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Uztar ditzagun hitz betea ta
soiltasunaren hutsuna
uztar ditzagun tradizioa
ta esperimentaltasuna.
Kuboa neurri zurruna bada
zuek borobiltasuna
laborategi bat da bertsoa
latorrizko piezaduna
bere txikian urre gorriak
adina balio duna. 

Uxue Alberdi. Donostiako Kursaalean, 
Bertso Egunean 2010-1-30
Doinua: Azken arnasa eman nahi nuke/ Itsasoari begira

Iñigo Olaetxea eta Jon Barberena.
Martxoaren 20an jokatuko da

aurtengo Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketako finala, Lesakako pilotale-
kuan. Finalerako sarrerak finalaurre-
koetako saio guztietan egongo dira
salgai, baita hilaren 20tik aurrera
www.bertsosarrerak.eu web gunean
ere. Iazko finalean txiki gelditu zen
aretoa, hortaz komeni da lehenbai-
lehen eskuratzea. Ohi bezala, Elkar-
teko bazkideek prezio berezia
duzue Txapelketako saio guztietan.

Nafarroako Bertsolari Txapelke-
taren gaineko informazio gaurkotua
www.nafarroakotxapelketa.com
web gunean duzue.

O rain arte bertsozaleek eran-
tzun ezin hobea eman dute,
entzule asko izan da lehen

fasean, kasuren batean aretoa txiki
uzteraino. Eta finalurrekoekin giroa
are beroagoa izango dela aurreikus-
ten ahal da.

Aizarotz, Sunbilla, Agoitz eta
Garesen izandako azken-laurdene-
tan Arkaitz Goikoetxea, Xabier
Legarreta «Arano», Ander Fuentes
«Itturri» eta Estitxu Arozena nagusi-
tu dira. Horiekin batera, beste
hamaika bertsolari sailkatu dira fina-
laurrekoetarako. Horiez gain, zuze-
nean hiru bertsolari zeuden finalau-
rrekoetarako sailkatuta: Julio Soto,

Urtarrilaren 23an jarri zen martxan aurtengo Nafarroako
Bertsolari Txapelketa eta dagoeneko lehen fasea amaitu
du. Azken-laurdenetan lau saio jokatu dira eta otsailan
finalaurrekoak jarriko dira martxan.

Finalaurrekoetan da
Nafarroako Bertsolari
Txapelketa

FINALAURREKOAK

Otsailak 20, Etxarri-Aranatz
Kultur Etxea, 17:30ean
- Julio Soto
- Estitxu Arozena
- Ander Fuentes «Itturri»
- Xabier Terreros
- Oskar Estanga
- Saioa Alkaiza

Otsailak 27, Irurita
Gizarte Bilgunea, 17:30ean
- Iñigo Olaetxea
- Xabier Legarreta
- Julen Zelaieta
- Iñaki Aleman
- Iñigo Ibarra
- Miel Mari Elosegi «Luze»

Martxoak 7, Atarrabia
Indurain Anaiak kiroldegia,
17:30ean
- Jon Barberena
- Arkaitz Goikoetxea
- Eneko Lazkoz
- Oier Lakuntza
- Jon Elizetxe
- Aimar Karrika

FINALA

Martxoak 20, Lesaka
Pilotalekua, 17etan
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Taldeak eta banaketa
• Gorbeialdeko liga:
Elosuko Iturrigorri, Aramaio,
Izarrako Bertso-Eskola

• ALE liga (Aiara, Lautada,
Errioxa): Aiaraldeko
Altubepekoak, Lautadako
Sorginetxe eta Errioxa.

• Gasteizko liga: 
Kakiturri-Ehari, Muñoko
Katuak, Aizkorak.

Egutegia
KANPORAKETAK
OTSAILAK 19, ostirala, afaria:
Aramaio – Izarrako Bertso-eskola
OTSAILAK 27, larunbata, baz-
karia: Lautadako Sorginetxe –
Errioxa
OTSAILAK 27, larunbata, bazka-
ria: Gasteizko Aizkorak Zorroztu
– Gasteizko Kakiturri-Ehari
MARTXOAK 5, ostirala, afaria:
Aiaraldeko Altubepekoak – Lau-
tadako Sorginetxe
MARTXOAK 6, larunbata, afaria:
Elosuko Iturrigorri – Aramaio
MARTXOAK 12, ostirala, afaria:
Izarrako Bertso-eskola – Elosu-
ko Iturrigorri
MARTXOAK 13, larunbata, baz-
karia: Gasteizko Kakiturri-Ehari
– Gasteizko Muñoko Katuak
MARTXOAK 26, ostirala, afaria:
Gasteizko Muñoko Katuak –
Gasteiz Aizkorak Zorroztu
MARTXOAK 27, larunbata,
bazkaria: Errioxa – Aiaraldeko
Altubepekoak

