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› HEMEROTEKA

NAHIKARI AYO (bertsozalea)
www.goiena.net/blogak/begietatik
Bertso-eskoletako eta ikastoletako umeak 
abestu zutenean negar egin nuen ia. Azken 
batean asko eta asko izan gara ikastolan hasi 
garenak bertsotan eta gero bertso-eskolarako 
pausua emon dugunok. Horietako asko, gaur 
egun, bertsolari zein bertsozale gara.

ONINTZA ENBEITA (bertsolaria)
www.matraka.info/blogak/erpeka
Ni plateruen alde joan nintzen BECera eta 
espresioa onartzen badidazue, emozioz 
kuleroak ere bustita etorri nintzen bueltan 
etxera. 

AMETS ARZALLUS (bertsolaria)
BERTSOLARI ALDIZKARIA 2005eko negua (60. ZENBAKIA)
Unai Iturriaga entzun nuen, eta harrituta gelditu 
nintzen. Harrituta, nolako poza hartu nuen. Poza 
barru-barruan. Ni konpetitibo kabroi bat izan 
naiz beti, bihotzik gabeko jokalari egoistarik 
aluena, baloiarekin, kanikekin, edo bertsotako 
bolatzar harekin, bost axola… “aupa Unai, 
zorionak!” eta ni harrituta nire sentimenduekin, 
“ze ostra! Haginak eta atzaparrak desagertu al 
zaizkik? Belarriak otzandu eta matrail hezurra 
bildu? Eskuetako ilea desagertu al zaik?”

ANDONI EGAÑA (bertsolaria)
BERTSOLARI ALDIZKARIA 2005eko negua (60. ZENBAKIA)
Finala ez da jokatzeko eta ez irabazteko, finala 
bizitzeko da. Eta hala egin nuen, ahalik eta 
gehien bizi. 

Banaka esaten ez ditugunak, bi mila lagunen 
aurrean esatea eskatzen zaigu bertsolarioi. 
Adibidez, Sebastian Lizaso edo Jon Sarasuari 
ez nieke aurrez aurre “estimatzen haut, maite 
haut” esango, baina bertsotan, librean, elkarri 
horrelakoak esatera iristen gara. 

JON SARASUA (bertsolari ohia eta ikertzailea)
BERTSOLARI ALDIZKARIA 2005eko negua (60. ZENBAKIA)
Final bat aukeran beste era batera bizi behar 
da, adibidez, entzundakoaz aldamenekoarekin 
begiradak eta hitzak gurutzatuz, eta tarteka zuk 
kantatuko zenukeena isilpean esanez. 

XABINO SAN SEBASTIAN
(Txapelketa Nagusiaren arduraduna)
BERTSOLARI ALDIZKARIA 2005eko negua (60. ZENBAKIA)
Benetan, gureak, erlijio antz handia du! Nola 
demontre konpontzen gara, 13.000 lagun, nor 
baino nor sortzaileagoa izan eta, bertsolaria 
hasten den bakoitzean adi-adi geratzeko, 
bertso bakoitzaz horrela gozatu, txalotu, eta 
berriro hurrengo bertsolariari halako errespetuz 
entzuteko?

JOHN FOLLEY (ahozkotasunean aditua)
Nik dakidala munduan bakarra den bat-
bateko poesia ekitaldia horrela amaitu zen. 
Barakaldora bertsolaritzaren esperientzia 
bizitzeko eta sorkuntzaren elkarrekintzan parte 
hartzeko beharrizan kulturalak erakarritako 
milaka arima zoriontsuentzat, ekitaldia asegarri 
bezain inspiratzailea izan zen.
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Bertsozale Elkartea 1987an sortu zen, eta Euskal Herri osoko 
2400 bertsolari eta bertsozale batzen ditu, erakunde sozio-kultural 
gisan. Diru-irabazi asmorik gabeko Elkartea da eta bertsolaritza 
sustatuz hartzen du parte euskal kulturgintzan. Elkarlanerako 
aukera irekia eskaintzen da elkartearen egitasmoetan, lan 
boluntarioa eta profesionala uztartuz.

Bertsoaren bitartez jaso dugun hitzaren ondareak gerora ere 
jarraipena izan dezan saiatzea da Bertsozale Elkartearen helburu 
nagusia: euskal lurralde osoan hitzari hotsa emanez, hitzaren 
jolasari tokia eginez, gizarte ekimen partehartzailea eratuz, 
borondatezko lana sustatuz eta antolatuz… eta hori guztia hiru 
ardatz nagusitan oinarrituta: sustapena, transmisioa eta ikerkuntza.

Elkarlanean oinarritutako proiektua

AGURRA ‹

Ongi etorri bertsozale 2009ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusira!

Iñaki Murua
Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakaria

Argazkilaria: A.Elosegi / Iturria: XDZ

Badira urte batzuk txapelketa jokatzen dela eta lau urtetik behin euskal 
kulturaren alorrean sortzen den astinduaz barru barrutik gozatzeko 
gonbidapena luzatu nahi dizugu.

Bertsoaren zurrunbiloan bi dira aparteko aipamena merezi duten 
taldeak:

Batetik bertsolariak. Ilusio eta itxaropen izugarriz prestaketa 
lanak burutu eta plazan dena ematera doazenak. Badakigu 
egunak, aldarteak, egokitutako gaiek… emaitza borobiltzea 
edo zapuztea ekarri ohi dutela. Animo eta dakizuena egiteko 
zoria izan dezazuela, zuek eta guk zuekin, denok batera goza 
dezagun.

Bestetik bertsozaleok. Betiko bertsozaleak, berriak… euskaldun 
zaharrak, berriak… epaileak, gai-jartzaileak, aurkezleak, 
antolaketan lanean diharduzuenok… ea euskaraz oso osorik 
burutzen den ekitaldi honekin disfrutatzeko moduan izaten garen 
eta, euskaraz bizitzeko motibo bat gehiago izaten dugun geuk, aldi 
berean, besteei ikusaraziz euskaraz bizitzearen onurak.

Zatoz Txapelketara, zatoz festara!
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Sailkapen sistema eta egutegiaBazkidetu zaitez !!

ZERTZELADAK ‹

PARTAIDETZA:

44 bertsolarik hartuko dute parte: 2 Arabatik, 12 Bizkaitik, 
21 Gipuzkoatik,  4 Nafarroatik eta 5 Lapurdi, Behe-Nafarroa 
eta Zuberoatik. 2005eko Txapelketa Nagusiko finalistek eta 
herrialde bakoitzeko txapelketetan sailkatuek bakarrik dute 
Txapelketa Nagusian parte hartzeko eskubidea.

FASEAK ETA SAILKAPENAK

Hiru sailkapen fasetan banatuko da txapelketa hau: final-
laurdenak, finalaurrekoak eta finala.

Final-laurdenak. Hogeita hamasei bertsolari izango dira lehian, 
denak herrialdeko sailkapenetan sailkatuak. Sei bertsolariz 
osatutako sei talde egingo dira eta saio bakarrera lehiatuko 
dira. Talde bakoitzeko irabazlea zuzenean pasako da hurrengo 
fasera; puntu gehien batzen dituztenekin osatuko da 
finalaurrekoetara igaroko den taldea.

Finalaurrekoak. Hogeita lau bertsolari lehiatuko dira fase 
honetan: izena eman duten 2005eko zazpi finalista eta final-
laurdenetako saioetatik sailkatu diren hamazazpi bertsolari. 

Itzuli bi izango ditu finalaurreko faseak: lau finalaurreko 
izango dira lehenengoan eta hiru bigarrenean. Bi saioetako 
puntuazioak gehitu egingo dira, baina lehen itzulian puntu 
gutxien lortu duten sei bertsolariek bigarren itzulian kantatzeko 
aukera galduko dute. Taldeak aldatu egingo dira lehen itzulitik 
bigarrenera. 

Finala. 8 bertsolari lehiatuko dira: 2005eko txapelduna 
eta finalaurrekoetatik puntuazioz sailkatutako zazpiak. Hiru 
saiotan banatuko da ekitaldia: goizean zortzi bertsolariak 
jardungo dira eta zortzi bertsolariekin emango zaio hasiera 
arratsaldeko jardunari. Azkenean,  puntu gehien metatu duten 
bi bertsolarien arteko lehiarekin emango zaio amaiera. Egun 
osoko jardunean puntu gehien metatu dituena izango da 
txapeldun.

EGUTEGIA

FINAL - LAURDENAK
 
Herria: ZESTOA
Lekua: Gurutzeaga pilotalekua
Eguna: urriak 3, larunbata
Ordua: 17:30ean

Herria: LEITZA
Lekua: Udal kiroldegia
Eguna: urriak 10, larunbata
Ordua: 17:30ean

Herria: BILBO
Lekua: Arriaga Antzokia
Eguna: urriak 11, igandea
Ordua: 17:30ean

Herria: UZTARITZE
Lekua: Kiroleta pilotalekua
Eguna: urriak 17, larunbata
Ordua: 17:30ean

Herria: ZARAUTZ
Lekua: Aritzbatalde kiroldegia
Eguna: urriak 18, igandea
Ordua: 17:30ean

Herria: LAUDIO
Lekua: Lamunza Granja kiroldegia
Eguna: urriak 24, larunbata
Ordua: 17:30ean

FINALAURREKOAK
 
1go itzulia:

Herria: BERGARA 
Lekua: Udal pilotalekua
Eguna: Azaroak 7, larunbata
Ordua: 17:30ean

Herria: GASTEIZ
Lekua: Europa pabilioia
Eguna: Azaroak 8, igandea
Ordua: 17:30ean

Herria: TOLOSA 
Lekua: Usabal kiroldegia
Eguna: Azaroak 14, larunbata 
Ordua: 17:30ean 

Herria: HENDAIA 
Lekua: Beltzenia pilotalekua
Eguna: Azaroak 15, igandea 
Ordua: 17:30ean 

2. Itzulia

Herria: GERNIKA 
Lekua: Jai-Alai pilotalekua
Eguna: Azaroak 21, larunbata
Ordua: 17:30ean

Herria: IRUÑEA 
Lekua: Anaitasuna pabilioia
Eguna: Azaroak 22, igandea 
Ordua: 17:30ean

Herria: DONOSTIA 
Lekua: Antonio Elortza 
          Belodromoa
Eguna: Azaroak 29, igandea
Ordua: 17:30ean

FINALA

Herria: BARAKALDO
Lekua: BEC 
Eguna: abenduak 13, igandea
Ordua: 11:00etan eta 16:30ean
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MAHAIA ETA TABURETEA ‹
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› sarrEraK

Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak inoiz baino aukera gehiago ematen dizkizu hamalau saioetako sarrerak aurrez erosteko.

