 Igorre Sariketa 
2018-03-01 Zalla Sariketa 
2018-03-05 Bilbo Sariketa 
2018-03-06 Markina-Xemein Sariketa 
2018-03-12 Durango Sariketa 
2018-03-13 Sopela Sariketa
Finala: 
2018-03-22 Bilbo Sariketa

Bergarako Bertsolari Txapelketa Nagusia (5. 2018. Bergara)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2641-bergarako-
bertsolari-txapelketa-nagusia-5-2018-bergara 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bergara
Hedadura: Bergara
Antolatzailea: Bergarako Bertso-Eskola (Kopla Barik)
Txapelduna: Garikoitz Lopez de Munain
Faseak/Saioak:

Finalerdiak:
2018-11-30 Bergara Sariketa 
2018-12-14 Bergara Sariketa 

Finala:
2018-12-28 Bergara Sariketa

Berritxu Saria (23. 2018. Berriatua)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2573-berritxu-saria-
23-2018-berriatua   
Maiztasuna: Urtero

https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-18-baranain-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2557-bbk-sariketa-26.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2557-bbk-sariketa-26.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-27-igorre-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-01-zalla-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-05-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-06-markina-xemein-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-12-durango-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-13-sopela-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-22-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2641-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-5-2018-bergara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2641-bergarako-bertsolari-txapelketa-nagusia-5-2018-bergara
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3932-garikoitz-lopez-de-munain
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-30-bergara-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-14-bergara-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-28-bergara-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2573-berritxu-saria-23-2018-berriatua
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2573-berritxu-saria-23-2018-berriatua
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Kokapena: Berriatua
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Berriatuako Udala. Kultura
Txapelduna: Xabat Illarregi
Faseak/Saioak: 

2018-06-22 Berriatua Sariketa 
Bertso Erronda (2. 2018. Bilbo)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2535-bertso-erronda-
2.-2018.-bilbo
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bilbo
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Adaxka taberna, Biba! Taberna, Errondabide, La Villa eta 7katu 
gaztetxea
Txapelduna: Urko Arregi 
Faseak/Saioak: 

2018-02-06 Bilbo Sariketa 
2018-02-20 Bilbo Sariketa 
2018-02-27 Bilbo Sariketa 
2018-03-06 Bilbo Sariketa 
2018-03-15 Bilbo Sariketa

“Bertso txiki, saio handi” bertso desafioa (3. 2018. Zerain)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2642-bertso-txiki-saio-
handi-bertso-desafioa-3-2018-zerain   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Zerain
Hedadura: Goierri
Antolatzailea: Zerainlab
Txapeldunak: Maialen Akizu eta Eneko Araiztegi “Korta”
Faseak/Saioak: 

2018-12-01 Zerain Berezia
Bertsokatu Txapelketa (8. 2018. Gasteiz)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2551-bertsokatu-
txapelketa-8.-2018.-gasteiz   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gasteiz
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Kutxiko Tabernariak
Faseak/Saioak: 

2018-02-21 Gasteiz Sariketa
2018-02-28 Gasteiz Sariketa
2018-03-07 Gasteiz Sariketa
2018-03-14 Gasteiz Sariketa 
2018-03-22 Gasteiz Sariketa

Bertsotruk. Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioak (2. 2016-2017)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2484-bertsotruk.-

https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4045-xabat-illarregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-06-22-berriatua-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2535-bertso-erronda-2.-2018.-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2535-bertso-erronda-2.-2018.-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4109-urko-arregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-06-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-20-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-27-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-06-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-15-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2642-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-3-2018-zerain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2642-bertso-txiki-saio-handi-bertso-desafioa-3-2018-zerain
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2710-maialen-akizu
http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3870-eneko-araiztegi-korta
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-01-zerain-berezia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2551-bertsokatu-txapelketa-8.-2018.-gasteiz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2551-bertsokatu-txapelketa-8.-2018.-gasteiz
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-21-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-28-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-07-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-14-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-22-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2484-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-3.-2017-2018
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euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-3.-2017-2018   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Euskal Herria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsozale Elkartea eta Helduen Bertso-Eskolen Batzordea
Faseak/Saioak: 

2017-11-18 Gasteiz Sariketa 
2018-01-20 Irun Sariketa 
2018-01-20 Zarautz Sariketa 
2018-04-20 Irun Sariketa 
2018-05-05 Aramaio Sariketa 
2018-05-11 Eskoriatza Sariketa 
2018-05-26 Iruñea Sariketa 
2018-06-15 Bera Sariketa 

Bertsotan Jai!. Herriko Bertsolarien Taldekako Txapelketa (7. 2018. Zumaia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2574-bertsotan-jai-
herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-7-2018-zumaia    
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Zumaia
Hedadura: Zumaia
Antolatzailea: Zumaiako Bertso-Eskola
Faseak/Saioak: 

2018-04-13 Zumaia Sariketa
Bertxoko Sariketa (9. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2628-bertxoko-
sariketa-9-2018    
Kokapena: Araba
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea eta Hala Bedi Irratia
Txapelduna: Aroa Arrizubieta
Faseak/Saioak: 

2018-11-09 Zalduondo Sariketa
2018-11-16 Korres Sariketa
2018-11-23 Aramaio Sariketa
2018-11-29 Gasteiz Sariketa

Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen Sariketa (1. 2018. Bilbo)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2582-bilboko-aste-
nagusiko-bertsolari-gazteen-sariketa-1-2018-bilbo     
Kokapena: Bilbo
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Algara Konpartsa
Faseak/Saioak: 

2018-08-21 Bilbo Sariketa
Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Busturialdeko Bertsolari 
Txapelketa (2. 2018)

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2484-bertsotruk.-euskal-herriko-bertso-eskolen-arteko-desafioak-3.-2017-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2017-11-18-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-20-irun-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-20-zarautz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-20-irun-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-05-aramaio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-11-eskoriatza-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-26-irunea-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-06-15-bera-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2574-bertsotan-jai-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-7-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2574-bertsotan-jai-herriko-bertsolarien-taldekako-txapelketa-7-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-13-zumaia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2628-bertxoko-sariketa-9-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2628-bertxoko-sariketa-9-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4038-aroa-arrizubieta
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-09-zalduondo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-16-korres-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-23-aramaio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-29-gasteiz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2582-bilboko-aste-nagusiko-bertsolari-gazteen-sariketa-1-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2582-bilboko-aste-nagusiko-bertsolari-gazteen-sariketa-1-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-08-21-bilbo-sariketa
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BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2552-bizkaiko-
eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018     
Kokapena: Busturialdea
Hedadura: Busturialdea
Antolatzailea: Gernikako Bertso-eskola (Lilibertso)
Txapelduna: Onintza Enbeita
Faseak/Saioak: 

2018-02-16 Arratzu Sariketa
2018-02-23 Errigoiti Sariketa
2018-03-02 Muxika Sariketa
2018-03-17 Gernika-Lumo Sariketa

Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Enkarterriko Bertsolari 
Txapelketa (1. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2553-bizkaiko-
eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-1.-2018    
Kokapena: Enkarterri
Hedadura: Enkarterri
Antolatzailea: Barakaldoko Bertso-Eskola (Kilika), Trapagarango Bertso-Eskola 
(Kilika), Zallako Bertso-Eskola
Txapelduna: Ander Ucelay
Faseak/Saioak: 

2018-03-03 Portugalete Sariketa
Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Uribe Kostako Bertsolari 
Txapelketa (2. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2555-bizkaiko-
eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2.-2018     
Kokapena: Uribe-Kosta
Hedadura: Uribe-Kosta
Antolatzailea: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE)
Txapelduna: Jone Uria 
Faseak/Saioak: 

2018-03-09 Erandio Sariketa 19:00
2018-03-09 Erandio Sariketa 20:00
2018-03-09 Erandio Sariketa 21:00
2018-03-09 Erandio Sariketa 21:00
2018-03-16 Getxo Sariketa 20:00
2018-03-16 Getxo Sariketa 21:00
2018-03-24 Sopela Sariketa

Bizkaiko Eskualdeetako Bertsolari Txapelketak. Uribe-Butroeko Bertsolari 
Txapelketa (2. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2554-bizkaiko-
eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018     
Kokapena: Uribe-Butroe
Hedadura: Uribe-Butroe
Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Malen Amenabar
Faseak/Saioak: 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2552-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2552-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-busturialdeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/695-onintza-enbeita
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-arratzu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-23-errigoiti-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-02-muxika-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-17-gernika-lumo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2553-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-1.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2553-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-enkarterriko-bertsolari-txapelketa-1.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3824-ander-ucelay
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-03-portugalete-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2555-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2555-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-kostako-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2648-jone-uria-albizuri
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-erandio-sariketa-1900
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-erandio-sariketa-2000
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-erandio-sariketa-2100
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-09-erandio-sariketa-2100
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-16-getxo-sariketa-2000
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-16-getxo-sariketa-2100
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-24-sopela-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2554-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2554-bizkaiko-eskualdeetako-bertsolari-txapelketak.-uribe-butroeko-bertsolari-txapelketa-2.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3216-malen-amenabar
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2018-03-10 Derio Sariketa
Bortzirietako Bertso-Eskolaren Txapelketa (20. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2652-bortzirietako-
bertso-eskolaren-txapelketa-20-2018  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bortziriak
Hedadura: Bortziriak
Antolatzailea: Bortzirietako Bertso-Eskola
Txapeldunak: Iker Gorosterrazu, Joanes Illarregi eta Xabat Illarregi
Faseak/Saioak: 

2018-12-29 Bera Sariketa 12:00
2018-12-29 Bera Sariketa 17:00
2018-12-29 Lesaka Sariketa 18:30
Finala:
2018-12-29 Lesaka Sariketa