FINALERDIAK
APIRILAK 11, igandea, 

Zigoitiko aretoa
APIRILAK 18, igandea, 

Araiako Andramari aretoa
APIRILAK 25, igandea, 

Amurrioko aretoa

FINALA
MAIATZAK 8, Gasteizko alde
zaharreko Auzolana pilotale-
kuan. Bazkal aurretik bertso-
poteoa Gasteizko Alde Zaharre-
ko kaleetan zehar Txapelketako
talde ezberdinekin. 

Ehun lagundik gora
Arabako koadrila
arteko txapelketan

tako taldeetan bertsolari-bertsozale-
ak elkartu eta herrien eta eskualde-
en arteko bertsolari txapelketa anto-
latzea. Txapelketa honetan inoiz
aurkeztu ez diren bertsolariak aur-
keztu dira, gai jartzaile berriak tre-
batuko dira eta bertso epaile berriak
sortuko dira.

Ez da banakako lehiarik izango,
talde eta auzo lana izango dira
nagusi, eta horrek guztiok gozatze-
ko moduko festa handi bat antola-
tzeko beta emango du. Bertsolari-
tzaren sare soziala zabalduko da
bertso-eskola edo herriz herriko ber-
tsozale taldeen auto antolaketa eta
ekimenari esker. Laburbilduz, Araba
bertsotan jartzea da asmo nagusia.

TXAPELKETAREN HELBURUAK
• Bertsozaletasuna hedatzea, ber-

tsogintza herrikoiaren eredua
zabaltzea.

• Bertso-eskolak bultzatzea, indar-
tu daitezen eta aurrera egin
dezaten. Zenbait lekutan bertso-
eskola edo talde berriak sortzea.

• Herriak eta eskualdeak aktiba-
tzea, jende berria erakartzea
bertsogintza, antolaketa, gai-jar-
tzailetza eta epailetza eremura.

• Bertsolarien eta bertso-eskolen
arteko harremana bultzatzea,
baita belaunaldi ezberdinen
artekoa ere.

• 2011ko Arabako bertsolari txa-
pelketa txukun baten oinarria
jartzea. 

• Eskualde eta herri mailako era-
kunde eta elkarteekin elkarlan
bide berriak irekitzea.

S ustraiak errotuz» izan zen
2009ko Arabako Bertsolari
Txapelketako leloa, eta horixe

izan da Arabako Bertsozale Elkarteak
sortu zenetik eskuartean izan duen
erronkarik garrantzitsuenetakoa.

Orduan bertsolaritza Gasteiz
edo Aiara aldean bakarrik zen eza-
guna, baina gaur egun herrialde
osoan lantzen da bertsolaritza ikas-
tetxez ikastetxe, hainbat herritan
bertso-eskola berriak sortu dira eta
bertsolaritzaren lanketa, sustapena
eta transmisioa eskualde guztietara
zabaldu da. 

Beraz, sustraiak errotu ditu ber-
tsolaritzak Araban, eta hazteko
garaia da orain. Horrelaxe, hazteko
gogoz sartu da Arabako Bertsozale
Elkartea 2010. urtean. 2009ko Ara-
bako Bertsolari Txapelketa arrakas-
tatsuak ilusio eta indar berriekin jarri
baitzituen urte berriari begira. 

TXAPELKETAREN ABIAPUNTUA
Aurtengo Txapelketa hau Arabako
Bertsozale Elkartearen urteko apustu
garrantzitsuena izango da. Elkarla-
nean jende multzo handia batzea
nahi dute, eta ezbairik gabe, elkar-
lan horrek biharko herrialdeko ber-
tsolaritzaren oinarria sendotu eta
ziurtatuko du. Garai berri bat zabal-
du nahi dute eta horregatik ausar-
tak izatea erabaki du Arabako Ber-
tsozale Elkarteak. Txapelketa ezber-
dina izango da, bertsolari-bertsoza-
leen txapelketa, denek gozatzeko
moduko txapelketa.

