
dute ibilbidea 44 bertsolarik, 10
epailek eta 10 gai-jartzailek. Eta
eurekin batera milaka bertsozalek.
Saio bakoitza errepikaezina izango
da. Bakoitzean hemengo eta hango
lagunak ikusiko ditugu, batek edo
besteak botatako bertsoarekin emo-
zionatuko gara, hainbaten urdurita-
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Eskaini bihar Aranokuei
ez izanagatik geihei
eskaini behar familiari
aurreko filan daudenei
ta hirugarren puntu honetan
sartze ez zareten denei
maite ditudan guztiei eta
batez e maite nautenei.

sunak kontagiatu eta atzazkalak ere
jango ditugu eta tarteka egiten
diren potoekin eskuak aurpegira era-
mango ditugu. Eta une horiek han-
txe, pilotaleku zein antzoki, lagun
koadrilan zein herriko ezagunekin,
bakarrik pasatu ahal izango ditugu.
Hori da bertso saio baten magia.

IRUDIA ETA KANTUA
Magia horren irudi eta doinua
agertzen ahalegindu gara txapelke-
tarako aukeratu ditugun irudia eta
kantuarekin.

Irudia lehiaketa bidez aukeratu
dugu edizio honetan. 20 bat ideien
artetik Harman enpresak proposa-
tutakoa hobestu genuen. Mendi
errusiarraren bidez, bertsozaleak
eta bertsolariak berak bizi izaten
dituen emozioak erakusten ditu iru-
diak eta 2009 urtea loopi bidez iru-
dikatzen du.

Txapelketako abestia, berriz,
Zura taldeak egin du. Bere estilo
fresko eta dantzagarria oinarri, tra-
dizio musikal ezberdinetako ukituak
eman dizkiote: brasilgo erritmo
dantzagarriak, lirika era tradiziona-
len eta modernoen nahasketa eta
azkenik latin jazz ukitu jostakorra.
“Bertsoka-bertsoka” izenburupean
irratietan eta saioetan entzuteko
aukera izango dugu.

M akina bat lagun gabiltza
Elkartean udazken osoko
jaia prestatzen. Villabona-

ko egoitzatik koordinatuta herrial-
detako eragileak eta hainbat ber-
tso-eskoletako arduradunak lan
handia egiten dabiltza. Hango eta
hemengo enkarguak eman eta
aurrera doaz festako prestakizunak.
Batzuk euren eguneroko lanari
gehitzen dizkiote txapelketako
eginbehar berriak eta beste asko
borondatez dabil lanean.

Bertsozaleon festa. Ahozkotasu-
narena. Festa eta lehia. Biak uztar-
tuta datoz. Ezin dugu ahaztu ber-
tsolarien txapelduna aukeratzeko
lehia dela Txapelketa Nagusia. Bai-
na Elkartetik erakutsi nahiko genu-
ke, bertsolaritza badela zerbait
gehiago. Bertsolaritzak gutako
bakoitzari zerbait eskaintzen digula
erakutsi, batzuei gainera, engan-
txatzeko beste.

14 saiok egingo dute 2009ko
Bertsolari Txapelketa Nagusia. Zes-
toan hasi eta Barakaldon amaituko

Ahozkotasunaren festa
handia prest daukagu

Agin Rezola  
Zarautz, 2009-09-04
Lizardi sariko txapeldunaren agurra

BEC-era goaz aurten ere. 2005eko Txapelketa, BEC bete-
betea, han bizitakoak, gozatutakoak, han sufritutakoak,
han entzundakoak… gogoan izango dituzue seguruasko
zuetako askok. Berriro errepikatuko ote dira?

Bertsolari Txapelketa Nagusia, 2009ko urriaren 3tik abenduaren 13ra 
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Bertso-eskoletako kideei. Bertso-
zalerik sutsuenak, fidelenak direlako
eta gainera, txapelketako antolake-
tan parte garrantzitsua direlako.

Hezkuntza arautuan irakasle ibi-
liko direnei. Gaztetxoei txapelketa
bat zer den azaldu eta txapelketa-
ren magia bizitzeko baliabideak
erakutsiko dizkietelako.

Komunikabideei, bertsolaritza-
ren festa handia zabaltzeko gure
bozgorailu izango direlako.