Durangaldeko Kopla Txapelketa (5. 2018. Elorrio)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2593-durangaldeko-
kopla-txapelketa-5-2018-elorrio  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Elorrio
Hedadura: Durangaldea
Antolatzailea: Durangaldeko Bertso-Eskola
Txapeldunak: Gorka Pagonabarraga
Faseak/Saioak:
 2018-06-02 Elorrio Sariketa

Erniarraitz Bertso Kopa (3. 2018. Azkoitia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2570-erniarraitz-
bertso-kopa-3-2018-azkoitia  
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Azkoitia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapeldunak: Beñat Lizaso
Faseak/Saioak:
 2018-05-25 Azkoitia Sariketa
Erniarraitz Sariketa (9. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2543-erniarraitz-
sariketa-9.-2018
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Urola Kosta
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Erniarraitz Bertsozale Elkartea
Txapeldunak: Haritz Mujika
Faseak/Saioak:

https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-10-derio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2652-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-20-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2652-bortzirietako-bertso-eskolaren-txapelketa-20-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2344-iker-gorosterrazu
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3397-joanes-illarregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4045-xabat-illarregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-29-bera-sariketa-1200
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-29-bera-sariketa-1700
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-29-lesaka-sariketa-1830
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-29-lesaka-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2593-durangaldeko-kopla-txapelketa-5-2018-elorrio
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2593-durangaldeko-kopla-txapelketa-5-2018-elorrio
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4300-gorka-pagonabarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-06-02-elorrio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2570-erniarraitz-bertso-kopa-3-2018-azkoitia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2570-erniarraitz-bertso-kopa-3-2018-azkoitia
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1300-beat-lizaso
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-25-azkoitia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2543-erniarraitz-sariketa-9.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2543-erniarraitz-sariketa-9.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3183-haritz-mujika
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 2018-02-18 Azkoitia Sariketa
2018-02-25 Errezil Sariketa
2018-03-04 Zestoa Sariketa
2018-03-16 Azpeitia Sariketa

Galarrena Kopla Txapelketa (3. 2018. Lekeitio)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-07-12-lekeitio-
sariketa 
Kokapena: Lekeitio
Hedadura: Lekeitio
Antolatzailea: Lekeitioko Bertso-Eskola (Poto)
Faseak/Saioak:
 2018-07-12 Lekeitio Sariketa
Hernandorena Saria (12. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2587-hernandorena-
saria-12-2018   
Kokapena: Baxenabarre, Lapurdi eta Zuberoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bertsularien Lagunak, Euskal Kultur Erakundea (EKE)
Txapeldunak: Eli Pagola
Faseak/Saioak:
 2018-09-14 Hendaia Sariketa
 2018-09-21 Donapaleu Sariketa
 2018-09-28 Baigorri Sariketa
 2018-10-05 Hazparne Sariketa

Lizardi Saria (42. 2018. Zarautz)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2580-lizardi-saria-42-
2018-zarautz  
Maiztasna: Urtero
Kokapena: Zarautz
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Zarauzko Udala. Kultura eta Zarauzko Bertso-Eskola 
Txapelduna: Aitor Salegi
Faseak/Saioak:

2018-08-30 Zarautz Sariketa
2018-08-31 Zarautz Sariketa
Finala
2018-09-07 Zarautz Sariketa

Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa (4. 2018. Mallabia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2625-mallabiko-
bertsolari-gazteen-txapelketa-4-2018-mallabia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Mallabia 
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Mallabiako Gazte Taldea

https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-18-azkoitia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-25-errezil-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-04-zestoa-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-16-azpeitia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-07-12-lekeitio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-07-12-lekeitio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-07-12-lekeitio-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2587-hernandorena-saria-12-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2587-hernandorena-saria-12-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3869-eli-pagola
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-09-14-hendaia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-09-21-donapaleu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-09-28-baigorri-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-05-hazparne-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2580-lizardi-saria-42-2018-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2580-lizardi-saria-42-2018-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3563-aitor-salegi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-08-30-zarautz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-08-31-zarautz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-09-07-zarautz-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2625-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-4-2018-mallabia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2625-mallabiko-bertsolari-gazteen-txapelketa-4-2018-mallabia
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Txapelduna: Beñat Iguaran
Faseak/Saioak:

2018-11-09 Mallabia Sariketa
2018-11-23 Mallabia Sariketa
Finala:
2018-12-07 Mallabia Sariketa

Martxoan Bertsoa: Taldekako Bertsolari Txapelketa (16. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2556-martxoan-
bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-16.-2018 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Goierri
Hedadura: Goierri
Antolatzailea: Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola 
Txapeldunak: Beñat Agirrezabala, Andoni Imaz eta Mikel Iturriotz
Faseak/Saioak:

2018-02-23 Urretxu Sariketa
2018-03-02 Urretxu Sariketa
Finala:
2018-03-23 Urretxu Sariketa

Mariano Izeta (8. 2018. Elizondo)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2637-mariano-izeta-
8-2018-elizondo 
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Baztango Bertso Eskola, Baztango Udala eta Nafarroako 
Bertsozale Elkartea
Txapeldunak: Saats Karasatorre
Faseak/Saioak:
 2018-11-16 Irurtzun Sariketa
 2018-11-16 Lizarra Sariketa
 Finala:
 2018-11-23 Elizondo Sariketa
Mauri-Apolo Bertso Sariketa (3. 2018. Bilbo)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2559-mauri-apolo-
bertso-sariketa-3-2018-bilbo 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bilbo
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Pottojorran Bertso Eskola (Bilbo)
Txapelduna: Eneko Abasolo “Abarkas”
Faseak/Saioak:

2018-03-23 Bilbo Sariketa
Mikel Laboa Bertsolari Txapelketa (7. 2018. Donostia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2528-mikel-laboa-
bertsolari-txapelketa-7.-2018.-donostia 

http://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/2937-beat-iguaran
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-09-mallabia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-23-mallabia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-07-mallabia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2556-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-16.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2556-martxoan-bertsoa-taldekako-bertsolari-txapelketa-16.-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3426-mikel-iturriotz
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-23-urretxu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-02-urretxu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-23-urretxu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2637-mariano-izeta-8-2018-elizondo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2637-mariano-izeta-8-2018-elizondo
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4108-saats-karasatorre
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-16-irurtzun-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-16-lizarra-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-23-elizondo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2559-mauri-apolo-bertso-sariketa-3-2018-bilbo
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2559-mauri-apolo-bertso-sariketa-3-2018-bilbo
http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/abasolo-eneko-abarkas/pertsona/leihoa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-23-bilbo-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2528-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-7.-2018.-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2528-mikel-laboa-bertsolari-txapelketa-7.-2018.-donostia


Bapatean 2018

226

Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Donostia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Antiguako Jai Batzordea, Doka Donostiako Kafe Antzokia
Txapelduna: Joanes Illarregi
Faseak/Saioak:

2018-01-28 Donostia Sariketa
Orixe Saria (16. 2018. Donostia, Añorga)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2571-orixe-saria-16-
2018-donostia-anorga 
Kokapena: Añorga
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Añorgako Bertso-Eskola (Amasorrain)
Txapelduna: Iñaki Zelaia
Faseak/Saioak: 

2018-05-27 Donostia Sariketa
Osinalde Saria (47. 2018. Gabiria)
1. Aztiri Saria (19. 2018. Gabiria)

BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2539-aztiri-saria-19.-
2018.-gabiria
Kokapena: Gabiria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Aztiri Elkartea
Sailkatuak: Eli Pagola eta Txaber Altube
Faseak/Saioak: 

2018-03-17 Gabiria Sariketa

2. Argi Berri Saria (21. 2018. Ordizia)

BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2540-argi-berri-saria-
21.-2018.-ordizia
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Ordizia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Argi Berri Elkartea
Sailkatuak: Oier Etxeberria eta Peru Abarrategi 
Faseak/Saioak: 

2018-03-24 Ordizia Sariketa

3. Osin Berde Saria (6. 2018. Zaldibia)

BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2538-osin-berde-
saria-6.-2018.-zaldibia
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Zaldibia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Osin Berde Kultur Elkartea 
Sailkatuak: Asier Galarza eta Aitor Servier

https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3397-joanes-illarregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-28-donostia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2571-orixe-saria-16-2018-donostia-anorga
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2571-orixe-saria-16-2018-donostia-anorga
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1959-iaki-zelaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-27-donostia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2539-aztiri-saria-19.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2539-aztiri-saria-19.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3869-eli-pagola
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3209-txaber-altube
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-17-gabiria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2540-argi-berri-saria-21.-2018.-ordizia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2540-argi-berri-saria-21.-2018.-ordizia
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3989-oier-etxeberria
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3192-peru-abarrategi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-24-ordizia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2538-osin-berde-saria-6.-2018.-zaldibia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2538-osin-berde-saria-6.-2018.-zaldibia
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3355-asier-galarza
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3579-aitor-servier
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Faseak/Saioak: 
2018-03-10 Zaldibia Sariketa

4. Osinalde Saria (47. 2018. Gabiria)

BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2541-osinalde-saria-
47.-2018.-gabiria 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Osinalde Elkartea
Txapelduna: Txaber Altube
Faseak/Saioak: 