- Finaleko sarrerak nahiz bazkari eta autobus txartelak salgai dituzue herrietako ohiko salmenta puntuetan. Salmenta puntuak 
kontsultatzeko jo www.txapelketanagusia.eu atarira.

- www.bertsosarrerak.eu helbidean saio guztietako sarrerak erosteko aukera izango duzu eta www.txapelketanagusia.eu 
atarian ere sarrerak erosteko lotura duzu.
Ez itxaron, txapelketako saio guztietara sarrera eskuan duzula joateko aukera bakarra duzu hau. Finalekoak bakarrik ez, saio 
guztietako sarrerak erosteko aukera izango duzu aurten, baita finaleko autobusa eta bazkaria ere. Akting ingeniaritzaren laguntzaz 
prestatu dugun sistemarekin saioen atarian ilaran egotea saihestuko duzu. Gauza ederra eta segurua da saiora sarrera patrikan 
duzula joatea.

- Kontuan izan beharrekoak

 1 Posta elektronikoz jasotako sarrera edozein euskarritan inprimitu daiteke.
 2 Eroslea da sarrerari egiten zaizkion kopia guztien erantzule. Alegia, bakarra sar daiteke sarreran agertzen den kodearekin.
 3 Gorde sarrera ekitaldia amaitu arte.
 4 Ez da sarrerarik itzuliko.

* Oharra: Elkartearen egoitzan eta telefonoz ez da sarrerarik salduko. 

*Oharra: bonoak ez du finalerako balio. 

EPAILEAK

Zigor Leunda, Ekaitz Elorriaga, Eneko Bidegain, Jon Abril, Asier Ibaibarriaga, Bakarne Urreaga, Josu Telleria, Mirari Azula, Joseba 
Santxo eta Aitzol Astigarraga 

GAI-JARTZAILEAK

Lierni Altuna, Inaxio Usarralde, Alaitz Rekondo, Fernando Anbustegi, Maite Berriozabal, Bernardo Mandaluniz, Saroi Jauregi,  Unai 
Elizasu, Zuriñe Iarritu eta Joana Itzaina

Epaileak eta gai-jartzaileakARRUNTAK BAZKIDEAK GAZTEAK

FINAL-LAURDENAK 9 € 6 € 4 €

FINALAURREKOAK 12 € 9 € 4 €

FINALA 26 € 18 € 6 €

BONOAK * 60 € 45 € 25 €
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Hitzaurrea
FINAL-LAURDENETAN  (15 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian.
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian. 
 Banaka, lehen puntua emanda, hiru bertso zortziko txikian. 
 Binaka, gaia emanda, hamarreko txikian hiruna bertso.
 Kartzelako lana: banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian. 

FINALAURREKOETAN

Lehen itzulian   (15 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian.
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian.
 Banaka, lehen puntua emanda, hiru bertso zortziko txikian. 
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei puntuko motzean.
 Kartzelako lana: banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian. 
 
Bigarren itzulian  (15 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko handian.
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian. 
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko txikian. 
 Binaka, gaia emanda, lauko handian, bakoitzak sei lauko osatu arte.
 Kartzelako lana: banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian. 

FINALEAN

Goizean   (14 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian.
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian.
 Banaka, lehen puntua emanda, bi bertso zortziko txikian. 
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei puntuko motzean.
 Kartzelako lana: banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian.

Arratsaldean  (10 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko txikian.
 Binaka, gaia emanda, zortziko txikian puntutan, zortzi bertso osatu arte.
 Banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian. 

Buruz burukoa  (10 bertso puntuagarri)

 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei puntuko motzean.
 Binaka, gaia emanda, hiruna bertso, zortziko txikian.

 Kartzelako lana
 Banaka, hitza gaitzat emanda, bertso bat bederatziko txikian.
 Banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian.

› LANAK

SAIOZ   SAIO
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URRIAK 3 – 17:00etan – Gurutzeaga Pilotalekuan

ZESTOA
SAIOZ-SAIO ‹

Abiapuntua: Uztapide plaza

› ZESTOA

Zestoan egokitu da hastea, Uztapide bertsolariaren plazan hain justu. Ez da kasualitatea 
izan, bertsozale askoren isilpeko lanak eraman du Txapelketa Nagusia Endoiako bertso-
lari handiaren jaioterrira. Pilotalekuaren kanpoaldean dago Uztapide bera; belarri han-
diek entzungo dituzte bertsolari gazteenen bertsoak. 28 urte dituzte saioko zaharrenek, 
Iñakik eta Mirenek. Lehen aldiz kantatuko dute Txapelketan Uxuek, Odeik, Jonek eta 
Oihanak. 

UZTAPIDE BERTSOLARIA  Inazio Paulo Olaizola (endoiarra) eta Maria Bizenta Urbieta Azpiazuren 
(itziartarra) semea, zortzi senidetan laugarrena. 1935ean hasi zen bertsotan jendaurrean eta 1972an 
ixildu zen; bertsolari batek eskura dezakeen guztia lortua zuen ordurako. 1962, 1965 eta 1967an 
Euskal Herriko txapeldun izan zen, eta 1936an eta 1960an bigarren. Gerra ondorengo aroan, Basarri 
eta Lasarterekin batera, bertsolaritzaren izen nagusia izan zen. Bertsotan hizkera garbiko eta arrazoi 
argikoa izateaz gain, edozein egoeratara moldatzeko aparteko dohaia zuen behatzaile zorrotz honek. 
Joan den mendeko bertsolaririk maitatuenetako bat, maitatuena ez bada.

1972ko apirilaren 30ean, Donostiako Anoeta pilotalekuan (Atano III.) Argia astekariaren aldeko jaialdi 
bat burutzen ari zela, ahotsik gabe, mutu, geratu zen jaialdi erdian; hala ere, 1972ko maiatzaren 2an, 
Zestoan, kantatu zuen azkenekoz jendaurrean Lilibe, Basakarte eta Manuel Olaizola “Uztapide II” bere 
iloba besotakoekin; handik gutxira, maiatzaren 10ean, 63 urte betetzen zituen egunean, tronbosi 
atake bat jasan zuen eta ez zuen gehiago bertsorik kantatzerik izan. Gizon serioa zen. Kanpoko kon-
tuei buelta asko ematen zizkion eta ez zuen inork molestatzea nahi izaten. Etxean ez zuen bertsotan 
egiten, bere tabernan ere gutxi. 
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IÑAKI GURRUTXAGA
Oriotarra da. 28 urte ditu. Euskal Filologian lizentziatua da eta gaur egun Bertsozale Elkartean dihardu 
lanean, Ahozkotasuna eta Bertsolaritza proiektuko irakaslea da. Bigarrenez parte hartuko du Txapelketa 
Nagusian. Hamaika Bertuteko kidea. Orioko “Errikotxia” bertso-eskolako partaide, baina Zarautz, 
Gasteiz, Itziar eta Bergarako bertso-eskoletan ere ibilia da.

JONE URIA
Algortarra da. 19 urte ditu. Matematika ikaslea da. 12 urte zituela hasi zen bertsotan Algortako Bertsolari 
Eskolan. Eskolarteko txapelketetan Bizkaiko txapelduna izan da txiki zein nagusitan. 2008ko Bizkaiko 
txapelketan finalaurrekoetara heldu zen. Aurten hartuko du parte lehenengoz Txapelketa Nagusian.

MIREN ARTETXE
Hendaiarra da eta Birgara Barrenen bizi da. 24 urte ditu. Euskal Filologian lizentziatua. Bertso-eskolako 
irakasle ibili da zenbait urtez, Hendaiako ikastolan eta Bartzelonan. Hendaiako eta Oiartzungo bertso-
eskoletako partaide izan da. Hamaika Bertuteko kide da gaur egun eta Birgara Barrengo bertso-
eskolakoa da.

OIHANA BARTRA
Bilbotarra da. 25 urte ditu. Irakaslea da Loiuko Lauro ikastolan. Bizkaiko lau txapelketetan parte hartu 
du eta azken hirutan finalaurrekoetara sailkatu zen. Lehenengoz izango da Txapelketa Nagusian. 
Santutxuko bertso-eskolako kidea da.

UXUE ALBERDI
Elgoibartarra da eta Getarian bizi da. 25 urte ditu. Kazetaritza ikasi zuen eta gaur egun Herri Irratiko 
Testuketan literatur saioan dabil esatari, eta elkarrizketatzaile Argian. Idazle ere bada; azken lana, “Aulki-
jokoa” elaberria (2009). Hamaika Bertuteko kidea. 2007an Gipuzkoako txapelketako final aurrekoetara 
heldu zen. Txapelketa Nagusian lehenengoz kantatuko du. Santutxu, Oiartzun, Getaria eta Zarauzko 
bertso-eskoletan ibilia da.

ODEI BARROSO
Barakaldon jaioa da, baina Urruñan bizi da. 21 urte ditu. Euskal Filologia ikaslea da. Bertsotan 13 
urterekin hasi zen. 2008an Iparraldeko txapelketako finalista. Lehenengoz izango da Txapelketa 
Nagusian. Hendaiako bertso-eskolan ibilitakoa da.

Aurkezlea: Inazio Usarralde

12 bErtsolari
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SAIOZ  SAIO ‹

URRIAK 3 – 17:30 – Gurutzeaga Pilotalekua

ZESTOA

Iturria: Sendoa
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› LEITZA

Elkarrekin abestea tokatu zaio adin bertsuko bertsolari taldeari. Hala nahi izan du zozke-
tak. Mantxik eta Etxahunek 2005ean elkarrekin abestu zuten finalaurrekoetan, gogoan 
izango dituzue Berako hotzak eta beroak. Lau urte geroago Leitzako bertso eskolak pres-
tatuko diete oholtza. Ainhoak eta Iñigok badakite zer den Txapelketa Nagusian abestea. 
Xabierrek eta Ibonek lehen esperientzia izango dute.  