Hauxe da 2010eko txapelketako
planteamendua: eskualdeka osatu-

Garai berria hasi du
Arabako Bertsolari
Txapelketak
Arabako Bertsolari Txapelketa bere laugarren garaian
sartuko da aurten. 1984an lehenengo aldiz txapelketa
bat antolatu zenetik aldaketa dezente izan ditu, izena
eta izana aldatu ditu. Baina emandako aldaketa eta
aurrerapauso guztiei esker, lortu du gaur egun gauden
lekuan egotea.

Hilaren 19an jarriko da mar-
txan Arabako koadrila arte-
ko lehen txapelketa eta

maiatzaren zortzian amaituko da,
Gasteizen. Osotara bederatzi taldek
hartuko dute parte, baina ez dira
nolanahikoak izango. Bakoitzean,
hamaika kide daude: bertsolariez

A rabako koadrila arteko txapel-
ketarekin batera, beste ekimen

bat jarri du abian Arabako Bertsoza-
le Elkarteak: bertso sorta kolektibo-
en lehenengo lehiaketa. Arabako
bertsozaleak lagun artean bertsoak
idatzi eta kantatuz gozatzea da
lehiaketaren helburu nagusia. Ara-
bako bazter guztiak kantuan jarri
nahi dituzte, «Bertso berriak Arabari
jarriak» lelopean.

Arabako 8 eskualdeetako 20 tal-
dek eman dute izena lehiaketarako.
Lehen fasera aurkeztutako bertso
sortak Arabako koadrila arteko ber-

gain (gutxienez hiru eta gehienez
sei), gai-jartzaileak, epaileak, idaz-
kariak, soinu-ekipo arduradunak,
argazkirali/kazetariak, sukaldariek
eta bestelako laguntzaileek osatu
dituzte taldeak. Hortaz, ehun lagun
baino gehiagok hartuko dute parte
txapelketa berritzaile honetan.

tso txapelketako kanporaketetan
kantatuko dituzte lehiakideek,
otsailaren 19a eta martxoaren 27a
bitartean izango diren 9 saioetan.
Lehen fase horretan «Norbere
herria» izango da gaia. Afari edo
bazkari giroan izango dira saioak
eta musikaz lagunduta kantatuko
dituzte sortak.

Finalerdiak apirilaren 11n, 18an
eta 25ean izango dira eta finaler-
dietarako gaia «Eskualdea» izango
da. Finala, berriz, maiatzaren 8an
jokatuko da, Gasteizko Auzolan
frontoian. «Araba» izango da gaia.

Bertso berriak, Arabari jarriak 

U rtero legez, Bertsozale Elkar-
tea herrialdeetako batzar
nagusiak egingo ditu dato-

zen egunotan. Batzarra Elkarte
bakoitzaren erabakigune gorena da
eta bazkide guztiek duzue horietan
parte hartzeko eskubidea.

Aurreko urteko emaitza ekono-
mikoa eta jardueren balorazioa,
2010erako plangintza eta aurre-
kontua, karguen berritzea, bestela-
ko proiektuak eta berrikuntzak…
horiek lantzen dira herrialdeetako
batzarretan eta bazkideek ekarpe-
nak egiteko eta zalantzak argitzeko
aukera dute.

Martxo arte luzatuko dira aur-
tengo batzarrak. Herrialdeak bereak
egingo dituzte eta azkena Euskal
Herriko Bertsozale Elkarteko Batzar
Nagusia izango da.

Arabarrak izan dira goiztiarre-
nak, dagoeneko egina baitute: hila-
ren 6an egin baitzuten haien Batzar
Nagusia, Koadrila arteko txapelketa
aurkeztearekin batera. 

Herrialde bakoitzetik batzarre-
tan parte hartzeko gonbita jasoko
duzue hurrengo egunotan. Anima-
tu eta parte hartu, Elkartea denona
baita.

Batzar nagusien egutegia 2010 
Arabako Bertsozale Elkartea: 

Otsailaren 6an egin zuten, 
Gasteizen

Bizkaiko Bertsozale Elkartea: 
Martxoak 6, Zornotza

Euskal Herriko Bertsozale Elkartea:
Martxoak 27, Senpere

Gipuzkoako Bertsozale Elkartea: 
Martxoak 13, Elgoibar

Iparraldeko Bertsularien Lagunak:
Elkartea – Otsailak 19, Senpere

Nafarroako Bertsozale Elkartea: 
Otsailak 20, Etxarri Aranatz

Bertsozale
Elkarteko
batzarrak,
herrialdez
herrialde



A ze mauka, itxura ederra dauka!