2018-04-07 Gabiria Sariketa
Pello Errota Bertso Sariketa (1. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2592-pello-errota-
bertso-sariketa-1-2018
Kokapena: Tolosaldea
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Asteasuko Udala eta Harituz Bertsozale Elkartea
Txapelduna: Eneko Lazkoz
Faseak/Saioak:
 2018-09-28 Zizurkil Sariketa
 2018-10-05 Anoeta Sariketa
 Finala:
 2018-10-20 Asteasu Sariketa
Plazatik Gaztetxera (16. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2562-plazatik-
gaztetxera-16-2018 
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Euskal Herria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Debako Gazte Asanblada, Eibarko Gazte Asanblada, Itziarko 
Gazte Asanblada, Oñatiko Gazte Asanblada, Ondarroako Gazte Asanblada, 
Soraluzeko Gazte Asanblada eta Zestoako Gazte Asanblada
Txapelduna: Jokin Bergara
Faseak/Saioak: 
 Final laurdenak:

2018-04-05 Oñati Sariketa
 2018-04-06 Zestoa Sariketa
 2018-04-13 Soraluze Sariketa
 2018-04-14 Itziar Sariketa
 Finalerdiak:
 2018-04-27 Eibar Sariketa
 2018-04-28 Deba Sariketa
 Finala:
 2018-05-12 Ondarroa Sariketa

https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-03-10-zaldibia-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2541-osinalde-saria-47.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2541-osinalde-saria-47.-2018.-gabiria
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3209-txaber-altube
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-07-gabiria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2592-pello-errota-bertso-sariketa-1-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2592-pello-errota-bertso-sariketa-1-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1241-eneko-lazkoz
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-09-28-zizurkil-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-05-anoeta-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-10-20-asteasu-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2562-plazatik-gaztetxera-16-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2562-plazatik-gaztetxera-16-2018
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3868-jokin-bergara
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-05-onati-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-06-zestoa-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-13-soraluze-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-14-itziar-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-27-eibar-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-04-28-deba-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-05-12-ondarroa-sariketa
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Tabernetako bertsolarien sariketa (24. 2018. Hernani)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2647-tabernetako-
bertsolarien-sariketa-24-2018-hernani  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Hernani
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Hernaniko bertsozale taldea
Txapelduna: Iker Ormazabal
Faseak/Saioak: 

2018-01-11 Hernani Sariketa
2018-01-12 Hernani Sariketa
Finala:
2018-01-19 Hernani Sariketa

Txinparta Gazte Sariketa (1. 2018. Oñati)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2526-txinparta-gazte-
sariketa-1.-2018.-oati 
Kokapena: Oñati
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Oñatiko Bertso-Eskola (Txinparta)
Txapelduna: Urko Arregi
Faseak/Saioak:
 2018-01-27 Oñati Sariketa
 2018-02-03 Oñati Sariketa
 Finala
 2018-02-16 Oñati Sariketa
Xenpelar Saria (24. 2018. Errenteria)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2635-xenpelar-saria-
24-2018-errenteria  
Maiztasuna: Bi urtez behin
Kokapena: Errenteria
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Ereintza Kultur Elkartea eta Errenteriako Bertso-Eskola 
(Xenpelar)
Txapelduna: Eli Pagola
Faseak/Saioak:

2018-11-16 Errenteria Sariketa
2018-11-23 Errenteria Sariketa
2018-11-30 Errenteria Sariketa
Finala:
2018-12-09 Errenteria Sariketa

Zarauzko Kopla Txapelketa (12. 2018. Zarautz)
BDB fitxa https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2640-zarauzko-kopla-
txapelketa-12-2018-zarautz  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Zarautz
Hedadura: Euskal Herria

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2647-tabernetako-bertsolarien-sariketa-24-2018-hernani
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2647-tabernetako-bertsolarien-sariketa-24-2018-hernani
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4342-iker-ormazabal
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-11-hernani-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-12-hernani-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-19-hernani-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2526-txinparta-gazte-sariketa-1.-2018.-oati
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2526-txinparta-gazte-sariketa-1.-2018.-oati
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4109-urko-arregi
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-01-27-oati-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-03-oati-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-02-16-oati-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2635-xenpelar-saria-24-2018-errenteria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2635-xenpelar-saria-24-2018-errenteria
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/3869-eli-pagola
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-16-errenteria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-23-errenteria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-11-30-errenteria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-09-errenteria-sariketa
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2640-zarauzko-kopla-txapelketa-12-2018-zarautz
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2640-zarauzko-kopla-txapelketa-12-2018-zarautz
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Antolatzailea: Koplazale elkartea, Xakela Gaztetxe Asanblada eta Zarauzko 
Bertso-Eskola (Motxian)
Txapelduna: Maialen Lujanbio
Faseak/Saioak: 

2018-12-21 Zarautz Sariketa 

https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/1338-maialen-lujanbio
https://bdb.bertsozale.eus/web/saioa/view/2018-12-21-zarautz-sariketa
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C. Lehiaketak

Altzako Bertso-Paper Lehiaketa (8. 2018. Donostia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2558-altzako-bertso-
paper-lehiaketa-8.-2018.-donostia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Altza
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Bizarrain Kultur Elkartea
Saridunak: 

Sari nagusia: Lierni Rekondo: “Odol husten”
Altzako Onena: Arkaitz Lareki

Amarako Bertso Paper Lehiaketa (1. 2018. Donostia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2558-altzako-bertso-
paper-lehiaketa-8.-2018.-donostia   
Kokapena: Amara
Hedadura: Amara
Antolatzailea: Amarako Jai Batzordea
Saridunak: 

1. Aitor Odriozola 
2. Peru Aiartza 
Aipamen berezia: Itxaso Piquer

Arrasate Bertso-Paper Lehiaketa (31. 2018. Arrasate)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2612-arrasate-bertso-
paper-lehiaketa-31-2018-arrasate  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Arrasate
Hedadura: Debagoiena
Antolatzailea: AED Kultur Elkartea 
Saridunak: 

LHko 5. eta 6.maila: Alaitz Etxebarria, Lide Azkarate, Maren Tena eta Miriam 
Moya. 
DBH 1-2 maila: Beñat eta Garazi Barrena 
DBH 3-4 maila: Olatz Zuazubiskar eta Malen Basabe 
Batxilergoa: Haizea Arana eta Oihana Arana.

Azkoitia BHI Bertso-Paper Lehiaketa (27. 2018. Azkoitia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2567-azkoitia-bhi-
bertso-paper-lehiaketa-27-2018-azkoitia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Azkoitia
Hedadura: Urola Kosta
Antolatzailea: Azkoitia BHI eta Indarlan Guraso Elkartea (Azkoitia BHI) 
Saridunak: 

Azkoitia BHI ikastolako irabazleak: 
-A taldea (12-14 urte bitartekoak) 
1. saria: Haritz Alberdi eta Joritz Arozena, Euskararen haria lanarekin. 
2. saria: Anartz Zubizarreta, Astebete deskonektatuta lanarekin. 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2558-altzako-bertso-paper-lehiaketa-8.-2018.-donostia
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-B taldea (12-16 urte bitartekoak) 
1:saria: Ioritz Legardaereño eta Joseba Tena, Haur honen istorioa lanarekin. 
2. saria: Karmele Olariaga eta Zihara Gabilondo, Bortxaketa lanarekin. 
 
-C taldea (12-18 urte bitartekoak) 
1.saria: Julene Iturbe, Begietatik entzuten denean lanarekin. 
2.saria: Saririk ez. 
 
Azkoitia BHI ikastolaz kanpoko irabazleak: 
 
-A taldea (12-14 urte bitartekoak) 
1. saria: Naia Arrizabalaga, Autobuseko leihotik lanarekin. 
2. saria: Amets Aizpurua, Arrantza lanarekin. 
 
-B taldea (12-16 urte bitartekoak) 
1. saria: Aner Euzkitze, Az(azk)ala(k) margotuta lanarekin. 
2. saria: Saririk ez. 
 
-C taldea (12-18 urte bitartekoak) 
1. saria: Oihana Arana, Farolen argiten lanarekin. 
2. saria: Haizea Arana, Azala sare lanarekin.

Barañaingo Euskarazko Haur eta Gazte Literatura Lehiaketa (29. 2018. 
Barañain)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2620-baranaingo-
euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-29-2018-baranain   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Barañain
Hedadura: Barañain
Antolatzailea: Barañaingo Udala. Euskara 
Saridunak:

Lehen Hezkuntza: 
1. saria: “Transilbania Hotela” / Ibai Uriz 
2. saria: “Uda” / Eneko Arazuri eta Iker Villanueva 

Basarri Saria (34. 2018. Zarautz)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2568-basarri-saria-34-
2018-zarautz   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Zarautz
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Zarauzko Udala. Kultura
Saridunak:

1. saria: “Siga saga” / Ibai Esoain
2. saria: “Behar haut, putakumea” / Xabier Euzkitze

Baztan Bidasoako Bertsopaper Lehiaketa (31. 2018. Bera)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2596-baztan-
bidasoako-bertso-paper-lehiaketa-21-2018-bera   

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2620-baranaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-29-2018-baranain
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2620-baranaingo-euskarazko-haur-eta-gazte-literatura-lehiaketa-29-2018-baranain
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Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Baztan Bidasoa
Antolatzailea: Bortzirietako Bertso-Eskola, Berako Udala. Kultura
Saridunak:

A mailan, (10 urte arte): 
1. Xabier Garro Lasheras - ‘Infernua’  
2. Mikel Zozaia - ‘Iniesta’  
Aipamena: Axuri Zapiain Arlegik - ‘Karabana’. 
 
B mailan (11-14 urte) :  
1. Imanol Mesa Garmendia - ‘Argia’  
2. Amaiur Goñi Elortza - ‘Hazi baten indarra’ 
Aipamena: Lexuri Arotzena Portu - ‘Amona’. 
 
C mailan (15-18 urte): 
1. Ane Telletxea Igoa - ‘La manada’ 
2. Ekhiñe Zapian Arlegi - ‘Zer da bertsoa?. 
 