Babesle eta laguntzaileei, era-
kundeei eta enpresa pribatuei, guk
ilusioa, lana eta gogoa jarri arren,
beraiek ere gure festa handi hone-
tan sinistea itzela delako.

Eta azkenik, baina ez azkenak,
bazkideoi, antolatutakoari betiko
tenorean erantzungo diozuelako.
Ez al da ala? 

Eskertzekoa da, gainera, urtean
zehar antolatzen ditugun ekintza,
saio eta ekimenetan ere beti jaso-
tzen dugun erantzun ona.

Bertsolaritza gertutik ezagutzeko
Elkartetik ere ahalegin berezia egingo
dugu. Bereziki txapelketa jarraitu
behar duten kazetariei, edota bertso-
laritzara gerturatzeko kuriositatea
daukatenei bi egunetako mintegi
berezia eskainiko diegu. Karlos Aizpu-
rua eta Arkaitz Goikoetxea izango
dira hizlari. Bertsolaritzaren oinarrizko
ezagutzak jasoko dituzte parte har-
tzaileek, baina bertsoaldi baten aurre-
an zeri erreparatu behar dioten ere
ikasteko aukera izango dute. Irailaren
24ean eta 25ean egingo da minte-
gia, Mintzolan, Villabonan. Parte har-
tu nahi duten kazetari eta kazetaritza
ikasleek irailaren 18ra orduko eman
behar dute izena info@txapelketana-
gusia.eu helbidean.

AURKEZPEN EKITALDIA
Txapelketa Nagusia aurkezteko,
bestetik, ohiko prentsaurrekoaz
gain, irailaren 30ean, Donostiako
Tabakalera fabrikan aurkezpen eki-
taldi berezia egingo dugu. Bertara
gonbidatuko ditugu bertsolari par-
te hartzaileak, epaileak, gai-jartzai-
leak, talde antolatzaileak, erakun-
deetako ordezkariak, bertso-eskole-
tako kideak, txapelketaren antola-
ketan laguntzaile izan ditugunak.

JANTZI KAMISETA
Txapelketaren irudiaz baliatu nahi
duenarentzat kamisetak salgai jarri-
ko ditugu. Saio guztietako atarietan
Elkarteak izango duen informazio
mahaian erosi ahal izango da. Eta
Bertsozale Elkarteko bazkide egiten
direnek opari jasoko dute.

2 3

ESKU-PROGRAMA eta EGUTEGIA
Txapelketa festa dela aipatu dugu
hasieran. Eta asko gara txapelketa-
ko saioak aprobetxatuz egun-pasa-
rako planak egiten ditugun bertso-
zaleak. Horiengan pentsatuz, txa-
pelketarako esku-programa berezia
kaleratu dugu. Ohiko txapelketari
buruzko informazioaz gain, saioak
izango diren herrietan bazkaldu,
kafe bat hartu eta egun-pasarako
planak egiteko baliabideak eskaini-
ko ditugu. Horrekin batera, poltsi-
koan edota karteran eramateko
moduan eta txapelketari jarraipen
zehatza egiteko egutegia ere bidali-
ko dizugu, bazkide. Bai esku-pro-
grama eta egutegia etxean jasoko
dituzu.

TXAPELKETANAGUSIA.EU
Txapelketarako eratu dugun web-
gune propioan ere aipatutako
informazio guztia sareratuko dugu.
Baina gehiagorako aukera ere ema-
ten digu: saioetarako kronikak,
puntuazioak, iritziak, egunean egu-
neko albisteak, saioetako argazki
eta bideo artxiboak,… txapelketaz
informazio zuzenena, www.txapel-
ketanagusia.eu webgunean izango
da.

Saioetara doazenek, bestetik,
bluetooth bidez mugikorretan txa-
pelketari buruzko informazioa jaso
ahal izango dute eta saio amaieran
puntuazioa ere bai.

IRAILETIK SARRERAK SALGAI
Edizio honetan, Bertsozale Elkarte-
ak, inoiz baino aukera gehiago
eman nahi ditu saioetako sarrerak
aurrez eta erosotasun guztiz eroste-
ko. Horretarako atari berezia pres-
tatu dugu: www.bertsosarrerak.eu.