Festetako jaialdia. Urteko plaza jendetsuenetakoa izango da Leitzakoa, bertso-eskolak egindako lanari 
esker besteak beste. San Tiburtzio festetan izan ohi da, plazan, iluntze partean zezenen ondoren. 
Aulkietan beste inor kabitzen ez eta izkinetan jarri behar bertsozaleak. Aurten Andoni Egaña, Maialen 
Lujanbio, Igor Elortza, Maddalen Arzallus, Julio Soto eta Angel Mari Pañagarikano izan ziren kantuan 
abuztuaren hamahiruan. Argazkia, ordea, iazkoa da. 

SAIOZ  SAIO ‹

Pilotarien herrian bigarren tantoa

IÑIGO OLAETXEA
Lesakarra da. 34 urte ditu. Nafarroako txapelketan ohiko finalistetakoa, 2009an laugarren amaitu zuen. 
Bigarrenez parte hartuko du Txapelketa Nagusian, Lesakako bertso eskolan egindako bertsolaria.

AINHOA AGIRREAZALDEGI
Elgetarra sortzez, Zarautzen bizi da. 31 urte ditu. Euskal Filologian eta Alemaniar Filologian lizentziatua, 
egun helduen euskara irakaslea da. Debagoienako hainbat bertso-eskolatan irakasle aritua eta gazte 
mailako sari asko irabazia. Bertsozale Elkarteko ikerkuntza arduraduna eta zuzendaritzako kidea izan da.  
Hamaika Bertuteko kidea. Aurtengoa bere bigarren Txapelketa Nagusia du.

IÑIGO MANZISIDOR “MANTXI”
Zarauztarra da. 32 urte ditu. Bertsotan 14 urterekin hasi zen, aitona ere bertsolaria zuen. Musikaria, 
hainbat taldetan ibilitakoa da. Hamaika Bertuteko kidea. Bigarren Txapelketa Nagusia izango du. 
Zarauzko Etxe-Beltz bertso-eskolan  hasi zen ikasle gisa, eta irakasle dabil orain. Bestalde, Zarauzko 
Motxian helduen bertso-eskolako kidea da.

IBON AJURIA
Gernikarra da eta Bilbon bizi da. 32 urte ditu. Ingeles Filologian eta Alemaniar Filologian lizentziatua, 
eta Atzerriko Hizkuntzako Magisteritzan diplomatua. Irakaslea da. 2006ko Bizkaiko txapelketan finalista 
izan zen. Lehenengoz parte hartuko du Txapelketa Nagusian. Garriko bertso-eskolan hasi zen, orain 
Gernikako “Lili-bertso” taldean dago eta Santutxuko bertso-eskolara ere joaten da.

XABIER SUKIA
Oriotarra da. 33 urte ditu. Gizarte zientzien komunikazioan lizentziatua da eta Euskadi Irratian “Hitza 
Jolas” bertso irratsaioaren zuzendaria eta esataria da. Txapelketa Nagusian aurten hartuko du parte 
lehenengo aldiz. Orioko “Errikotxia” eta Usurbilgo “Bota Punttuba” bertso-eskoletako kidea da.

ETXAHUN LEKUE
Larrabetzuarra da. 29 urte ditu. Musika Hezkuntzako ikasketak egin ditu eta hezkuntza arautuan 
eta bertso-eskoletan bertsogintzako klaseak ematen egiten du lan. Bizkaiko txapelketan azken lau 
edizioetan finalista izan da eta Txapelketa Nagusian bigarrenez izango da. Larrabetzuko Itallen bertso-
eskolako kidea da.

Aurkezlea: Fernando Anbustegi

URRIAK 10 – 17:30 – Udal Kiroldegia

LEITZA

Iturria: XDZ

Iturria: XDZ
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› BILBO

Bilbora iritsi da Txapelketa, hirira. Ederra da Arriaga, txapelketa hartuko duten pilotale-
kuen aldean elegantea eta errespetua sartzen duena. Baina ahots onak behar ditu antzo-
kiak eta propio osatu da seikotea: Jexux Mari eta Iñaki lagun zaharrak, laugarren Txapelketa 
Nagusia izango dute biek. Asier, Amaia, Maddalen eta Julio ere Bilbon izango dira. 

Arriaga dotorea. Berezia da Areatzako bazter batean dagoen antzokia. Bilbotarrek estimu berezia 
diote eta bertsolaritzaren historian ere leku garrantzitsua da. Urteetan Araba eta Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketako finalak egin ziren Arriagan. Bete-bete jendez ikusteak berak zirrara sortzen zien bertso-
zaleei. Egun, final baterako, txiki geratu da aretoa ia 900 lagunentzako lekuarekin. Eta horregaitik final-
laurdenetako saioa hartuko du. Dotore egongo da oraingoan ere. Gomendio bat: garraio publikoa 
hartuta etorri, besteak beste, metroa.

ASIER OTAMENDI
Gasteizen bizi den urretxuarra da. 38 urte ditu. Elikaduran lizentziatua da eta IMK Arkauten dihardu 
lanean. Hamaika Bertuteko kidea. Arabako txapeldun hainbat alditan izan da. Txapelketa Nagusian ere 
laugarrenez parte hartuko du. Gasteizko bertso-eskolan trebatutako bertsolaria da.

AMAIA AGIRRE
Villabonarra da. 32 urte ditu. Euskal Filologian lizentziatua da eta gaur egun hezkuntza arautuan 
bertsolaritzako irakaslea da. Xenpelar saria irabazi zuen 1998an. Hamaika Bertuteko kidea da. 
Gipuzkoako 2003ko txapelketan finalista eta 2007koan finalaurrekoetara sailkatu zen. 2005ko 
Txapelketa Nagusian finalaurrekoetara iritsi zen. Beasain, Asteasu, Villabona, Ibarra (helduak) eta 
Getariko (helduak) bertso-eskoletan irakasle dabil.

JULIO SOTO
Gorritikoa da. 21 urte ditu. Nekazal Ingenieritza ikasitakoa eta orain Euskal Filologia ikasten hasi da. 
Nafarroako txapeldunordea. Aurten, bere lehenengo Txapelketa Nagusia izango da. Estitxu Arozena 
Iruñako bertso-eskolan eta Arkaitz Goikoetxea Lekunberrikoan izan dira bere irakasleak. 

MADDALEN ARZALLUS
Donibane Lohitzunen jaio eta Hendaian bizi da. 18 urte ditu. Itzulpegintza eta Interpretazio ikasketak 
egiten dabil Gasteizen. Jexux Arzallus bertsolariaren alaba. Iparraldeko txapelketan hirugarren izan da 
2008an. Lehenengoz parte hartuko du Txapelketa Nagusian.

IÑAKI ZELAIA
Hernaniarra da. 36 urte ditu. Mekanika ikasketak egin eta horretan dihardu lanean. Herri Irratiko bertso 
programak entzunez bertsozaletu zen. Txapelketa eta sariketetan beteranoa, baita Txapelketa Nagusian 
ere. Hernaniko bertso-eskolako kidea da.

JEXUX MARI IRAZU
Larrauldarra da. 37 urte ditu. Ikasketaz Filosofian lizentziatua da eta azken hamar urtetan bertsolaritza 
eta kazetaritza konbinatu ditu. Bertsoa.com bertso plaza digitalaren sortzailea da. Hiru Txapelketa 
Nagusitan kantatu du eta bitan finalista izan da. Tolosa eta Hernaniko bertso-eskoletan ibilitakoa da.

Aurkezlea: Maite Berriozabal

Zaharra zinen Bilbo

SAIOZ  SAIO ‹

URRIAK 11 – 17:30 – Arriaga Antzokia

BILBO

Argazkilariak: Niko Moreno - Alberto Unamuno / Iturria: XDZ
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› UZTARITZE

Bertsozale Elkartearen Transmisio sailean hamaika bileratan eseri dira elkarren ondoan 
Xabi, Erika, Arkaitz eta Unai. Uztaritzen Beñatek eta Aitorrek osatuko dute seikotea. 
Seikote ausarta. Aulkiak ilaran eta Uztaritze bero-bero. 2005eko argazkia buruan izango 
duzue. Ordutik pilotalekua margotu dute, eta saioko kartela itsatsia dago paretean.

www.bertsulari.com. Euskal Kultur Erakundearen eskutik www.bertsulari.com webgunea Ipar Euskal 
Herriko bertsolarien erreferentzietako bat da.  Lau hizkuntzatan (euskaraz, gaztelera, frantsesa eta 
ingelesa), bertsolaritzaren historia eta bilakaera, bertso saioak eta txapelketak, Iparraldeko bertsola-
rien zerrenda edota bertsolari izan nahi dutenenetzat bertso-eskolen berri ematen du. Euskal kultur 
erakundea 1990ean sortu zen instituzioen diru partaidetzari esker; kultur ministeritza, Akitania es-
kualdea, Departamendua eta 146 herri biltzen dituen euskal kulturaren aldeko herriarteko sindikata. 
Uztaritzeko Lota jauregian dauka egoitza nagusia.
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XABI PAYA
Algortarra da, 26 urte ditu. Interpretazio eta Itzulpengintza eta piano ikasketak eginak ditu. Itzultzaile, 
bikoizlari, ikerlari eta irakasle lanetan ibilia da. Azken urteotan bertsolaritza arte eta disziplina berriekin 
elkartzeko ahaleginetan dabil. Bizkaiko txapelduna izan zen 2006an. 2005eko Txapelketa Nagusian 
finalaurrekoetara heldu zen. Algortako Bertsolari Eskolako kidea da.

AITOR SARRIEGI
Beasaindarra da. 32 urte ditu. Informatikako Ingenieritza ikasketak egin zituen eta Urretxu-Zumarraga 
ikastolan IKT dinamizatzailea da. 1992an Lizardi eta 1993an Osinalde sariak irabazi zituen. Gipuzkoako 
txapelketan 2007an finalista izan zen eta Txapelketa Nagusian finalaurrekoetara heldu da azken hiru 
edizioetan. Goierriko Bertso eskolako kidea da.