D mailan (18 urtetik goiti) 
1. Julen Zelaieta Iriartek - ‘Seme, besarka nazazu’ 
2. Eneko Fernandez Maritxalarrek - ‘Justiziaren balantzak’.

Beasain Idazlehiaketa (28. 2018. Beasain)
BDB fitxa https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2613-beasain-
idazlehiaketa-28-2018-beasain  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Beasain
Hedadura: Goierri
Antolatzailea: Beasaingo Udala
Saridunak:

A MAILA:  
1. saria: “Amaitu da” / Maddi Aiestaran Iparragirre 
2. saria: “Bertsoak” / Itziar Mendia Urrutia 
 
B MAILA: 
1. saria: “Bertso afariak” / Hodei Munduate Etxeberria 
2. saria: “Munduaren beste alderdia” / Uxue Iruretagoiena Andres 
 
D MAILA: 
1. saria: “Ikasleon bizitza eskolan” / Khadim Soc 
2. saria: “Monja eta apaiza” / Maren Mendizabal Izagirre 
 
E MAILA: 
1 saria: “Mendekua” / June Aiestaran Iparragirre 
2. saria: “Sukaldari traketsa” / June Lopez; Irene Manzano eta Naroa Arregi 
Aipamena: “Txokoan” / Unax Madina Irastorza 
Aipamena: “Inauteriko jaiak” / Ibai Zabalaeta de Benito

Belarrioren omenezko Bertso-paper Txapelketa (1. 2018. Zarautz)

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2613-beasain-idazlehiaketa-28-2018-beasain
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BDB fitxa:  https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2550-belarrioren-
omenezko-bertso-paper-txapelketa-1.-2018.-zarautz 
Kokapena: Zarautz
Hedadura: Zarautz
Antolatzailea: Azken Portuko Jai Batzordea
Saridunak:

16 urtetik gorakoetan: Beñat Intxauspe 
16 urtetik beherakoetan: Amets Aizpurua

Bertso Bizi Gazte bideoklip lehiaketa (2. 2018. Araba)
BDB fitxa:  https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2586-bertsoa-bizi-
gazte-bideoklip-lehiaketa-2-2018-araba  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Araba 
Hedadura: Araba
Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea
Saridunak:

Txalo zaparrada saria: “Tabuak Tabu”  
Bozka gehien jasotakoa: 570 bozka jasota “Ez naiz geratuko mutu”  
Bideo klip onenaren saria: “Sormena” 
Bideo klip originalen saria: Amurrioko “Izan libre” eta Murgiako “Ez ahaztu”

Bertsolaritzen (21. 2018. Mendata)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2561-bertsolaritzen-
21-2018-mendata   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Busturialdea
Antolatzailea: Oilargane Elkartea 
Saridunak:

A MAILA:  
1. Maialen Apraiz  
2. Amets Martin 
 
B MAILA: 
1. Jokin Ansotegi 
2. Maimuna Manned 
 

D MAILA:  
1. Janire Arrizabalaga 
2. Ane Aldana 
 
AIPAMENAK: 
 
- A MAILAN: Ander Larruzea, Lore Uriondo, Unax Albestegi, Oihane 
Martinez, Etxahun Amutio, Oinatz Eizagirre eta Jon Bilbao 
 
- B MAILAN: Ismael Ohamar, Markel Navarrete, Arraitz Marcos, Izaro 
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Barruietabeña eta Antonella Navarro 
 
- D MAILAN: Agurtzane Gerrikabeitia, Itziar Azketa eta Zohartze Lexartzegi

Bertsomovieda! (7. 2018. Beasain)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2542-bertsomovieda-
7.-2018.-beasain   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Arrano Kultur Elkartea. Beasain
Webgunea: www.bertsomovieda.com 
Saridunak:

16 urtetik gorakoetan:  
- Sari Nagusia: Emakume meatzariak / Marruka, Portugaleteko proiektu 
komunikatibo herrikoia 
- Aipamen berezia eta Bertsorik onenak dituen Bertsomoviea: Dastatu / 
Txakur Gorria 
 
16 urtetik beherakoetan:  
- Sari Nagusia: Berdinak eskubideetan / Lesakako bertso-eskolako gazteak 
- Aipamen berezia: Zertarako ezkutatu? / June Agirrebaltzategi Durana, 
Itsaso Etxaburu Goikoetxea eta Maialen Vicente Apiñaniz 
 
Publikoaren saria (bozketaren arabera): Emakume meatzariak

Bota Bertsoa! (4. 2018)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2533-bota-
bertsoa-4.-2018 Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Buruntzaldea 
Antolatzailea: Dobera Euskara Elkartea eta Hernaniko Bertso-Eskola (Iraulio 
Panttalone)
Saridunak:  

1. Talde resakadunenari saria: Hernaniko nesken 1. futbol taldea 
2. Garineko bertso onena: Maddi Ormazabal  
3. E-mailez bidalitako onena: Iñaki Iglesias  
4. Bukaera lotsagarrienaren saria: Alaia Esnaola  
5. “Tanborra” hitzarekin bukatzeagatik: Janire Ezeiza  
6. Serbilletan idatzitako bertso onena: Paula Ibabe, Aritz Irigoien, Ane 
Irazabal eta Manex Torrealdoi 
7. Bertso Filosofikoena(k) - I: Igor Leiaristi  
8. Bertso Filosofikoena(k) - II: Ander Etxeberria eta lankideak 
9. Lotsatuenaren saria: Josu Elola 
10. Koplariaren saria: Asier Etxaniz 
11. Metafora onena: Anbula, Jon Osa 
12. Errimatzeatik dena libre: Radioshak (Andriu) 
13. Chihirok babestutako saria: Estitxu Agirre 
14. Bertso sakonena: Arantxa Aira 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2542-bertsomovieda-7.-2018.-beasain
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15. Txotx-ekin hitz joko kuriosoena: Nahikari Lopez 
16. Espidifenek babestutako saria: Kepa Maiz 
17. Bertso aldarrikatzaileena: Hernaniko nesken waterpolo taldea eta Txupi 
18. 9 puntuko bertso onena(k) I: Iraditarrak 
19. 9 puntuko bertso onena(k) II: Xabi Burgaña 
20. Bertso kontzientzidunena: Pello Urretabizkaia 
21. Dobera saria: Onintza Legorburu eta lagunak 
22. Onomatopeia onena duen bertsoa: Ion Beloki

Bota Bi Kopla! Lehiaketa (2. 2018. Zumaia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2645-bota-bi-kopla-
lehiaketa-2-2018-zumaia  
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Zumaia
Antolatzailea: Zumaiako Bertso-Eskola
Saridunak:

Haizea Egaña eta Lierni Linazisoro
Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa (28. 2018. Iruñea)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2578-egile-
berrientzako-literatur-lehiaketa-28-2018-irunea     
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Nafarroa
Hedadura: Nafarroa
Antolatzailea: Iruñeko udala. Euskara
Saridunak: 

Bertso-paperak:
1. Eneko Fernandez Maritxalar: “IHES!!! Gertu sentitu ahal izateko... ihes 
egitea derrigorra denean” 
2. Joanes Illarregi Marzol: “Lurrak eman eta kendu didanari” 
3. Esteban Arozena Mitxelena: “Pilota: Gure kirol nazionala”

Garriko Bertsolari Eguna: Bertso Idatzien Sariketa (31. 2018. Muxika)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2566-garriko-
bertsolari-eguna-bertso-idatzien-lehiaketa-31-2018-muxika   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Busturialdea
Antolatzailea: Garriko Bertso-Eskola 
Saridunak: 

A MAILA (12 urtera artekoak) 
- 1. saria: Etxahun Amutio 
- 2. saria: Abodi del Val 
 
B MAILA (13-14 urtekoak) 
- 1. saria: Jokin Ansotegi 
- 2. saria: Ismaiel Aomar 
 
C MAILA (15-18 urtekoak) 
- 1. saria: Ander Sarriugarte 
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- 2. saria: Bittor Altube 
 
AIPAMENAK: 
- A MAILA: Manex Jurado; Ahinize Azkarai; Ander Larruzea; Oinatz 
Eizagirre; Juko Alvarez; Irati Gerrikagoitia; Alin Lopategi 
- B MAILA: Naroa Arretxe; Izaro Barruetabeña; Mikel Arrizabalaga 
- C MAILA: Zohgartze Lexartzegi; Agurtzane Gerrikabeitia; Janire 
Arrizabalaga; Iruri Altzerreka; Gorga Pagonabarraga

Getariako Literatur Lehiaketa (17. 2018. Getaria)
 BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2614-getariako-
literatur-lehiaketa-17-2018-getaria   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Getaria
Antolatzailea: Getariako Udala. Kultura
Saridunak:

12-14 urte bitarteko mailan: Mahasti Jaun saria’ / Amets Aizpurua 
Helduen mailan: ‘Josi ta josi’ / Onditz Goikoetxea 

Ibon Zabala Saria (20. 2018. Errenteria)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2630-ibon-zabala-
saria-20-2018-errenteria   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau Haizetara Elkartea 
Saridunak: 

1. saria: Jare Antzizar Salbador
 

“Joxean Ormazabal” ipuin, bertso eta marrazki lehiaketa (15. 2018. Segura)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2650-joxean-
ormazabal-ipuin-bertso-eta-marrazki-lehiaketa-15-2018-segura   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Goierri
Antolatzailea: Elorri Kultur Elkartea eta Hitz eta Irri Euskara Elkartea
Saridunak:

6 eta 7 urte: Inhar Garmendia 
8 eta 9 urte: Aidan Kortabitarte-Lena Houset Serraller 
10 eta 11 urte:  
1. saria: Haitz Urrestarazu 
Aipamena: Aetz San Sebastian