Dena dela, txapelketako webgune-
tik ere izango da atari honetara
lotura zuzena. 

Saioetarako sarrerak aurrez eta
internetez erosi ahal izango dira.
Astez aste, astegoienean izango
diren saioetarako sarrerak aktibatu-
ko ditugu. Baina sarrera kopuru
mugatua jarriko da salgai, egunean
bertan saio aurretik txarteldegian
ere sarrera batzuk salduko baitira. 

Finaleko sarrerak nahiz bazkari
eta autobus txartelak ere salgai
izango dituzue aipatutako webgu-
neetan. Baina Euskal Herriko hain-
bat herritan aurrez aurreko salmen-
ta puntuak ere jarriko dira honeta-
rako. Salmenta puntuak kontsulta-
tzeko www.txapelketanagusia.eu
webgunera jo beharko da.

Irailean, dagoeneko, Zestoan
izango den txapelketako lehen
saiorako sarrerak salgai izango dira.
Beste horrenbeste, finalerako sarre-
ra, bazkari eta autobus txartelari
dagokionez.

KOMUNIKABIDEETAN
Guk bizi izaten dugunak komunika-
bideetan ere izango du ohiartzuna.
Hedabide askok erakutsi digute
Bertsolari Txapelketa Nagusiaren
berri emateko interesa. Eta euskal
komunikabideek bakarrik ez, erda-
razkoek ere bertsolaritzan sakontze-
ko jakin mina erakutsi digute.

Zuzeneko emanaldiak, lehiaketa
bereziak, zozketak, webgune bere-
ziak… euren armamentu onenak
erabiliko dituzte askok bertsozalea
erakartzeko eta bertsozaleari txa-
pelketa jarraitzeko beste modu bat
emateko. Horien bilduma txapelke-
tarako apropos sortuko dugun
webgunean izango da.

Bazkidetza txartela erabili Txapelketan!
B ertsozale Elkarteko bazkide izate-

ak, kultur proiektu oso bati
babesa emateaz gain, bazkideoi
onurak ere ekartzen dizkizue. Txapel-
keta Nagusian, esaterako, sarrerak
eskuratzeko orduan igarriko duzue
batik bat, %30eko beherapena izan-
go duzue eta. Erabili, bai, saioz saio
txartelak eskuratzeko, abonua jaso-
tzeko edota finalerako autobus eta

Bertsolariak
Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo
Aitor Mendiluze Gonzalez
Aitor Sarriegi Galparsoro
Amaia Agirre Arrastoa
Amets Arzallus Antia
Andoni Egaña Makazaga
Arkaitz Estiballes Ormaetxea
Arkaitz Oiartzabal Agirre
Asier Otamendi Alkorta
Beñat Gaztelumendi  Arandia
Erika Lagoma Pombar
Etxahun Lekue Etxebarria
Fredi Paia Ruiz
Ibon Ajuria Garmendia
Igor Elortza Aranoa
Iker Zubeldia Katarain
Inigo Manzisidor Larrañaga 
Inigo Olaetxea Altzugarai
Iñaki Gurrutxaga Zubimendi
Iñaki Zelaia Irazusta
Iñigo Izagirre Urteaga
Iratxe Ibarra Foruria
Jexux Mari Irazu Muñoa
Jon Maia Soria
Jon Martin  Etxebeste
Jone Uria Albizuri
Joxe Munduate  Apalategi
Julio Soto Ezkurdia
Maddalen Arzallus Antia
Maialen Lujanbio Zugasti
Miren Amuriza Plaza 
Miren Artetxe Sarasola
Odei Barroso Gomila
Oihana Bartra Arenas
Oihane Perea Perez De Mendiola
Onintza Enbeita Maguregi
Sustrai Colina Acordarementeria
Unai  Iturriaga Zugaza-Artaza
Unai Agirre Goia
Unai Muñoa Amundarain
Uxue Alberdi Estibariz
Xabi Paya Ruiz
Xabier Silveira Etxeberria
Xabier Sukia Etxeberria
Aurkezleak
Alaitz Rekondo Ferrero
Bernardo Mandaluniz Plaza
Fernando Anbustegi Goñi
Inaxio Usarralde Aranzadi
Joana Itzaina Mailhazin
Lierni Altuna Ugarte
Maite Berriozabal Berrizbeitia
Saroi Jauregi Aiestaran
Unai Elizasu Lertxundi
Zuriñe Iarritu Azpitarte
Epaileak
Aitzol  Astigarraga Pagoaga
Asier Ibaibarriaga Apoita
Bakarne Urreaga Etxeberria
Ekaitz Elorriaga Anduaga
Eneko Bidegain Aire
Jon Abril Olaetxea
Joseba Aingeru Santxo Uriarte 
Josu Telleria Uriarte
Mirari Azula Aurrekoetxea
Zigor Leunda Eizmendi