ERIKA LAGOMA
Lesakarra da. 28 urte ditu. Hispaniar Filologian lizentziaduna eta Bertsozale Elkarteko langilea da. 
Bi aldiz izan da Nafarroako eskolarteko txapeldun. 2004an hartu zuen parte lehen aldiz Nafarroako 
txapelketan. 2006tik 2009ra finaletan izan da, azken honetan hirugarren postua eskuratuz. Lehenengoz 
hartuko du parte Txapelketa Nagusian. Bortzirietako bertso eskolan parte hartu zuen gazterik eta gaur 
egun Iruñerriko bertso eskolako kide da.

UNAI MUÑOA
Lasartearra da. 27 urte ditu. Oinarrizko ikasketak egin eta lan askotan ibilitakoa: sukaldari, harakin 
eta tabernari. Bertsozale Elkarteko irakaslea da hezkuntza arautuan. Hamaika Bertuteko kidea da. 
Txapelketa eta sariketa ugaritan ibilitakoa. Lehenengoz kantatuko du Txapelketa Nagusian. Lasarteko 
bertso-eskolan trebatu da.

BEÑAT GAZTELUMENDI
Donostiarra da, Añorga auzokoa. 22 urte ditu. Ikusentzunezko Komunikazioko ikaslea da. Hamaika 
Bertuteko kidea. Eskolarteko eta gazte sariketetan sari asko irabazi ditu. 2007ko Gipuzkoako txapelketan 
bigarren egin zuen. Lehenengoz kantatuko du Txapelketa Nagusian. Igeldo, Hernani eta Santutxuko 
bertso-eskoletan ibilitakoa da. 

ARKAITZ ESTIBALLES
Galdakaoztarra da eta Bilbon bizi da. 32 urte ditu. Euskal Filologia ikasketak egin zituen eta gaur egun 
hezkuntza arautuan bertsolaritza irakaslea da. 12 urterekin hasi zen bertsolaritzan, Eguzkibegi ikastolan. 
Bizkaiko txapelketan finalista izan da 2000. urtetik eta Txapelketa Nagusian hirugarrenez kantatuko du. 
Santutxuko bertso-eskolakoa da.
 
Aurkezlea: Joana Itzaina

Oroitzapenak errepikatzeko asmoz URRIAK 17 – 17:30 – Kiroleta Pilotalekua

UZTARITZE
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SAIOZ  SAIO ‹› ZARAUTZ

Seikote honek ezagutzen du Txapelketa Nagusia. Arabako eta Nafarroako txapeldunak, 
Oihane eta Xabier. Iratxe izango da Txapelketaren ibilbidean etenik izan ez duena. Ez da 
Joxeren eta Unairen kasua, 2005ean ez ziren bertan izan. Oroitzapen hura besterik ez du 
Ikerrek. 

Txapeldunaren herrira iritsi da Txapelketa. Andoni Egaña bertsolari txapeldunaz gain, Andoni Egaña 
pertsonaz ere irakurri izan dugu. Amagoia Mujika kazetariari honakoa irakurri genion 2005eko finala-
ren ostean Bertsolari aldizkariaren 60. alean:

“Eta bereziki gordeta daukat egunaren amaierako irudi bat. Finalistek prentsaurrekoa eman zuten 
behin saioa amaitu eta gero. Prentsaurrekoa amaitu ondoren batekoak eta bestekoak hurbildu ziren 
bertsolariengana hizketan egitera. Han zegoen Andoni Egaña jendez inguratuta; besarkadak, zorion 
musuak, galderak, aipamenak... denak kariñoz eginak eta kariñoz jasoak. Begira nengoen eta neroni 
ari nintzen nekatzen, baina Andonik zuzen, adeitsu eta aurpegi onez hartzen zituen denak. Hartu 
nuen tartetxo bat hurrengo egunerako elkarrizketa bat lotzeko asmotan, eta gerturatzerako galdetu 
zidan Andoni Egañak ea zer moduz zegoen nire alaba txikia. Izugarria iruditu zitzaidan une hartan, 
egoera hartan - jendez inguratuta eta protagonista bakarra eta handiena bera zela - bera hilabete 
batzuetako nire haurrarekin gogoratzea eta ari buruz galdetzeko kortesia izatea.

IRATXE IBARRA
Markinarra da. 34 urte ditu. Euskal Filologiako ikasketak egin eta irakaskuntzan ibili ostean, euskara 
teknikari legez dabil orain. Bizkaiko txapelketan finalista izan da sarri eta Txapelketa Nagusian laugarrenez 
izango da. Santutxuko bertso-eskolan ibilitakoa da eta gaur egun Markinako bertso-eskolako kidea da.

XABIER SILVEIRA
Lesakarra da. 32 urte ditu. Gidoigintza ikasketak egiten dabil. RAP-aren eta bertsoaren uztarketa 
ekimenak sustatzen dabil. Nafarroako egungo txapelduna, lortutako seigarrena. Txapelketa Nagusian 
hirugarrenez kantatuko du. Bortziriko bertso-eskolako kidea da.

IKER ZUBELDIA
Zegamarra da.  28 urte ditu. Galdaragintzan lan egiten du. Etxetik eta La Salleko fraileetatik datorkio 
bertsozaletasuna. Goierriko bertso-eskolan ibilitakoa ere bada. 2007ko Gipuzkoako txapelketan 
zortzigarren egin eta gero, bigarrenez arituko da Txapelketa Nagusian. 

UNAI AGIRRE
Hernaniarra da. 33 urte ditu. Gipuzkoako Sagardogile Elkartean egiten du lan. Bertsotan Langile 
ikastolan hasi zen Juanjo Uriarekin. 2007an, Gipuzkoako txapelketan, finalista izan zen. Txapelketa 
Nagusian ere parte hartu izan du. Hernaniko bertso-eskolako kidea da. 

OIHANE PEREA
Gasteiztarra da. 31 urte ditu. Bertso-eskolen sustatzaile eta irakasle izan da eta gaur egun Arabako 
Bertsozale Elkarteko langilea da. “Emetik bertso kabareta” ekimeneko kidea izan da. Arabako egungo 
txapelduna da eta bigarrenez kantatuko du Txapelketa Nagusian. Gasteizko bertso-eskolan eman 
zituen lehen bertso urratsak.

JOXE MUNDUATE
Ataundarra da. 36 urte ditu. 10 urte zituela idatzi zituen bere lehen bertsoak. 1989an Lizardi eta 
Osinalde sarien irabazle izan zen. 2005ekoan huts egin arren, laugarrenez parte hartuko du Txapelketa 
Nagusian. Ordiziko bertso-eskolan hasi eta Goierriko bertsolariekin biltzen jarraitzen du.

Aurkezlea: Saroi Jauregi

Azken bigarrena txapeldunaren herrian URRIAK 18 – 17:30 – Aritzbatalde Kiroldegia

ZARAUTZ

Argazkilariak: A.Elosegi / Iturria: XDZ
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› LAUDIO

Laudion izango da azkena, Granjan. Hala deitzen diote herriko kiroldegiari. Giroa be-
ro-bero Granjan. Kantuan sei bertsolari eta entzule artean sei baino gehiago azkazalak 
jaten. Jon eta Fredi, finalaurrekoetan kantatzea zer den ederki dakitenak. Onintza eta 
Iñigo, final-laurdenetan errepikatzaileak. Arkaitzek eta Mirenek, berriz, lehen Txapelketa 
Nagusia. Has dadila, eta amaitu dadila! 

Hemerotekan harakatuz, 2005ean ariketa berberak izan zuten bertsolariek final-laurdenetan: ofizio-
tan zortziko handian, zortziko txikian eta hamarreko txikian, puntuari hiruna erantzun eta hiru bertso 
bakarka, kartzelan. Arkaitz Estiballes izan zen puntuazioz finalaurrekoetara pasatzen azkena, 673,5 
puntu bildu zituen Bilbotarrak. Puntu eta erdi gutxiago lortu zituzten, 672 alegia, Iñaki Gurrutxagak 
eta Iker Zubeldiak. Azken biek ez zuten finalaurrekoetara pasatzea lortu. Aurtengo lehia eta zenbakiak 
beste batzuk izango dira, ordea. 
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Aurrera

FREDI PAIA
Algortarra da. 28 urte ditu. Bertsolari, musikari, etnografo eta iritzigilea. Euskal kulturaren biltze eta 
ikerketa lanean eman ditu azken urteak Labayru ikastegian. Txapel Bete Bertso, Zaharrak Berri Tour, 
Bertso Tranpak, Hudaltzainak, Payadoreak eta bertsolaritzarekin lotutako ekimen berritzaile askotan hartu 
du parte. Bost aldiz Bizkaiko txapelketan finalista eta azken Txapelketa Nagusi bietan finalaurrekoetan 
kantatu du. Algortako Bertsolari Eskolako kidea da.

IÑIGO IZAGIRRE
Itziartarra da eta Arabako Birgara Barren herrian bizi da. 28 urte ditu.  Nekazari Eskolan ziklo bat egin du.  
Gai-jartzaile lanak egin izan ditu eta bertso-eskoletan eta hezkuntza arautuan aritu da bertso irakasle. 
Bigarrenez kantatuko du Txapelketa Nagusian. Zarauzko bertso-eskolan eman zituen lehen urratsak eta 
orain Birgara Barrengo bertso-eskolakoa da.

ARKAITZ OIARTZABAL “XAMOA”
Oiartzuarra da. 24 urte ditu. Euskal Filologia, Lanbide Heziketa eta Haur Hezkuntza ikasten ibilitakoa. 
Tabernari eta lorazain lanak ere egin ditu. Hamaika Bertuteko kidea. 2007ko Gipuzkoako txapelketaren 
antolatzaile. Txapelketa Nagusian lehenengoz kantatuko du. Errenteria-Oreretako Xenpelar bertso-
eskolan hasi eta gaur egun Oiartzungo bertso-eskolan eta Pasaiakoan dabil.

ONINTZA ENBEITA
Muxikarra da. 30 urte ditu. Kazetaritza ikasketak amaitu eta kazetari moduan ibili da. Gaur egun, 
euskara klaseak ematen ditu Labayru Institutuan. Bertso idatzi sarietan irabazi duen garrantzitsuena 
Algortako Balendin Enbeita sariketa da. Bizkaiko txapelketan lehenengoz 1998an parte hartu zuen, 
eta azken bietan finalean kantatu du. Bigarrenez kantatuko du Txapelketa Nagusian. Garriko bertso-
eskolako kidea izan da.