Lujanbio gutiziak Argiñanoren errezeta berria

POTO-FINIXA

ARGAZKIA: Laura 10m ITURRIA: Bainet

Bertsozalea 2010eko otsaila - 115. zenbakia  Erredakzioa: Bertsozale elk. Diseinua-maketazioa: Xagu-on Argazkiak: Xenpelar Dokumentazio Zentrua 
Tel.: (0034) 943 694129 posta-e: komunikazioa@bertsozale.com4

Bertsozalea

Bertsolaritzak eta bereziki txapelketek eragi-
ten duten pena eta pozen inguruan aritu zaigu
Iñaki. Txapelketek, pena eta pozen ontzitxoak
itsatsiak eraman ohi dituzte beti. Pozen eta
penen «arriskua», zain dauka beti bertsolariak,
inor ez baita denbora pasa joaten txapelketetara.

Bertsolari ez garenoi berriz, pozak ugariago
iristen zaizkigu. Bost hamarkada daramat bertso
mundua gertu samarretik ikusten, ukitzen, senti-
tzen eta dastatzen. Denbora askoan entzule soil
gisa. Etapa batzuetan arduraren bat nuela ere
bai. Baina beti, ardurak izanda ere, disfrutatu
egin dudala esan beharra daukat. Ez dut inoiz,
zama astunik izanaren sentsaziorik izan.

BECen oso pozik ikusi omen ninduen Iñakik.
Gutxiagorako al zen? Txapelketetan, txapelaren
jabetza inguruko nire preferentziak, adimen zaba-
larekin hartu izan ditut. Egun horretan, ordea,
gogoa biluztu eta txapela Hernaniko bertso esko-
lako kimu nagusituetakoren baten buruan nahi
zuela esaten zidan. Eta Maialen suertatu zen.

Andoniri esan nion biharamunean. Aldake-
tari gauza on asko ikusten nizkiola eta aldaketa
Maialenen eskutik etorri izanari gehiago agian.
Maialenen unea eta garaia ikusten nuen, azken
hamarkadan bertsoari egin dion ekarpen sakon,
desberdin eta dotorearen ondorio eta erremate
bezala. Emakume izateak areagotu besterik ez
zuen egin nire gogoa.

Eta pozik, Hernaniko duela 25 urteko giro
goxo hura aurrez aurre sentitu nuelako, Maialen
txapeldun zela entzun nuenean. Zein oroitzapen
politak Hernanikoak: Urumea, Langile... oso polita.

Neure buruari par pixka bat ere egiten diot.
Ze, ikastolan, bertso ikastaroa emango ote nuen
eskatu zidatenean, eta, majo pentsatu, dardaraz
jarri, baina baiezkoa esan nienean, gauza bat
behintzat garbi utzi nahi izan nien: «Bueno,
emango dut ikastaro hori, baina inork ez beza
pentsa hemendik bertsolaririk aterako denik
eh!». Barka, Amuriza, hire teorian hain fede
gutxi izana hasera harretan. Ze, begira geroztik
nola gauden Hernanin.

Xabier, Hernanin bereziki hi izan hintzen
eman huen ikastaro haren bidez, geroxeago
bertso eskola sortzeko er agile nagusietakoa. Eta
25 urteok eman dutena ikusita, nola ikusten
duk, hau dena, 25 urte barru?

Juanjo
Uria

PUNTUA J ARRITA

25 urte
Zabalik da aurtengo Bertso Udale-
kuetan begirale, zuzendari edo
sukaldari izateko deialdia. Bertso
Udalekuak uztailan eta abuztuan
izango dira, guztira bost txanda
egingo dira: Muxika (Bizkaia), Bida-
rrai (Nafarroa Beherea), Irañeta
(Nafarroa), Orio (Gipuzkoa) eta
Zuhatza (Araba). Izena emateko
epea martxoaren 13an amaituko da.

Deialdiaren inguruko xehetasu-
nak eta izena emateko fitxa
www.bertsozale.com web gunean
aurkituko duzue. 

Gaiaren inguruan informazio
gehiago behar baduzue, jar zaitezte
harremanetan Elkarteko Transmisio
sailarekin, bi modu hauetan: 
telefonoz 943-694129/685 734 085
e-postaz transmisioa@bertsozale.com

DEIALDIA

BBEERRTTSSOO UUDDAALLEEKKUUEETTAANN BEGIRALE, SUKALDARI 
EDO ZUZENDARI IZATEKO DEIALDIA