EGUTEGIA
Final-laurdenak, 17:30ean
Urriak   3, larunbata, Zestoa. Gurutzeaga pilotalekua.
Urriak 10, larunbata, Leitza. Udal Kiroldegia
Urriak 11, igandea, Bilbo. Arriaga antzokia.
Urriak 17, larunbata, Uztaritze. Kiroleta pilotalekua.
Urriak 18, igandea, Zarautz. Aritzbatalde pilotalekua.
Urriak 24, larunbata, Laudio. Lamuza Granja pabilioia.

Finalaurrekoak, 17:30ean
Azaroak   7, larunbata, Bergara Udal pilotalekua
Azaroak   8, igandea, Gasteiz Europa pabilioia
Azaroak 14, larunbata, Tolosa Usabal kiroldegia
Azaroak 15, igandea, Hendaia Beltzenia pilotalekua
Azaroak 21, larunbata, Gernika Jai-Alai pilotalekua
Azaroak 22, igandea, Iruñea Anaitasuna pabilioia
Azaroak 29, igandea, Donostia Belodromoa

Finala, abenduak 13, BECen 11:00etan eta 16:30ean

bazkaritarako txartelak erosteko.
Garrantzitsua da horretarako,

etxean, zuen bazkidetza datuekin
jasoko duzuen eskutitzari kasu egi-
tea. Bazkide modura Elkarteko datu
basean dauden erreferentziak dira.
Internet bidez erosketa egiteko,
batez ere, garrantzitsua da Elkarte-
an jasota dagoen moduan jartzea,
sistemak arazorik eman ez dezan.

Eskari bat ere luzatu nahi geni-
zuke. Zure inguruko ezagun eta
lagunak, bazkide ez badira, bazki-
detu daitezen animatzeko. Edota
bertsolaritzaren magia oraindik bizi
ez duen gertukoa zurekin probatze-
ra eramateko.

Eta Txapelketako antolaketan
laguntzeko gogoz bazabiltza, jakin,
ongietorria izango zarela. 

ELKARLANARI ESKER
Txapelketa Nagusi batek hartzen
duen dimentsioa azaltzen zaila da.
Eskerrak emateko tartea, amaieran
hartzea da normalena. Baina Ber-
tsozale Elkartetik, Txapelketa hasi
orduko ere askori eskerrak emateko
moduan gara.

Lehendabizi, bertsolari, epaile
eta gai-jartzaileei. Txapelketako
protagonista direlako eta besteok
gozatu dezagun osagaietan lehen-
gaia direlako.

Antolaketa lanetan urtebetean
buru-belarri ibili direnei, eta mese-
de eske, zalantzak argitzeko, lagun-
tza emateko… ate joka joandakoan
atea zabaldu diguten guztiei.

Alberto ELOSEGI

SARRERAK Bazkideak Gazteak  16 urte artekoak (16 barne)
Final-laurdenak 9 6 4 Finaleko bazkaria 18 euro
Finalaurrekoak 12 9 4

Finalerako autobusa 12 euroFinala 26 18 6
Bonoak 60 45 25 Bonoak ez du finalerako balio



AGIN REZOLAK IRABAZI
DU LIZARDI SARIA
Zarautzen jokatu zen 33. Lizardi
sariketaren finalean aretoa bertso-
zalez  beterik zegoela kantatu zuten
Aitor Urbietak,Miren Amurizak,
Unai Gaztelumendik, Agin Rezolak,
Uxue Alberdik eta Arkaitz Oiartza-
balek. Saio ona eskaini zuten sei
bertsolariek eta Agin Rezolak jantzi
zuen txapela. Bigarren Uxue Alber-
di sailkatu zen.