MIREN AMURIZA
Berriztarra da. 19 urte ditu. Euskal Filologia ikasten dabil. Bizkaiko eskolarteko hiru txapel eta Euskal 
Herriko bat jantzi ditu. Aurten kantatuko du lehenengoz Txapelketa Nagusian. 12 urterekin hasi zen 
bertsotan Berrizko bertso-eskolan eta azken urteotan bera da bertako arduraduna. 

JON MARTIN
Oiartzuarra da. 28 urte ditu. Publizitatea eta Harreman Publikoetan lizentziatua da. Kazetari eta gidoilari 
lanak egin ditu. “Ero” liburua idatzi du. Hamaika Bertuteko kidea da. Oiartzungo Bertso Astearen 
antolatzailea. Bigarrenez kantatuko du Txapelketa Nagusian. Oiartzungo bertso mugimenduak 
bultzatuta hasi zen eta gaur egun Karikako eta Auzlaneko bertso-eskoletan dabil.

Aurkezlea: Zuriñe Iarritu

URRIAK 24 – 17:30 – Lamuza Granja Kiroldegia

LAUDIO

 Iturria: XDZ
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AITOR MENDILUZE
Andoaindarra da. 34 urte ditu. Ingenieritza ikasketak egin ditu eta Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko langilea izan da. 1995ean 
eta 2007an Gipuzkoako Bertsolari Txapelketak irabazi zituen. 2001 eta 2005eko Txapelketa Nagusietan azken saiora iritsi zen. 
Hernani eta Andoaingo bertso-eskoletan ibilitakoa da. Ikasle ezezik bertso irakasle ere jardun du.

UNAI ITURRIAGA
Durangarra da. 35 urte ditu. Bertso jardunaz aparte, gidoigintzan egiten du lan. “7 Eskale” eta “Gu ta Gutarrak” proiektuetako kide 
izan da. Bi aldiz izan da Bizkaiko txapelduna eta 1993az geroztik lau aldiz Txapelketa Nagusiko finalista. 2005eko txapeldunordea 
da. Durangoko bertso-eskolan ibilitakoa da.

AMETS ARZALLUS
Hendaiarra da. 25 urte ditu. Kazetaria da eta komunikabide bat baino gehiagotan kolaboratu izan du. Jexus Arzallus bertsolariaren 
semea. Iparraldeko txapelduna. Hirugarrenez kantatuko du Txapelketa Nagusian. Hendaiako bertso-eskolako irakaslea da. 

IGOR ELORTZA
Durangarra da. 34 urte ditu. Topografi Ingenieritzan diplomatua da.  Gaur egun Anboto astekarian zuzentzaile dihardu, 
baina gehienbat sorkuntzari emana bizi da. “7 Eskale” eta “Gu ta Gutarrak” taldeetan ibilitakoa. Bizkaiko Bertsozale Elkarteko 
zuzendaritzako kidea da. Bizkaiko txapelduna da eta bosgarren Txapelketa Nagusia izango da beretzat. Durangoko bertso-eskolan 
trebatutakoa. 

MAIALEN LUJANBIO
Hernaniarra da. 33 urte ditu. Arte Ederretan lizentziaduna da. Bertsogintzaz gain, euskarazko letren inguruan garatzen du bere 
lana. 2006an Ornitorrinkus ekimena abian ipini zuen, bertsogintza eta musika esperimentala bateratuz. 2003an Gipuzkoako 
txapelketa irabazi zuen. Bere laugarren Txapelketa Nagusia izango da. Hernaniko bertso-eskolan hasitako bertsolaria.

SUSTRAI COLINA
Urruñarra da. 26 urte ditu. Zuzenbidean lizentziatu da eta gaur egun Argia aldizkarirako elkarrizketak egiten ditu. 2001 eta 
2005eko Txapelketa Nagusietan finalista, eta 2008ko Iparraldeko txapeldunordea.  Hendaiako bertso-eskolan ibilitakoa da bai 
ikasle bai irakasle.

JON MAIA
Urretxun jaio eta Zumaian bizi da. 36 urte ditu. Euskal Filologian lizentziaduna. Bertsolaritzaz gain, kantagintzan aritu da 
(Karidadeko Benta). Nobela bat idatzi du “Riomundo” eta bidaia liburu bat “Apaizac Obeto”. Gidoilari lanak ere egiten ditu. 
Txapelketa Nagusiko azken hiru finaletara sailkatu da. Zumaiako bertso-eskolan hazitakoa da.

BERGARA - AZAROAK 7 – 17:30 – Udal PilotalekuaFINALAURREKOAK

Txapelketa finalaurrekoetan da. 2005eko finalistak ere zakuan. Leitzan eta Uztaritzen pun-
tu gehien lortu dituzten bi bertsolariek Bergarako bidegurutzean dituzte zain Maialen eta 
Aitor. Arrastoaz goiti ibili diren beste bi bertsolari seikotea osatzeko.  

Txapelketa Nagusia Europara iritsi da. Europan sartuko da Unai, pabilioian. Bergaratik 
Gasteizera, kilometro gutxi egin ditugu larunbatetik igandera. Unairen ondoan eseriko di-
renek, ordea, kilometroak pilatuta izango dituzte.

GASTEIZ - AZAROAK 8 – 17:30 – Europa Pabilioia
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› FINALAURREKOAK

27

Beotibarretik Usabalera. Pilotaleku zaharretik kiroldegi berrira, emergentziako ate gehia-
go dituelako. Txapelketan beharrezko dira emergentzia ateak, kolpe batean irekitzen di-
renak. Igor eta Sustrai ilaran zain egon dira orain arte. Baina kolpe batean ireki zaie atea. 

2005ean lepo bete zen Beltzenia. Bertsozaleak elkarri arnasa lapurtzen. Lau urte pasa 
dira ordutik, lehen finalaurrekoa izan zen Hendaiako hura. Lehena izango da Amets eta       
Jonentzat ere. Ostera ere elkarrekin kantuan. Beste seirentzat azkena ere izango da. 

TOLOSA - AZAROAK 14 – 17:30 – Usabal Kiroldegia

HENDAIA - AZAROAK 15 – 17:30 – Beltzenia Pilotalekua
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Gernikan abiatzen omen dira benetako finalaurrekoak. Ordurako, ordea, sei bertsolarik 
Hendaiako saioan utzi berri dute Txapelketa Nagusia. Eta finalerako bidean doazenak 
lan-erdiak eginda dituzte Gernikako agurrak kantatzerako. Halere, bigarren zatia ez da 
erdia izaten. Gernika ez da ezeren hasiera, jarraipena baizik. 

Urretxindorra. Ez zen gernikarra, muxikarra baizik. Baina Busturialdean bertsoez jarduten duten guz-
tiek aipatuko dute Enbeitatarren bat: Balendin, Jon, Abel, Ohiana, Zihara, Xabier... eta guztietan lehe-
nengoa Kepa. Kepa Enbeita “Urretxindorra”. Bizkaiko bertsolaritzaren gailurtzat hartu ohi da. 1878. 
urtean jaio eta 1902an ezkonduta zortzi seme-alaba izan zituen. Balendin Enbeitak jarraitu zituen 
aitaren pausuak. Bertsopaper lehiaketak irabazi zituen, besteak beste, Astarloa eta Euskadi Sariak. Eta 
garaiko argitalpenetan kolaboratzailea izan zen: Euzkadi, Euzkerea, Ekin, Zeruko Argia... Guda zibilak 
Biasterin harrapatu zuen eta oso gaixo bueltatu zen etxera. 1942. urtean zendu zen.

Iruñeara iritsi da Txapelketa Nagusia. Azken hirugarren geldialdia lehiaketaren ibilaldi lu-
zean, oraindik kilometro dezente egitea tokatzen den arren. Hegoalderantz emandako 
azken pausoak. Hemendik aurrerakoa, gorantz izango da dena. Gernikak markatu du fi-
nalera pasa nahi dutenentzat langa. Iruñeak pasabidea estutu edo zabalduko du. Dotore 
hartuko gaitu Anaitasunak, momentuak  hala eskatzen duelako.  

Hogeitabost urte beteko ditu aurten Nafarroako Bertsozale Elkarteak. Bada ospakizunetarako nahikoa 
motibo. Egunerokoan, egoitza berria izan da hogeitabosgarrenaren bezperatan iritsi dena. Iazkoa 
izan zen aldaketa urtea: Eusko Kultur Mintegiaren barruan du Nafarroako Elkarteak egoitza berria,                     
Baratzeetako zeharkalean. Bertsozale guztien bilgune aproposa, bi solairu ditu eta langileen bulegoez 
gain bilerak, bertso-eskolak, tailerrak eta gisakoak egiteko primerakoa da.

GERNIKA - AZAROAK 21 – 17:30 – Jai-Alai Pilotalekua IRUÑEA - AZAROAK 22 – 17:30 – Anaitasuna Pabilioia

 Iturria: Sendoa
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SAIOZ  SAIO ‹› DONOSTIA

bErtsolari
txapElkEta Nagusia

Abiapuntua edozein dela ere, Donostiatik pasa behar Barakaldora iristeko. Urtetan txa-
pelduna izendatu den oholtzan erabakiko da finalisten zerrenda. Zein zazpi bertsolari 
eseriko diren, finalean, Andoniren ondoan. Zortzigarren eta bederatzigarren postua ere 
Donostiak argituko ditu. 

 

Argazki zaharrei begira jarri gara. Duela zortzi urte hartu genuen kafea, azken aldiz, Xantirenean, 
bertsoak entzutera etorrita behintzat. Finalaurrekoak arratsaldez izaten dira, baina bakarren batek izan-
go du espaloi gainean sukaldea jarri eta eguna pasatzeko tentazioa. Erritoak berritu egin behar baitira. 
Ilunbe ezagutu genuen 2007ko Gipuzkoako Txapelketan, baina Donostian izatekotan belodromoa da 
Txapelketa Nagusiaren etxea. 