Iparragirre Saria: Bertso, Narratiba eta Poesia (2018. Zumarraga-Urretxu)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2616-iparragirre-saria-
bertso-narratiba-eta-poesia-2018-zumarraga-urretxu   
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
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Antolatzailea: Urretxuko Udala eta Zumarragako Udala
Saridunak: 

1. saria: “Ez beti da ez!” / Ekaitz Goikoetxea 
2. saria: “Bizitza zor” / Karmele Mitxelena

Iurretako Literatur Lehiaketa (15. 2018. Iurreta)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2594-iurretako-
literatur-lehiaketa-15-2018-iurreta    
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Iurreta
Antolatzailea: Iurretako Herri Biblioteka
Saridunak: 

1.Saila (L.H. 3-4. mailak): Natura / Pello Muguruza Unzalu 
2.Saila (L.H. 5-6. mailak): Pelikulak / Naroa Jaio Jaio 
3.Saila (D.B.H. 1.-2. mailak): Larunbat goiza / Nahia Fidalgo Sebastian 
5.Saila (Batxillergoa): Anboto, Oiz, Mugarra… / Amaia Elizaran Mendarte 
6.Saila (Helduak): Eliteko ama / Iñigo Legorburu Arregi 
Aipamena: Siriari / Jon Martin Etxebeste

Julene Azpeitia Ipuin eta Bertso Lehiaketa (20. 2018. Durango)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2664-julene-azpeitia-
ipuin-eta-bertso-lehiaketa-20-2018-durango   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Durango
Antolatzailea: Durangoko Udala. Euskara
Saridunak:

LH-ko 5. eta 6. maila 
Aitor Forjan Gonzalez: BARATZEKO BERTSOAK 
 
DBH-ko 1. eta 2. maila 
Hutsik 
 
DBH-ko 3. eta 4. maila 
Hutsik 
 
17-18 urte bitartekoak 
Hutsik 
 
18 urtetik gorakoak 
Manu Goiogana Bengoetxea: AR(I)MAGABEKO KONPLIZEEI

Koldo Eleizalde Literatura Lehiaketa (33. 2018. Bergara)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2604-koldo-eleizalde-
literatura-lehiaketa-33-2018-bergara   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Bergara
Antolatzailea: Bergarako Udala. Euskara 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2594-iurretako-literatur-lehiaketa-15-2018-iurreta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2594-iurretako-literatur-lehiaketa-15-2018-iurreta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2664-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-20-2018-durango
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2664-julene-azpeitia-ipuin-eta-bertso-lehiaketa-20-2018-durango
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2604-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-33-2018-bergara
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2604-koldo-eleizalde-literatura-lehiaketa-33-2018-bergara
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Saridunak:
1. kategoria:  
- Jangelako janaria / Leire Martin, Miren Moñux 
- Mugikorrean preso / LH-6 B 
- Herrialdeen ametsak / Haizea Arantzabal 
- Bulling-a / Iñaki Aldazabal 
 
2. kategoria:  
- Emakumea / Nagore Otadui, Paula Palacios 
 
3. kategoria: 
- Guk zergatik ez / Garikoitz Lopez de Munain 
- Baliza / Nerea Madariaga

Koldo Mitxelena Literatur Saria (29. 2018. Donostia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2611-koldo-mitxelena-
literatur-saria-29-2018-donostia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Donostia
Antolatzailea: Donostiako Euskararen Udal Patronatua 
Saridunak:

B- maila: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa (8-10 urte) 
Saritua: “Nire txakurra” / Sara Balerdi Mendizabal 
Aipamenak:  
- “Kirolak” / Ekai Iraeta Uria 
- “Nire Txakurraren Bertsoak” / Aitana Ferreira Mendoza 
 
C- maila: Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa (10-12 urte) 
Saritua: “Nire txakurra” / Sara Balerdi Mendizabal 
Aipamenak:  
- “Animaliak” / Ihintza Zabalo Ezkurra 
- “Ikastola” / Xabier Alduntzin Susperregi 
- “Lagunak” / Miren de Paul Aizpuru 
- “Oporrak” / Ane Agirre Alvarez 
 
D- maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa (12-14 urte) 
Aipamenak:  
- “Itsas Denboralea” / Naiara Udakiola Agirrebengoa 
- “Nire Bigarren Etxea” / Mattin Arana Lopetegi 
 
E- maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloa (14-16 urte) 
Aipamenak: 
- “Diana Quer” / Maitena Ostolaza Cogollos 
- “Ezusteko Amodioa” / Lucia Martinez Mtez de Lizarduy 
- “Munduko Gatazkak” / Intza Artetxe Oronoz 
 
F- maila: Batxilergoa eta Lanbide-Heziketa (16-18 urte) 
Saritua: “Kirola Kirol” / Jon Auzmendi del Valle de Lersundi 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2611-koldo-mitxelena-literatur-saria-29-2018-donostia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2611-koldo-mitxelena-literatur-saria-29-2018-donostia
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Lazkao-Txiki Bertsopaper Lehiaketa (27. 2018. Ordizia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2589-lazkao-txiki-
bertso-paper-lehiaketa-27-2018-ordizia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Argi Berri Elkartea
Saridunak:

HELDUAK (18 urtetik gorakoak) 
1. Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena (Beasain): Zakila maite 
zuena 
2. Aitor Albistur Pulido (Orereta): Zapla! 
3. Jon Gurrutxaga Urbieta (Azpeitia): Despedida 
 
GAZTEAK (14-18 urte bitartekoak) 
1. Maddi Aiestaran Iparragirre (Beasain): Kale beltza 
2. Aner Peritz Manterola (Zarautz): Biriketan 
3. Desert 
 
GAZTETXOAK (13 urte artekoak) 
1. Oinatz Aramendi Plazaola (Zumarraga) 
2. Aner Azurmendi Beain (Zaldibia) 
3. Ane Arrizabalaga Arrieta (Azkoitia)

Loramendi Literatura Lehiaketa (29. 2018. Aretxabaleta) 
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2618-loramendi-
literatura-lehiaketa-29-2018-aretxabaleta   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Aretxabaleta
Antolatzailea: Loramendi euskara elkartea 
Merkataritza euskararekin Bertso Paper Lehiaketa (3. 2018. Markina-Xemein)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2639-merkataritza-
euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-3-2018-markina-xemein   
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Markina-Xemein 
Antolatzailea: Hemen be bai. Markina-Xemeingo Merkatari Elkartea
Saridunak: 

DBH 1-2: 
1. Maddi Bereziartua 
2. Ziara Larrinaga 
3. Ariane Sololuze 
4. Amaiur Galdos 
 
DBH 3-4: 
1. Sara Asenjo 
2. Sarai Larrinaga

Pello Mari Otaño Bertsopaper Lehiaketa (5. 2018. Zizurkil)

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2589-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-27-2018-ordizia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2589-lazkao-txiki-bertso-paper-lehiaketa-27-2018-ordizia
http://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2331-loramendi-literatura-lehiaketa-27.-2016.-aretxabaleta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2618-loramendi-literatura-lehiaketa-29-2018-aretxabaleta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2618-loramendi-literatura-lehiaketa-29-2018-aretxabaleta
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2639-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-3-2018-markina-xemein
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2639-merkataritza-euskararekin-bertso-paper-lehiaketa-3-2018-markina-xemein
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BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2621-pello-mari-
otano-bertsopaper-lehiaketa-5-2018-zizurkil   
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Gipuzkoa
Antolatzailea: Harituz Bertsozale Elkartea eta Teodoro Hernandorena Kultur 
Elkartea
Saridunak: 

Gaztetxoen maila (15 urtera arte): 
1.saria: MASKARAK. Joar Garate Rueda (Zumaia) 
2.saria: FUTBOLA EKONOMIA BILAKATU DA. Beñat Mateos Zeberio 
(Asteasu) 
 
Gazteen maila (15-18 urte): 
1.saria: DESOREKAN. Julene Iturbe Epelde (Azkoiti) 
2.saria: HAMAIKA. Aner “Euzkitze” (Zarautz) 
 
Helduen maila (18 urtetik aurrera): 
1.saria: SEX-USARIYUAK. Haritz Mujika Lasa (Asteasu) 
2.saria: MISIO GOGOR BATEN. Jon Gurrutxaga Urbieta (Azpeitia)

San Andres Bertsopaper Lehiaketa (24. 2018. Eibar)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2626-san-andres-
bertso-paper-lehiaketa-24-2018-eibar   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Eibar
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Eta Kitto! Euskara Elkartea 
Saridunak:

16 urtetik gorakoen maila: 
1. Jesus Mari Gisasola”Trunboi”: “Maitasunez Mutu” 
2. Iñigo Legorburu: “Astelehenak eguzkitan” 
 
16 urtetik beherakoen maila: 
1. Peru Alberdi: “Bertso Eskola” 
2. Ane Ariznabarreta: “Natura”

San Antontxu Bertsopaper Lehiaketa (20. 2018. Mungia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2505-san-antontxu-
bertso-paper-lehiaketa-20.-2018.-mungia   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Bizkaia
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Mungiako Bertso-Eskola (Taket) 
Saridunak: 

GAZTEAK 
1.Saria.”Izarapetik”. Julene Iturbe Epelde(Azkoitia) 
2.Saria.”Glotofobiaren antidotoa”. Peru Iraztorza Santxo(Algorta) 
3.Saria.”Zazpi egun”. Maddi Zabalo Mateos(Zeberio) 
Aipamenak: Oiher Errementaria, Olaia Cancelo, Ainhoa Gorostiaga, Izaro 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2621-pello-mari-otano-bertsopaper-lehiaketa-5-2018-zizurkil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2621-pello-mari-otano-bertsopaper-lehiaketa-5-2018-zizurkil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2626-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-24-2018-eibar
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2626-san-andres-bertso-paper-lehiaketa-24-2018-eibar
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2505-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-20.-2018.-mungia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2505-san-antontxu-bertso-paper-lehiaketa-20.-2018.-mungia
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Bilbao, Malen Iturregi, Maddi Zabala. 
 