PATXI ETXEBERRIARI
OMENALDIA
Patxi Etxeberria bertsolariari ome-
naldia egiteko bertso jaialdia antola-
tu du Lasarteko Bertso-Eskolak. Irai-
laren 27an meza ondoren kantatuko
dute bertsolari hauek: Unai Muñoa,
Koxme Lizaso, Imanol Lazkano,

Jexux Mari Irazu, Txomin Garmen-
dia, Patxi Etxeberria, Andoni Egaña,
Jon Azpillaga, Joxe Agirre...

BERTSOZALEA EUSKARRI
DIGITALEAN
Bertsozalea berripapera euskarri
digitalean jasotzeko aukera izango
dugu hemendik aurrera. Eskaria
egiten duzuen bazkideok, besterik
adierazi ezean, posta elektronikoz
jasoko duzue Bertsozalea eta ez zai-
zue paperezko alea bidaliko. Bi era-
tara jaso nahi izanez gero, posta
arruntez eta elektronikoz, adierazi
mesedez eskaria egiterakoan.

komunikazioa@bertsozale.com
helbidera bidali behar dituzue eska-
riak zuen izen abizenak eta Bertso-
zalea jaso nahi duzuen helbide
elektronikoa zehaztuz.

KOPLAK

Hernanin lanak korapilloa askatzen...

POTO-FINIXA

XDZ
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Ez Gotzon eta ez kardiologo. Baina eskatu
didazun sententzia argia da Jon. Sortu den
nahasketa nire osasunaren kalterako suerta-
tu da. Bertsozalea inprimategira bidaltzeko
bost egun falta direla zure jomuga ni naizela
erabaki dute arduradunek. Lorik ez eta biho-
tza erdi infartatuta ibili dut, sinistaidazu.
Eta zure galdera buruan, petxuko mina
kendu ezinik nenbilela, bertsoa bera osasun-
garri ote den sortu zait zalantza. Dudarik ez
dut pisuzko bertso bat entzulean belarritik
arin sartzea lortzerakoan plazerra ikaragarria
dela. Idor batek libratzerakoan lortzen omen
duenaren tamainakoa gutxienez. 
Bertsolaria ikusita ordea ez dakit zer pentsa-
tu. Burusoildua, zigarroa eskuan eta parran-
da luzeen ajeak higatua dago mordo bat.
Tabladura igo naizen apurretan aho lehorra,
zirineria, min ultzerosoa, petxuko opresioa,
hipertentsioa, antsietatea, loezina, zefalea,
neurosia eta psikosia diagnostikatu dizkiot
neure buruari. Dena den ez ditugu ospitale-
tik bertsolari asko ikusten, beraz hau ere
izango da zerbaiten seinale.
Entzulegoan ere badu eragin txarra. Abuztu
honetan, saio bat entzuteari utzi eta eguzki
galdatan konortea galdu zuen pertsona bat
lagundu behar izan nuen. Eta udazken
honetan? Gripea ez al da gai-emailez gain
bertsozale izango?
Hala ere, entzulearentzat behintzat, bertsoa
osasuna eta tratamendu dela esatera ausar-
tuko naiz.  Osasun mentala areagotzen du.
Gorputza eta arima, biak ala biak elikatzen
ditu. Gure sentimendu eta emozioak age-
rian uzten ditu. Gogor-itxurak eginez,
negargura ezin eutsi gaudeneko momentu
horrek ez du preziorik. Azkenean, irribarre
edo malko txiki batekin bertsolariak gure
bihotza irabazi duela adierazten dugunean
klimaxa lortzen da eta osasuna kapilar
bakoitzetik gorputz osoan barreiatzen da.
Baina bertsoak eta osasungoak beste harre-
man bat ere badute. Unibertsitatearen
eskutik diagnostiko-lagun egin dira azken
urte hauetan eta honek ere osasuna ekarri-
ko die bai bertsoa eta bai unibertsitateari.
Bertso-diagnostikoan aditu haizen aldetik,
diagnostikoan sakondu eta tratamendua
jartzera ausartuko al haiz Felix? Hau bai Jon,
hau Felix duk, intentsibista aparta izan ere.

Karlos 
Ibarguren

PUNTUA J ARRITA

Bertsozalea

Kantupozak osasuna
du senide
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