Atano III pilotalekua txikiegia gelditu zen 2005ean. Ia 3.000 ikusle, sardinak latan bezala. Horregatik, 
azken unera arte bi aukerak irekita izateko asmoa du Txapelketa Nagusiaren antolakuntza taldeak: 
bertsozaleak aretoak betetzen ari direla ikusten baldin bada Antonio Elortza Belodromoan izango da 
azken finalaurrekoa. Bata edo bestea, erabakia hartu bezain laster jakinaraziko zaizu, bertsozale.

Final txikia DONOSTIA - AZAROAK 29 – 17:30 – Antonio Elortza Belodromoa

Argazkilaria: J.Egaña / Iturria: XDZ

Argazkilaria: A.Elosegi / Iturria: XDZ

Argazkilaria: J.Egaña / Iturria: XDZ
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SAIOZ-SAIO ‹› FINALA

Egun handiaBARAKALDO
ABENDUAK 13 – 11:00 eta 16:30 – BEC

Bigarren aldiz, Barakaldon izango da finala. 13.500 lagunentzat egokituko da Bizkaia Arena. 

Kontuan izan zenbait ohar:
1. Sarrerak ez dira zenbakituak.
2. Goizeko saioa amaituta, Bizkaia Arena hustu egingo da. (Antolakuntza ez da entzuleak lekua gordetzeko utz ditzakeen objektu pertsonalen arduradun egingo) 

AUTOBUSAK
Finalera autobusez joateko aukera eman nahi dizu Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak, Aizpurua Autobusak taldearekin 
lankidetzan. Abiapuntua edozein izanda ere, 12 euro balio ditu autobus txartelak. Hamabost linea antolatu dira guztira. 
www.txapelketanagusia.eu atarian kontsultatu linea guztiak.

www.bertsosarrerak.eu edo herrietako ohiko salmenta puntuetan autobus txartelak erosteko aukera izango duzu. Sarrera 
erostekotan bazabiltza, kontuan izan beharreko bi ohar: 

1. Zein geltokitan igoko zaren zehaztu behar duzu sarrera erosterakoan.
2. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak abenduaren bostean jakinaraziko ditu autobus bakoitzaren ibilbideak eta ordutegiak. Zure 
autobusa zein ordutan abiatuko den jakiteko:
 - www.txapelketanagusia.eu
 - erreserba egin den posta elektronikoan jasoko duzu mezua. 

BAZKARIA
Bizkaia Arenatik berrogeita hamar metrora izango duzu bazkaltzeko lekua. Bi aukera dituzu, gainera:

1. Bazkaria, 20 eurotan.
www.bertsosarrerak.eu edo herrietako ohiko salmenta puntuetan sarrerak erosteko aukera izango duzu.
Mahaiak osatu ahala zerbitzatuko da, gehiegi ez atzeratzeko. 

Menua:
Patatak Errioxar erara / Oilasko izterra txanpiak eta entsaladarekin / Hojaldrezko etxeko tarta / Ogia, ura eta ardoa / Kafea, infusioak eta kopa 

www.bertsosarrerak.eu edo herrietako ohiko salmenta puntuetan bazkari txartela erosteko aukera izango duzu.

2. Bazkaria etxetik eraman nahi duzuenontzat, 3000 lagunentzat aulkiak eta mahaiak prestatu ditu Bertsozale Elkarteak.  
 
HAURTZAINDEGIA
Haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da, doan, ekitaldiak irauten duen orduetan. Horretarako, abenduaren bosta baino lehen eman 
behar da izena elkartearen egoitzan.

 

ANDONI EGAÑA
Zarauztarra da. 48 urte ditu.  Euskal Filologiako ikasketak egin zituen 
eta sorkuntza lanetan dihardu azken urteetan. Eleberriak, saiakerak, iritzi 
artikuluak, gidoiak… idazten ditu. Txapelketa Nagusian zazpigarrenez 
jokatuko du finala. Egungo Txapelduna da. 

PUNTUAZIOZ BESTE ZAZPI BERTSOLARI

Aurkezleak: Alaitz Rekondo, Zuriñe Iarritu eta Saroi Jauregi
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ERREPORTAIA ‹

Txapelketa baino gehiago

2008an 1.827 bertso saio erregistratu 
ziren Euskal Herrian (Xenpelar 
Dokumentazio Zentruko datuak dira). 
Formatuei dagokienez, %25 bertso-
bazkari edo afariak izan ziren; beste 
%25 plaza-librekoak, eta jaialdiak, 
berriz, %19. Urte osoan eskaintzen diren 
saioen artean, sariketei eta txapelketei 
dagokiena, %9 da. Bertsolarietara 
etorrita, 2008an  250 bertsolarik jardun 
zuten aipatutako plazetan (205 gizonek 
eta 45 emakumek). 

Txapelketa izebergaren punta da. 
Oinarrian, bertsolaritzaren errealitate 
zabala dago. Eta horren atzean bertso-
eskolak daude.

Bertso-eskoletatik sortzen dira…

bertsolariak, gai-jartzaileak, epaileak, 
saio antolatzaileak, bertso irakasleak, 
zaleak. Egun, helduen bertso-eskoletan 
608 kide dabiltza. Txapelketa Nagusian 
oholtzan ikusiko dituzun bertsolari 
gehienek, bertso-eskolan entrenatu 
dute. Eta ondoan izan dituzte lagun, 

oholtza horretan ariko ez diren beste 
hainbat bertsolari, beste plaza batzuetan 
aurkituko dituzunak kantuan, ala gai-
jartzen, edota antolakuntza lanetan. 
Bertso-eskola bat den herrian, oinarria 
jarrita dago. 

Haurrek eta gurasoek gehien estimatzen 
dutena zer da?

Bertso-eskoletako haur eta 
gurasoengandik jasotako 650 
inkestaren arabera, gurasoek bertso-
eskoletatik gehien estimatzen dituzten 
ezaugarriak hauexek dira: irakaslea 
bera (eta haurrekiko duen hurbiltasuna), 
talde giroa, seme-alaba pozik doala 
ikustea, bertsolaritzak haurraren 
garapenean dituen onurak (sormena, 

jendaurrekotasuna, besteei entzutea, 
argudiaketa), eta bertsotan eginez 
hizkuntza lantzen dutela. Haurrek 
ere, egiten dituzten eskolaz kanpoko 
aktibitateen artean bertso-eskola 
sailkatzen dute gustukoenen artean. 
Zazpi haurretatik batentzat, gainera, 
bertso-eskola da euskaraz egiten duen 
eskolaz kanpoko aktibitate bakarra.

99 herri, 99 bertso-eskola

2008/09 ikasturteko datuak

- 99 herritan daude bertso-eskolak.
- 1.566 kide aritu dira horietan  (928 gizon, 638 
emakume). 
- Haurren taldetan 958 lagun (mutilak 476, 
neskak 482). 
- Helduen taldetan 608  (gizonak 452, 
emakumeak 156). 
- Mugimendu honi eusten dioten irakasle eta 
arduradunak 127 dira
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Errimatzen irakasten zien Ainhoak, Bart-
zelonako Hizkuntza Eskolan, Katalan 
azentuaz euskara ikastera zetozenei. Le-
hen urratsetik, lau oinetan. Hantxe zuen 
fundatu, Bartzelonan, lehenengo euskal-
dun berrien bertso-eskola. Bertsoarekin 
biziatu ditu hainbat ikasle, eta katala-
nezko inprobisaziora (Glosadoreak) egin 
dute jauzi beste zenbaitek, jendaurreko 
saioak eta txapelketak egiteraino. 
Gaur Iruñeako Hizkuntza Eskolan da 
irakasle, eta lau oinetan abiatu nahi du-
ten guztientzat sortu du bertan ere, eus-
kaldun berrien bertso-eskola. 

Helduak euskalduntzen aritzen zara, 
Hizkuntza Eskolan. Zure ikasleak 
bertsoarekin biziatzen dituzu.

Urteak pasa ahala konturatu naiz se-
gituan bertso zaletzen direla euskara 
ikasleak. Gustagarri zaie, ondo pasatzen 
dute, barre egiten dugu, umeak bezala 
txundituta gelditzen dira, eta aurre iritziak 
(“bertsoak ulergaitzak dira” edo “oso 
aspergarriak dira”) uxatu egiten dituzte. 
Euskaldun berriei bertsoa ez gustatzea 
ezinezkoa da.

Zergatik da ezinezkoa bertsoa ez gustat-
zea?

Hizkuntza bat ikasten ari denak hizkunt-
zari buruzko galderak egiten dizkio aldiro 
bere buruari: “hau nola esan?” edo “lehen 
aldian esanez gero, ze forma hartuko 
luke aditzak?” edo... Ohartu edo ez, eus-
kaldun berriak piztuta darama etengabe 
kontzientzia linguistikoa, hau da, edukiari 

ez ezik hizkuntzaren formari ere errepa-
ratzen dio. Ohituta dago bertsoaren bi 
alderdiokin, berezko zaizkio. Gainera, 
beheko mailetako ikasleentzat oso jos-
tagarria da, oso ludikoa, dakiten apurra 
neurtua eta errimatua ikustea.

Bertsoak zer ematen die euskaldun be-
rriei?

Alderdi ludikoaz gain, beste hiru ekarri 
aipatuko nituzke nik. Klasean kopla txiki 
erraz bat egiten dutenean konturatzen 
dira eurak ere bertsoarekin jolasteko eta 
gozatzeko kapaz direla, eta honek auto-
estimua igotzen die. Baina era berean, 
ideiak  zehatzago adierazi ahal izateko 
(edo oro har kopla hobea egin ahal izate-
ko) ohartzen dira hizkuntza baliabide ge-
hiago behar dituztela, eraginkorragoak, 
aberatsagoak... Bestela esanda, helburu 
jakin baterako gehiago ikasi nahia pizten 
die bertsoak.  
Bestetik, kultur erreferentziak ematen di-
zkie: garai bateko eta gaur egungo bert-
solariak, bertso zaharrak, kantak, lurralde 
erreferentziak eta abar. 
Eta azkenik, testuinguru euskalduna: 
saioetara-eta joateko lagun talde euskal-
duna.

Nola planteatzen duzu bertso-eskolako 
jarduna? 