HELDUAK 
1.Saria.”Bihotzerrea”. Moises Enbeita Ealo(Muxika) 
2.Saria. “Bilobatxoari”. Julian Albiztur Aranburu(Orereta) 
3.Saria. “Agure erretxin baten gogoetak”.Aitor Bizkarra Ruiz(Abadino) 
Aipamenak: Beñat Barainka(Arrieta), Aritz Fernandez Lasarte(Gamiz-Fika), 
Erlantz Astorkiza(Mungia)

San Telmo Literatur Saria (35. 2018. Zumaia)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2584-san-telmo-
literatur-saria-35-2018-zumaia   
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Zumaia
Antolatzailea: Zumaiako Udala 
Saridunak:

LH4: Irati Manzisidor “Nire osaba” 
LH5: Xabier Zubikarai Lizaso “Bertsoa” 
LH6: Joanes Arrizabalaga Albizu ”Sukarraren ondorioak” 
DBH1: Oihane Echaide “Bizitza hau…” 
DBH2: Eider Udabe Iriondo “Azterketak” 
DBH3: Joar Garate “Maitasun zoro hau” 
DBH4: Garazi Eizagirre Goenaga “Amonaren mantala” 
BATX: Joane Alberdi Esnal eta Irati Azpiazu Galarraga “Bi ama, maitasun 
bat”

Santixabel Bertsopaper Lehiaketa (42. 2018. Usurbil)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2603-santixabel-
bertso-paper-lehiaketa-42-2018-usurbil   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Usurbil
Antolatzailea: Usurbilgo Bertso-Eskola (Bota Punttuba) eta Usurbilgo Udala
Saridunak:

1. saria: “Ikusten ez diren kateak” / Jon Aizpurua Esnaola 
2. saria: “Joxan Artze olerkaria” / Iñaki Agirresarobe

Urretxu eta Zumarragako Eskolarteko Bertsopaper Lehiaketa (31. 2018. 
Urretxu-Zumarraga)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2615-urretxu-eta-
zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-urretxu-zumarraga   
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Urretxu-Zumarraga
Antolatzailea: Zumarraga-Urretxuko Bertso-Eskola
Saridunak:

A MAILA: LH5 eta LH6.  
Gaia: “Amona negarrez ikusi duzu gaur” 

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2584-san-telmo-literatur-saria-35-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2584-san-telmo-literatur-saria-35-2018-zumaia
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2603-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-42-2018-usurbil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2603-santixabel-bertso-paper-lehiaketa-42-2018-usurbil
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2615-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-urretxu-zumarraga
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2615-urretxu-eta-zumarragako-eskolarteko-bertso-paper-lehiaketa-31-2018-urretxu-zumarraga
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1. Julen Lesmes Martin. 
2. Eneko Garcia Muñoz 
3. Unai Madina Lizarralde 
 
Aipamen bereziak: Miren Karmele Galdona Antia, Oier Agirrezabal Pavon, 
Iker Jimenez Lopez, Hodei Salaberria Izagirre, Maria Arratibel Campo, Ane 
Bilbao Garmendia, Garazi Lasa Larrañaga, Itsaso Perez Soraluze, Markel 
Araguzo Salaberria eta Oier Urkiola Urmeneta 
 
B MAILA: DBH1 eta DBH2. 
Gaia: “Zure lehenengo bideoa igotzen ari zara Youtube-ra” 
1. Ibai Badiola Intxausti 
2. Aintziñe Maroto Mendizabal 
3. Unai Hurtado Alberdi 
 
Aipamen bereziak: Mikel Aiastui Madina, Garazi Mendez Basabe, Oihane 
Makaia Urruzmendi, Aimar Lazaro Del Hoyo eta Irune Lopez Gonzalez. 
 
MAILA NAGUSIA: DBH3 eta DBH4 
Gaia librea. 
1. Malen Badiola Intxausti 
2. Laura Carrasco Lasa 
3. Julen Sasieta Zaldua 
 
Aipamen berezia: Maddi Izagirre Urrestila eta Ander Josue Nebreda.

Zapirain Anaiak Bertsopaper Lehiaketa (30. 2018. Errenteria)
BDB fitxa: https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2629-zapirain-anaiak-
bertso-paper-lehiaketa-30-2018-errenteria  
Maiztasuna: Urtero
Kokapena: Gipuzkoa
Hedadura: Euskal Herria
Antolatzailea: Errenteriako Bertso-Eskola (Xenpelar), Lau Haizetara Elkartea 
Saridunak: 
 1. saria: Aitor Albistur Pulido

https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2629-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-30-2018-errenteria
https://bdb.bertsozale.eus/web/aldizkakoa/view/2629-zapirain-anaiak-bertso-paper-lehiaketa-30-2018-errenteria
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BAIONA (2018-01-12)
M. Lujanbio, S. Colina, J. Maia, A. Arzallus, B. Gaztelumendi, A. Mendiluze, A. Sarriegi eta 
I. Elortza.

GETARIA (2018-01-14)
A. Mendiluze, I. Elortza, A. Sarriegi, A. Arzallus, S. Colina eta M. Lujanbio.

LEGUTIO (2018-01-19)
O. Bartra, N. Ibarzabal, I. Elortza eta S. Colina.

TOLOSA (2018-01-20)
M. Lujanbio, B. Iguaran, A. Laburu, A. Arzallus, A. Egaña eta A. Mendiluze.

MUNGIA (2018-01-27)
U. Iturriaga, O. Bartra, A. Arzallus, A. Egaña eta M. Agirre.

BILBO (2018-01-28)
I. Elortza, A. Arzallus, N. Ibarzabal eta M. Amuriza

AIZARNAZABAL (2018-02-16)
A. Egaña eta I. Zubeldia

ALEGIA (2018-02-23)
O. Iguaran, A. Egaña, J. Maia, A. Martin eta B. Gaztelumendi.

ZARAUTZ (2018-02-24)
A. Arzallus, A. Laburu, O. Iguaran, B. Jauregi, E. Artetxe eta I. Zubeldia.

LEGAZPI (2018-03-02)
A. Sarriegi eta U. Agirre.

BIRIATU (2018-03-04)
A. Arzallus, U. Agirre, M. Arzallus, A. Egaña eta M. Lujanbio.

ZIGOITIA (2018-03-10)
O. Perea, O. Iguran, O. Bartra eta A. Martin.
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BERGARA (2018-03-23)
U. Agirre, A. Egaña, M. Lujanbio, A. Sarriegi eta I. Zubeldia.

ZUMAIA (2018-04-06)
J. Maia, A. Karrika, M. Artetxe, U. Iturriaga, A. Egaña eta M. Lujanbio.

ASTEASU (2018-04-19)
A.M. Peñagarikano eta M. Lujanbio.

ALTZA (2018-04-26)
On. Enbeita, O. Iguaran, M. Artetxe eta M. Arzallus.

IRUN (2018-05-03)
E. Pagola, A. Agirre, A. Agirreazaldegi eta U. Casado.

BILBO (2018-05-06)
M. Lujanbio, S. Colina, O. Bartra eta E.  Lekue.

LEGORRETA (2018-05-09)
B. Iguaran, G. Urteaga, E. Pagola, M. Akizu, U. Mendizabal eta M. Goiogana.

ANTZUOLA (2018-05-18)
I. Elortza, A. Laburu, H. Arana, M. Artetxe eta I. Zubeldia.

IRUÑEA (2018-05-23)
A. Karrika, J. Soto, I. Majuelo, S. Alkaiza, S. Colina eta E. Lazkoz.

ANOETA (2018-05-23)
A. Mendiluze, A. Sarriegi, M. Lujanbio, B. Iguaran, M. Artetxe eta M. Amuriza.

EREÑOTZU (2018-06-17)
M. Lujanbio, A. Karrika, A. Mendiluze, E. Pagola eta A. Sarriegi.

LESAKA (2018-07-07)
M. Lujanbio, U. Alberdi, X. Terreros “Terre”, A. Egaña, eta Ander Itturri.

ALGORTA (2018-07-11)
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J. Maia, U. Iturriaga, A. Egaña, A. Martin, J. Uria eta F. Paia.

ALEGIA (2018-07-13)
A. Arzallus, S. Colina, B. Iguaran, U. Alberdi eta I. Zubeldia.

MARKINA-XEMEIN (2018-07-16)
M. Artetxe, U. Iturriaga, O. Iguaran eta X. Galletebeitia.

ELIZONDO (2018-07-25)
A. Oiartzabal “Xamoa”, I. Mantzizidor “Mantxi”, A. Martin eta E. Zelaia.

ALTZO (2018-07-31)
M. Lujanbio, H. Mujika, A. Mendiluze, A. Egaña, O. Iguaran eta S. Colina.

GASTEIZ (2018-08-09)
J. Soto, M. Amuriza, P. Abarrategi eta O. Perea. 

ZARAUTZ (2018-08-12)
M. Lujanbio, S. Colina, U. Agirre, A. Sarriegi, N. Ibarzabal eta A. Urbieta.

LEITZA (2018-08-13)
M. Lujanbio, A. Mendiluze, N. Elustondo, J. Soto, J. Illarregi eta X. Illarregi.

DONOSTIA (2018-08-13)
M. Lujanbio, A. Mendiluze, B. Gaztelumendi eta I. Elortza.

BILBO (2018-08-20)
M. Akizu, S. Colina, A. Estiballes eta I. Ajuriagojeaskoa. 

GORRITI (2018-08-26)
M. Lujanbio, eta A. Mendiluze.

ZIZURKIL (2018-09-06)
A. Agirre, O. Iguaran, J.M. Irazu U. Mendizabal, eta H. Mujika.
 

DONOSTIA (2018-09-07)
M. Lujanbio, eta A. Mendiluze.
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ALKIZA (2018-09-09)
M. Lujanbio, A. Mendiluze, A. Egaña,, S. Lizaso, U. Mendizabal eta A. M. Peñagarikano. 

IURRETA (2018-10-06)
J. Maia, A. Bizkarra, I. Elortza, A. Arzallus, M. Lujanbio eta M. Amuriza

OÑATI (2018-10-07)
A. Laburu eta I. Zubeldia.

DONOSTIA (2018-10-14)
Araceli Argüello. Tomasita Quiala, A. Arzallus, J. Uria eta J. Soto.

GERNIKA-LUMO (2018-10-28)
 U. Iturriaga, A. Sarriegi, J. Uria, A. Egaña, O. Iguaran  eta E. Lekue.

SORALUZE (2018-11-23)
J. Uria, A. Sarriegi, N. Ibarzabal eta S. Lizaso.

EIBAR (2018-11-25)
U. Mendizabal, A. Martin, M. Lujanbio eta A. Egaña.

BERRIZ (2018-12-02)
M. Arzallus, M. Amuriza, A. Martin eta On. Enbeita.

DONOSTIA (2018-12-13)
A. Labaka eta A. Egaña.

BILBO (2018-12-15)
On. Enbeita, E. Lekue, X. Galletebeitia, J. Uria, M. Amuriza, N. Ibarzabal, A. Bizkarra eta E. 
Abasolo “Abarkas”.

AZPEITIA (2018-12-20)
M. Lujanbio, A. Egaña, A. Salegi, A. Martin, I. Zubeldia eta A. Arzallus.
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SA R I K E TA K
GETXO (2018-02-09)

17. Abra Saria
A. Arrizubieta, K. Diaz, M. Lasarte, B. Mujika, L. Ondaro eta A. Ucelay.

GABIRIA (2018-04-07)
47. Osinalde Saria
P. Abarrategi, E. Pagola, A. Galarza, O. Etxeberria, T. Altube eta A. Servier.

ONDARROA (2018-05-12)
16. Plazatik Gaztetxera
J. Bergara, O. Etxeberria, U. Arregi, M. Astigarraga, A. Zubikarai eta A. Beloki.

ZARAUTZ (2018-09-07)
42. Lizardi Saria

T. Altube, A. Igartzabal “Potto”, I. Irazustabarrena, E. Pagola, A. Salegi eta I. Uria.

HAZPARNE (2018-10-06)
12. Hernandorena Bertsu Sariketa. Finala
A. Galarza, A. Servier, J. Gurrutxaga, T. Altube, M. Akizu, eta E. Pagola.

ARAMAIO (2018-10-19)
M. Abarrategi, H. Arana, A. Arriolabengoa, T. Altube, A. Ugarte, A. Zuazubizkar, M. Arregi, J. 
Labayen, P. Amilburu, A. Esteban, P. Abarrategi eta M. Berrizbeitia.
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B e r t soa ld i
hau tatuak
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CDan eta http://bdb.bertsozale.com

BAIONA (2018-01-12)
M. Lujanbio - A. Mendiluze – B. Gaztelumendi

GETARIA (2018-01-14)
M. Lujanbio - A. Arzallus
A. Arzallus

LEGUTIO (2018-01-19)
I. Elortza – N. Ibarzabal

TOLOSA (2018-01-20)
A. Egaña – B. Iguaran
A. Egaña 
B. Iguaran – M. Lujanbio – A. Laburu – A. Mendiluze – A. Arzallus

MUNGIA (2018-01-27)
A. Egaña – M. Agirre
A. Egaña – A. Arzallus

BILBO (2018-01-28)
A. Arzallus – M. Amuriza
A. Arzallus – M. Amuriza  - N. Ibarzabal – I. Elortza

AIZARNAZABAL (2018-02-16)
A. Egaña - I. Zubeldia

ALEGIA (2018-02-23)
O. Iguaran - A. Egaña - J. Maia - A. Martin - B. Gaztelumendi
J. Maia - B. Gaztelumendi

ZARAUTZ (2018-02-24)
A. Arzallus - I. Zubeldia

LEGAZPI (2018-03-02)
A. Sarriegi – U. Agirre
A. Sarriegi – U. Agirre

BIRIATU (2018-03-04)
M. Arzallus - M. Lujanbio
M. Arzallus - M. Lujanbio - U. Agirre - A. Arzallus - A. Egaña
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ZIGOITIA (2018-03-10)
O. Iguaran – O. Perea
O. Bartra – A. Martin 
O. Iguaran – A. Martin 

BERGARA (2018-03-23)
I. Zubeldia 
M. Lujanbio

ZUMAIA (2018-04-06)
A. Egaña
U. Iturriaga – A. Karrika

ASTEASU (2018-04-19)
A.M. Peñagarikano - M. Lujanbio

ALTZA (2018-04-26)
O. Iguaran - On. Enbeita
M. Artetxe - On. Enbeita

IRUN (2018-05-03)
A. Agirre – E. Pagola

BILBO (2018-05-06)
S. Colina – O. Bartra

LEGORRETA (2018-05-09)
U. Mendizabal – M. Akizu – M. Goiogana

ANTZUOLA (2018-05-18)
I. Zubeldia

IRUÑEA (2018-05-23)
J. Soto
A. Karrika - I. Majuelo - S. Alkaiza

ANOETA (2018-05-23)
A. Mendiluze

EREÑOTZU (2018-06-17)
M. Lujanbio - A. Karrika - A. Mendiluze - E. Pagola - A. Sarriegi

LESAKA (2018-07-07)
M. Lujanbio – U. Alberdi
U. Alberdi
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ALGORTA (2018-07-11)
J. Maia - U. Iturriaga - A. Egaña - A. Martin - J. Uria - F. Paia

ALEGIA (2018-07-13)
A. Arzallus – I. Zubeldia

MARKINA-XEMEIN (2018-07-16)
O. Iguaran - X. Galletebeitia 
M. Artetxe 

ELIZONDO (2018-07-25)
A. Martin - E. Zelaia
Xamoa

ALTZO (2018-07-31)
M. Lujanbio - H. Mujika - A. Mendiluze - A. Egaña - O. Iguaran - S. Colina
M. Lujanbio - H. Mujika - A. Mendiluze - A. Egaña - O. Iguaran - S. Colina

GASTEIZ (2018-08-09)
J. Soto – P. Abarrategi

ZARAUTZ (2018-08-12)
M. Lujanbio - S. Colina - U. Agirre - A. Sarriegi - N. Ibarzabal -A. Urbieta

LEITZA (2018-08-13)
M. Lujanbio - N. Elustondo
A. Mendiluze 
A. Mendiluze - J. Illarregi
 J. Soto

DONOSTIA (2018-08-13)
M. Lujanbio - A. Mendiluze - B. Gaztelumendi - I. Elortza

BILBO (2018-08-20)
S. Colina - I. Ajuriagojeaskoa
M. Akizu
A. Estiballes

GORRITI (2018-08-26)
M. Lujanbio - A. Mendiluze

ZIZURKIL (2018-09-06)
J.M. Irazu
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DONOSTIA (2018-09-07)
A. Mendiluze
B. Gaztelumendi - J. Uria
S. Colina

ALKIZA (2018-09-09)
S. Lizaso – A.M. Peñagarikano

IURRETA (2018-10-06)
M.  Amuriza

OÑATI (2018-10-07)
A. Laburu - I. Zubeldia

DONOSTIA (2018-10-14)
J. Soto 

GERNIKA-LUMO (2018-10-28)
U. Iturriaga – E. Lekue
O. Iguaran

SORALUZE (2018-11-23)
N. Ibarzabal - S. Lizaso
A. Sarriegi – S. Lizaso

EIBAR (2018-11-25)
A. Martin – M. Lujanbio
A. Egaña – U. Mendizabal - A. Martin – M. Lujanbio

BERRIZ (2018-12-02)
M. Amuriza

DONOSTIA (2018-12-13)
A. Labaka - A. Egaña

BILBO (2018-12-15)
On. Enbeita

AZPEITIA (2018-12-20)
A. Arzallus
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SARIKETAK

GETXO (2018-02-09)
A. Arrizubieta

GABIRIA (2018-04-07)
T. Altube - P. Abarrategi
E. Pagola

ONDARROA (2018-05-12)
J. Bergara – O. Etxeberria

ZARAUTZ (2018-09-07)
I. Irazustabarrena
A. Salegi – A. Igartzabal
I. Uria

HAZPARNE (2018-10-06)
A. Servier
E. Pagola

ARAMAIO (2018-10-19)
M. Arregi
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Be r t so la r ien
au rk ib idea