Ikastaroak hiru atal nagusi ditu eta orde-
na honetan lantzen ditugu: 
-Bertsoaren osagaiak identifikatzen ja-
kitea: doinua, puntua, errima, potoa, 
neurria, etena...  Oinarrizko atala da,  
ezinbestekoa, aurrerantzean erabiliko 
ditugun kontzeptuak konpartitu ahal iza-
teko. Papera eta boligrafoarekin lantzen 
dugu.
-Bertso saioak gozatzen jakitea: aurreko 
atalean ikasitakoaz baliatuz, bertso ema-
naldia den komunikazio ekintza horren 
partaide izan ahal izateko beharrezko 
diren ulermen estrategiak lantzea. Aho-
zkotasuna eta bat-batekotasuna errespe-
tatuz, boligrafo eta paperik gabe lantzen 
dugu.
-Ahal den moduan bat-batean kantatzen 
hastea: aurreko bi ataletan landutakoa 
aplikatuz.
Bada laugarren atal bat, zeharkakoa, 
programatu gabea, ikasleen beharren eta 
interesen arabera lantzen dena ikasturte 
osoan zehar: bertsolari klasikoak, saio 
motak, txapelketak, historia, irizpideak, 
gaurko bertsolarien ezaugarriak...

“Euskaldun berriei bertsoa ez gustatzea ezinezkoa da!”

ERREPORTAIA ‹› BERTSO-ESKOLAK Ainhoa Aranburu. Euskaldun berrien bertso-eskolako irakaslea.

Iruñeako Euskaldun-berrien bertso-eskola

Lekua: Iruñeako Hizkuntza Eskola Ofiziala.
Kontaktua: 
629 30 13 13. aaranbur@pnte.cfnavarra.es
Bi talde daude: hasi berriak (bertsoaren 
munduan pixkanaka sartu nahi dutenentzat), 
eta bat-bateko taldea.

ARABA
Gasteiz 
Iñaki Viñaspre. 688 695 875. 
araba@bertsozale.com  
Agurain 
Oihane Perea. 688 616 531. 
araba@bertsozale.com   
Legutio 
Arabako Bertsozale Elkartea. 945 010 505. 
araba@bertsozale.com
Aramaio
Xabier Agirre. 945 445 209. 
aldekotxiki@euskalnet.net
Amurrio 
Iñaki Viñaspre. 688 695 875. 
araba@bertsozale.com  
Laudio
Izar Mendiguren. 635 202 178. 
izar_mendiguren@hotmail.com

BIZKAIA
Elorrio
Enea Pinillos. 615 711 761. 
enpiba3@hotmail.com
Iurreta
Eneko Abasolo, Abarkas. 626 156 817
abarkas51@hotmail.com
Igorre 
Juanjo Respaldiza. 94 435 4340
jrespaldiza@bie.ikastola.net
Dima
Ibon Iza. 696 526 065
iboniza@hotmail.com
Zeanuri (Arratia) 
Eñaut Intxaurraga. 615 717 445
iaufa@hotmail.com
Markina
Iratxe Ibarra. 685 707 753
bizkaia1@uema.org
Zornotza
Etxahun Lekue. 695 773 408
etxahunle@gmail.com
Durango 
Juanjo Respaldiza. 94 435 4340
jrespaldiza@bie.ikastola.net
Berriz
Miren Amuriza. 669 735 926
miren_amuriza@hotmail.com
Lekeitio
Xabat Galletebeitia. 685 712 845
xaga26@hotmail.com
Mungia
Miren Ibarluzea. 657 714 238
miren_ibarluzea@hotmail.com
Derio 
Igor Meñika. 605 747 209
igormenika@hotmail.com
Larrabetzu
Etxahun Lekue. 695 773 408
etxahunle@gmail.com
Algorta (ALBE)
Miren Loizaga, Goizalde Atxutegi. 605 
704 385
albegetxo@gmail.com 
Erromo
Oier Iturralde, Atano. 609 461 639
atano@gaztesarea.net
Gernika
Xabier Enbeita. 666 133 865
xeieb2@hotmail.com

Natxitua
Xabier Enbeita. 666 133 865
xeieb2@hotmail.com
Bermeo
Jon Lopategi. 635 208 791
Zalla
Xabier Enbeita. 666 133 865
xeieb2@hotmail.com
Sestao, Muskiz, Portugalete (HASI)
Jokin Castaños. 605 740 944
hasibertsoeskola@yahoo.es
Bilbo
Arkaitz Estiballes. 647 910 611
zeresana@hotmail.com
Arrigorriaga
Arkaitz Estiballes. 647 910 611
zeresana@hotmail.com

GIPUZKOA
Donostia
Aitor Mendiluze. 616 496 967
amendiluze@yahoo.es
Pasaia 
Haritz Casabal. 696 388 119
Kzbl_crazy@hotmail.com
Oiartzun
Ander Lizarralde. 605 710 880
Lizarralde.ander@gmail.com
Lezo 
Asier Salaberria. 652 767 892
erxi8@yahoo.es
Errenteria
Arkaitz Oiartzabal, Xamoa. 635 200 021
xamoa1@gmail.com
Irun
Aitor Errazkin. 685 727 539
aitorerr@euskalnet.net
Hondarribia
Aitor Errazkin. 685 727 539
aitorerr@euskalnet.net
Lasarte
Unai Muñoa. 606 409 095
unaiberrobi2@yahoo.es
Hernani 
Oier Iurramendi. 679 712 230
errotaran@futurnet.es
Andoain 
Unai Muñoa. 606 409 095
unaiberrobi2@yahoo.es
Astigarraga
Iker Goñi. 610 539 137
uxugo@hotmail.com
Tolosa
Bixente Gorostidi. 619 331 580
bgorostidi@gmail.com
Villabona
Amaia Agirre. 670 207 814
arratzaindik@hotmail.com
Ibarra
Amaia Agirre. 670 207 814
arratzaindik@hotmail.com
Zizurkil
Naroa Geresta. 638 051 051
pelikene@hotmail.com
Asteasu
Amaia Agirre. 670 207 814
arratzaindik@hotmail.com
Alegi
Iker Iriarte. 685 709 287
ikeririarte1@yahoo.es

Berastegi
Iñigo Gorostarzu. 618 222 235
etxorde@hotmail.com
Amezketa
Bixente Gorostidi. 619 331 580
bgorostidi@gmail.com
Lizartza
Bixente Gorostidi. 619 331 580
bgorostidi@gmail.com
Ikaztegieta
Jexux Murua. 619 689 358
jexux@euskalnet.net
Beasain, Ordizia, Lazkao, Ataun, Zaldibi 
(Goierri)
Aitor Calvillo. 649 011 262
Aitor-c@ahize.aek.org
Gabiri
Jokin Murua. 688 635 532
jokin_gabiri@hotmail.com
Urretxu-Zumarraga
Gorka Azkarate. 652 778 036
zubertsotan@gmail.com
Ezkio-Itxaso
Gorka Azkarate. 652 778 036
zubertsotan@gmail.com
Legazpi
Asier Iriondo. 695 788 023
asieririondo@euskalnet.net
Aretxabaleta
Nerea Urra. 646 095 665
nere_u@yahoo.es
Arrasate
Nerea Urra. 646 095 665
nere_u@yahoo.es
Oñati
Iñaki Olalde. 678 895 759
txomingain@euskalnet.net
Bergara
Iñaki Gurrutxaga. 635 720 240
igurrutxaga81@gmail.com
Antzuola
Iñaki Gurrutxaga. 635 720 240
igurrutxaga81@gmail.com
Soraluze
Nerea Urra. 646 095 665
nere_u@yahoo.es
Eibar, Ermua (Deba Beheko)
Mikel Arrillaga. 677 592 504
berearri@hotmail.com
Elgoibar
Mikel Olaizola. 678 155 803
mikelolaizola@hotmail.com
Deba
Iñaki Gurrutxaga. 635 720 240
igurrutxaga81@gmail.com
Itziar 
Rikardo Idiakez. 669 611 887
txapero@hotmail.com
Mutriku
Aitzol Astigarraga. 680 725 926
mutrikube@gmail.com
Azpeitia, Azkoitia, Errezil (Erniarraitz)
Jokin Uranga. 615 700 766
antzikue@hotmail.com
Aizarnazabal
Mieltxo Aiertza. 645 718 578
mieltxoaiertza1@yahoo.es
Zarautz
Aitor Urbieta. 677 155 903
bertsohooligan@hotmail.com

Zumaia
Maddi Gallastegi. 654 033 204
Maddi_galapas@hotmail.com
Getaria
Amaia Agirre. 670 207 814
arratzaindik@hotmail.com
Orio
Unai Manterola. 650 987 616
errikotxia@gmail.com
Zestoa
Oskar Alberdi. 645 720 897
nsoraluze@hotmail.com

LAPURDI
Baiona
Karlos Aizpurua. 559 545 2922
anatxuri@neuf.fr
Donibane Lohitzune
Xumai Murua. 669 417 008
xumaimb@euskalerria.org
Hendaia 
Maddalen Arzallus. 559 207 546
Maddalen_arzallus@hotmail.com
Kanbo
Patxi Iriart. 559 441 357
praixku@hotmail.fr
Lekuine
Iparraldeko Bertsularien Lagunak. 
559 541 504
iparraldea@bertsozale.com
Itsasu
Patxi Iriart. 559 441 357
praixku@hotmail.fr

NAFARROA
Doneztebe 
Estitxu Arozena. 618 963 011
estiarozena@euskalerria.org
Goizueta
Estitxu Arozena. 618 963 011
estiarozena@euskalerria.org
Leitza
Miel Mari Elosegi, Luze. 638 860 211
mmelosegi@yahoo.es
Lesaka, Igantzi, Bera (Bortziri) 
Estitxu Arozena. 618 963 011
estiarozena@euskalerria.org
Arbizu (Sakana)
Joxema Leitza. 652 155 601
J.leitza@gmail.com
Lekunberri
Arkaitz Goikoetxea. 625 705 837
lexoti4@yahoo.com
Iruñea, Berriozar, Barañain (Iruñerria) 
Erika Lagoma. 687 950 378
irubertso@gmail.com

NAFARROA BEHEREA
Donibane Garazi
Karlos Aizpurua. 559 545 2922
anatxuri@neuf.fr

ZUBEROA
Sohuta 
Ramuntxo Kristie. 664 164 111
ramuntxoc@hotmail.com
Maule
Ramuntxo Kristie. 664 164 111
ramuntxoc@hotmail.com

Zatoz bertso-eskolara!
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ERREPORTAIA ‹› XENPELAR DOKUMENTAZIO ZENTROA

Bertsozaleen altxorra

XDZ hizkiak elkarren ondoan ikusten 
dituzunean bertsozaleen altxorraren zati 
bat duzu aurrean. Xenpelar Dokumentazio 
Zentroa identifikatzeko hizkiak dira eta 
hain zuzen bertan biltzen denak altxor hitza 
merezi du. Datorren lekutik datorrelako: 
bertsozaleengandik.