Bapatean 2018

256

A. Agirre   81 (BI)
A. Arrizubieta  181 (B) 
A. Arzallus  13 (BI), 15 (B), 23 (BI), 28 (PE), 32 (BI), 34 (BI), 44 (BI), 56 (BI),   
   104 (BI), 178 (B)
A. Egaña  19 (BI), 22 (B), 26 (BI), 28 (PE), 36 (BI), 39 (BI), 56 (BI), 68 (B),   
   101 (BI), 114 (BI), 117 (BI), 170 (BI), 174 (BI)
A. Estiballes  139 (B)
A. Igartzabal  188 (BI)
A. Karrika  69 (BI), 91 (BI), 95 (BI)
A. Labaka   174 (BI)
A. Laburu   23 (BI), 155 (GL)
A. Martin   39 (BI), 61 (BI), 63 (BI), 101 (BI), 110 (BI), 167 (P), 170 (BI)
A. Mendiluze  10 (BI), 23 (BI), 93 (B), 95 (BI), 114 (BI), 117 (BI), 127 (B), 128   
   (BI), 141 (PE), 147 (B)
A. Salegi   188 (BI)
A. Sarriegi   46 (BI), 49 (P-GL), 95 (BI), 122 (BI), 165 (BI)
A. Servier  191 (B)
A. Urbieta  122 (BI)
A.M. Peñagarikano  71 (GL), 151 (BI)
B. Gaztelumendi 10 (BI), 39 (BI), 41 (BI), 148 (BI)
B. Iguaran  19 (BI), 23 (BI)
E. Lekue  158 (BI)
E. Pagola  81 (BI), 95 (BI), 184 (PE), 192 (B)
E. Zelaia  110 (BI)
F. Paia   101 (BI)
H. Mujika   114 (BI), 117 (BI)
I. Ajuriagojeaskoa 136 (BI)
I. Elortza   17 (BI), 34 (BI), 132 (PE)
I. Irazustabarrena 187 (PE)
I. Majuelo   91 (BI)
I. Uria   189 (B)
I. Zubeldia  36 (BI), 44 (BI), 66 (B), 89 (B), 104 (BI), 155 (GL)
J. Bergara   185 (BI)
J. Illarregi  128 (BI)
J. Maia    39 (BI), 41 (BI), 101 (BI)
J. Soto   90 (B), 119 (BI), 131 (B), 157 (B)
J. Uria   101 (BI), 148 (BI)
J.M. Irazu  144 (PE)
M. Agirre  26 (BI)
M. Akizu   86 (BI), 138 (B)
M. Amuriza  32 (BI), 34 (BI), 154 (B), 172 (B)
M. Arregi  193 (B)
M. Artetxe   78 (BI), 109 (B)
M. Arzallus   54 (BI), 56 (BI)
M. Goiogana  86 (BI)
M. Lujanbio   10 (BI), 13 (BI), 23 (BI), 54 (BI), 56 (BI), 67 (B), 71 (GL), 95 (BI),   
   97 (P), 114 (BI), 117 (BI), 122 (BI), 125 (BI), 141 (PE), 167 (P),   
   170 (BI)
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N. Elustondo  125 (BI)
N. Ibarzaba  l17 (BI), 34 (BI), 122 (BI), 162 (BI)
O. Bartra   61 (BI), 83 (BI)
O. Etxeberria  185 (BI)
O. Iguaran   39 (BI), 59 (BI), 63 (BI), 76 (BI), 106 (BI), 114 (BI), 

  117 (BI), 160 (B)
O. Perea  59 (BI)
On. Enbeita  76 (BI), 78 (BI), 177 (B)
P. Abarrategi  119 (BI), 182 (BI)
S. Alkaiza  91 (BI)
S. Colina   83 (BI), 114 (BI), 117 (BI), 122 (BI), 136 (BI), 150 (B)
S. Lizaso   151 (BI), 162 (BI), 165 (BI)
T. Altube   182 (BI)
U. Agirre  46 (BI), 49 (P-GL), 56 (BI), 122 (BI)
U. Alberdi  97 (P), 100 (B)
U. Iturriaga   69 (BI), 101 (BI), 158 (BI)
U. Mendizabal   86 (BI), 170 (BI)
X. Galletebeitia  106 (BI)
Xamoa   112 (B)

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.
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I zen  e ta 
i zeng o i t ien 
desk r ibapena
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Liburuan Izen-deiturak Herria

Abarrategi M. Martin Abarrategi Sarrionandia Aramaio
Abarrategi P. Peru Abarrategi Sarrionandia Aramaio
Abasolo E. Eneko Abasolo Txabarri “Abarkas” Iurreta
Agirre M. Manex Agirre Arriolabengoa Aramaio
Agirre, A. Amaia Agirre Arrastoa Villabona
Agirre, U. Unai Agirre Goia Hernani
Agirreazaldegi A. Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo Zarautz
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
Altube, Tx. Txaber Altube Sarrionandia Abadiño
Amuriza, M. Miren Amuriza Plaza Berriz
Arana H. Haizea Arana Cardenal Eskoriatza
Argüello A. Aracelli Argüello ARGENTINA
Arregi U. Urko Arregi Markuleta Oñati
Arregi, M. Maider Agirre Markuleta Oñati
Arriolabengoa A. Andere Arriolabengoa Bengoa Aramaio
Arrizubieta A. Aroa Arrizubieta Barcedo Gasteiz
Artetxe M. Miren Artetxe Sarasola Hendaia
Artetxe, E. Eneritz Artetxe Eizagirre Azkoitia
Arzallus, A. Amets Arzallus Antia Hendaia
Arzallus, M. Maddalen Arzallus Antia Hendaia
Astigarraga M. Manex Astigarraga Bergara Deba
Bartra, O. Oihana Bartra Arenas Bilbo
Beloki, A. Ane Beloki Lopez Legazpi
Bergara, J. Jokin Bergara Eguren Eibar
Bizkarra A. Aitor Bizkarra Ruiz Abadiño
Casado U. Urko Casado Usandizaga Astigarraga
Colina, S. Sustrai Colina Akordarrementeria Urruña
Diaz, K. Kerman Diaz Franco Urruña
Egaña, A. Andoni Egaña Makazaga Zarautz
Elortza, I. Igor Elortza Aranoa Durango
Elustondo, N. Nerea Elustondo Plazaola Legazpi
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Enbeita, On. Onintza Enbeita Maguregi Muxika
Estiballes, A. Arkaitz Estiballes Ormaetxea Galdakao
Etxeberria O. Oier Etxeberria Zubimendi Azpeitia
Galarza A. Asier Galarza Garai Muxika
Galletebeitia, X. Xabat Galletebeita Abaroa Lekeitio
Gaztelumendi, B. Beñat Gaztelumendi Arandia Donostia
Goiogana M. Manu Goiogana Bengoetxea Irun
Gurrutxaga, J. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitia
Ibarzabal, N. Nerea Ibarzabal Salegi                     Markina- Xemein
Igartzabal, A. Aratz Igartzabal Bidegain Gabiria
Iguaran B. Beñat Iguaran Amondarain Amasa
Iguaran O. Oihana Iguaran Barandiaran Amasa
Illarregi X. Xabat Illarregi Marzol Leitza
Illarregi, J. Joanes Illarregi Marzol Leitza
Irazu J. M. Jexux Mari irazu Muñoa Larraul
Irazustabarrena I. Imanol Irazustabarrena Garmendia Alegia
Itturri A. Ander Fuentes Mujika Zubieta
Iturriaga, U. Unai Iturriaga Zuaza-Artaza Durango
Jauregi, B. Beñat Jauregi Etxeberria Zarautz
Karrika, A. Aimar Karrika Iribarren Auritz
Labaka, A. Ane Labaka Mayoz Lasarte
Laburu,  A. Agin Laburu Rezola Astigarraga
Lasarte M. Mikel Lasarte Cia Barañain
Lazkoz E. Eneko Lazkoz Martinez Etxarri-Aranatz
Lekue, E. Etxahun Lekue Etxebarria Larrabetzu
Lizaso, S. Sebastian Lizaso Iraola Azpeitia
Lujanbio, M. Maialen Lujanbio Zugasti Hernani
Maia, J. Jon Maia Soria Zumaia
Majuelo I. Irati Majuelo Itoiz Iruñea
Mantzizidor I. Iñigo Matzizidor Larrañaga “Mantxi” Zarautz
Martin, A. Alaia Martin Etxebeste Oiartzun
Mendiluze, A. Aitor Mendiluze Gonzalez Andoain
Mendizabal, U. Unai Mendizabal Jauregi Zizurkil
Mujika B. Beñat Mujika Izagirre Donostia
Mujika H. Haritz Mujika Lasa Asteasu
Ondaro L. Lurdes Ondaro Mallea Munitibar
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Pagola E. Elixabet Pagola Apezetxea Ereñotzu
Paia F. Alfredo Paia Ruiz Algorta
Peñagarikano, A.M. Anjel Mari Peñagarikano Anoeta
Perea, O. Oihane Perea Perez de Mendiola Gasteiz
Quiala T. Tomasita Quiala KUBA
Salegi A. Aitor salegi Martija Zestoa
Sarriegi, A. Aitor Sarriegi Galparsoro Beasain
Servier A. Aitor Servier Etchechuri Azkaine
Soto, J. Julio Soto Ezkurdia Gorriti
Terreros X. Xabier Terreros Gartzia “Terre” Lesaka
Ucelay A. Ander Ucelay Aristi Balmaseda
Ugarte A. Aitor Ugarte Eriz Aramaio
Urbieta A. Aitor Urbieta Aizpurua Zarautz
Uria I. Imanol Uria Albizuri Algorta
Uria, J. Jone Uria Albizuri Algorta
Urteaga G. German Urteaga Garmendia Beasain
Xamoa Arkaitz Oiartzabal Agirre Oiartzun
Zelaia E. Egoitz Zelaia Perez Hendaia
Zuazubizkar A. Ane Zuazubizkar Iñarra Arrasate
Zubeldia, I. Iker Zubeldia Katarain Zegama
Zubikarai A. Aitor Zubikarai Salegi Itziar



Bapatean 2018

262



Bapatean 2018

263