Bertso-paperak, urteetako grabazioak, 
hemengo edo hango bertso saioko kartelak, 
argazkiak, filmaketak, liburuak, prentsan 

jasotako notiziak,… altxorraren parte dira 
guztiak. Sekula amaituko ez diren bilketa lan 
handiaren emaitza dira. 

Bilketa horretan bertsozale, bertsolari, 
bertso-eskola, ikerlari, elkarte eta abarren 
borondatetik asko dago. 

Bertsozale Elkarteak bere sorreratik bultzatu 
zituen bilketa lan hauek. Azkenean 1990ean 
Xenpelar Dokumentazio Zentroa sortu zuen 

bertsolaritzari buruz sortuko zen informazio 
eta dokumentazioa bildu, atondu eta 
gizarteratzeko helburuarekin. 

Eguneroko bilketarekin hasita, 19 urteko 
ibilbidean anekdota ugari izan dira hainbat
bertsozalek parte hartu duen lan 
baliotsuan. Leku arraroenetan eta modurik 
harrigarrienean aurkitu dira bertso-paper 
zaharrak edota grabazio, argazki eta liburuak: 
baserrietako ganbaretan, armairu zokotan, 

biltegi zaharretan… Bertsozaleen artean 
ere istorio bitxi asko dago, jasota geratzeko 
modukoak. Hasi grabagailua propio erosi eta 
moto gainean bertso saioz-saio grabatzen 
ibiltzen zirenetatik eta jarraitu ikerlari batzuk 
baserri batean topatutako arbelezko disko 
batean egindako grabazio zaharrenera: 
Txirrita eta Asteasuren bertsoak dira, antza 
denez bertsolaritzaren historian lehenengo 
argitaratutako grabazioa. 

Hauen haritik hainbat bertsozale animatu 
dira gero etxeko ganbaretan aurkitutako 
aitona-amonen bertso-paper, grabazio eta 
liburuak bilatu eta Xenpelar Dokumentazio 
Zentrora ekartzen. Azkenetariko aurkikuntza 
denok gogoratuko dugun 1967ko Txapelketa 
Nagusiko irudiak izan dira; Caro Barojak 
TVErentzat egindako dokumentala, bertsozale 
batzuk, Uztapiden jaiotzaren mendeurrena 
prestatzen dabiltzala berreskuratutako 
harribitxia.  

Adibideak baino ez dira baina guztiek nahi izan 
dute Xenpelar Dokumentazio Zentroarekin 
konpartitu eta bertsolaritzaren ondarean euren 
alea utzi. Originalak nahiz kopiak, guztiak 
dira bertsolaritzaren ikerketan laguntzeko 
altxor. Dokumentu zaharrez gain, biltzen den 
gehiena egungo bertso sormenari dagokio. 
Borondatezko jende andanak osatzen du 
bilketa sare hori: bertsolariek, emandako 
informazio guztiarekin; antolatzaileek, eurek 
antolatutako saioei buruzko informazioa 
emanez eta egindako kartel, argazki 
eta grabazioak bidaliaz;  gai-jartzaileek, 
bertsoetarako jarritako gaiak jasoaz; bertso-
eskolek, bertso-paper, grabazio, kartel eta 

abarrekin; ikertzaileek, beraien ikerketa-lanak 
ekarrita… hainbaten ahaleginarekin urtero 
betetzen doaz datu-base eta biltegiko apalak. 
2008. urtean bakarrik 1850 bertso saioetako 
erreferentziak jaso dira, 350 grabazio 
artxibatu dira, 105 kartel jaso dira eta 100 
argazki bilduma osatu dira. 

Bertsolaritzaren altxorra, bertsozaleena, 
Xenpelar Dokumentazio Zentroak dauka 
gordeta. 

Altxorra guztiona da, guztion ahalegin eta 
borondateari esker egiten joan delako. 
Eta apurka-apurka bide horretan altxorra 
handitzeko lanari ekin nahi zaio aurrerantzean 
ere!

Bilketan bertsolari, bertso-
eskola, ikerlari, elkarte eta 

abarren borondatetik
asko dago

Iturria: Loiola Irratia

Iturria: XDZ
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FINAL LAURDENAK

FINALAURREKOAK (1. itzulia)

FINALAURREKOAK (2. itzulia)

FINALA

JARRAIPEN KOADROAK ‹› JARRAIPEN KOADROAK 

ZESTOA
2009-10-03

Iñaki Gurrutxaga

Uxue Alberdi

Odei Barroso

Jone Uria

Oihana Bartra

Miren Artetxe

puntuak puntuak
LEITZA

2009-10-10

Ainhoa Agirreazaldegi

Ibon Ajuria

Iñigo Manzisidor “Mantxi”

Xabier Sukia

Iñigo Olaetxea

Etxahun Lekue

puntuak
BILBO

2009-10-11

Asier Otamendi

Iñaki Zelaia

Maddalen Arzallus

Jexux Mari Irazu

Julio Soto

Amaia Agirre

puntuak
UZTARITZE
2009-10-17

Unai Muñoa

Beñat Gaztelumendi

Aitor Sarriegi

Arkaitz Estiballes

Xabi Paya

Erika Lagoma

puntuak
ZARAUTZ
2009-10-18

Oihane Perea

Iker Zubeldia

Joxe Munduate

Xabier Silveira

Iratxe Ibarra

Unai Agirre

puntuak
LAUDIO
2009-10-24

Arkaitz Oiartzabal “Xamoa”

Fredi Paia

Iñigo Izagirre

Onintza Enbeita

Jon Martin

Miren Amuriza

puntuak
GERNIKA
2009-11-21

 Tolosako 1.

 Gasteizko 1.

 Puntuazioz 5.

 Puntuazioz 8.

 Puntuazioz 11.

 Puntuazioz 14.

puntuak
IRUÑEA
2009-11-22

 Hendaiako 1.

 Puntuazioz 1.

 Puntuazioz 3.

 Puntuazioz 6.

 Puntuazioz 9.

 Puntuazioz 12.

puntuak
DONOSTIA

2009-11-29

 Bergarako 1.

 Puntuazioz 2.

 Puntuazioz 4.

 Puntuazioz 7.

 Puntuazioz 10.

 Puntuazioz 13.

puntuak
BARAKALDO

2009-12-13

Andoni Egaña

 Puntuazioz 1.

 Puntuazioz 2.

 Puntuazioz 3.

 Puntuazioz 4.

 Puntuazioz 5.

 Puntuazioz 6.

 Puntuazioz 7.

puntuak
BERGARA
2009-11-07

Aitor Mendiluze

Maialen Lujanbio

 Leitzako 1.

 Uztaritzeko 1.

 Puntuazioz 4.

 Puntuazioz 8.

puntuak
GASTEIZ
2009-11-08

Unai Iturriaga

 Laudioko 1.

 Bilboko 1.

 Puntuazioz 1.

 Puntuazioz 5.

 Puntuazioz 9.

puntuak
TOLOSA
2009-11-14

Igor Elortza

Sustrai Colina

 Zarauzko 1.

 Puntuazioz 2.

 Puntuazioz 6.

 Puntuazioz 10.

puntuak
HENDAIA
2009-11-15

Amets Arzallus

Jon Maia

 Zestoako 1.

 Puntuazioz 3.

 Puntuazioz 7.

 Puntuazioz 11.
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Eu! Informazio berriena eta landuenaren bila bazabiltza, Txapelketarako propio sortu dugun atarian sartu- atera egitea duzu 
biderik eraginkorrena eta laburrena. Errima gutxi ditu eu bukaerak, guk bakarra emango dizugu: www.txapelketanagusia.eu

Bertan aurkituko duzu, besteak beste:

- Saioetara bide galtzerik gabe eta garaiz iristeko mapa. 
- Parte-hartzaileen berri ere bertan izango duzu. Konturatuko zara taburetean esertzeko bere modua duela bakoitzak. 

- Puntuazioak eta kronika saioa amaitu berritan izango dituzu. Jose Mari Altuna idazkariak mahaira gerturatzen behar duen 
denbora pasako dugu zenbakiak zintzilikatzen.

- Saioetako argazkiak. Oholtzakoak eta publikoarenak, posekoak eta ustekabean egindakoak, eleganteak eta elegante egindakoak.  
 
- Saio guztietako sarrerak, bonoak, finaleko sarrera, bazkari eta autobuseko txartelak erosteko aukera. Lotura zuzena www.
bertsosarrerak.eu atarira.

- Eduki bereziak, saio guztietan bildu ohi den koadrila eta txapelketa kasualitatez ezagutu duten sateliteak.

- Galeria: argazkiak eta bideoak. Bertsorik onenak eta parte hartzaile nahiz entzuleriaren inpresioak. Gogoan izan, zerorrek edertu 
dezakezula gure argazki edo kontu txikien galeria.

www.bertsoplaza.tv 
Kantu inprobisatuaz gozatzeko modurik onena. Urte osoan zehar eskaintzen ditu plazaz plaza bildutako bertsoaldi onenak, 
saio historikoak edo kultur-arteko harremanek utzitako perlak. Udazkenean edukiz indartuta dator bertsoplaza.tv. Txapelketako 
bertsoen almazena ere izango da. 

Gogoan izan Bertsozale Elkarteak ere baduela bere atari propioa. www.bertsozale.com

LAGUNTZAILEAK ‹› SAREAN

bErtsolari
txapElkEta Nagusia

www.txapelketanagusia.eu
Txapelketak sarean harrapatuko zaitu!




