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zBertso alea
F.C. BAIMENA: 37/126  Lehenik eta behin muxu handi bat

bidaltzen det zuengana
baina aipatu nahi det gaurkoan
guk daukagun harremana
zu zarelako nere geroa
eta nere iragana
zu zarelako nere bizitza
behin oparitu zidana
bertso batean ezin det esan
zu neretzako zerana
baina hau behintzat esan dezaket
asko maite zaitut ama.

Ane Labaka, Hernandorena Saria irabazi ostean
Muskildi, 2010eko apirilaren 10ean

Z azpi eskualde ziranak zortzi
bihurtu dira aurten. Kolore-
abanikoa zabalduz. Bertso-

eskoletan eta hezkuntza arautuan
urteetan egindako lanak fruituak
emoten jarraituten daualako. Ipar-
Uribe zana Uribe-Butroe eta Uribe-
Kosta eskualdeetan banatu da.
Enkarterrin be hamabi bertsolarik
emon dabe izena aurton.

Eskualdez eskualde bakarrik ez,
interneteko plazan be bat egingo
dogu. Ganera aurrera begirako
webgunea sortu dogu, txapelketa
urte zein bestelako urteetarako era-
bilgarria. Bertso-eskola, irakasle zein
norbanakoantzako lagungarri izan
leiken datu-base garrantzitsua iza-
tea gura geunkena.

www.bizkaikotxapelketa.biz
webgunean txapelketaren ganeko
informazino oso eta eguneratua
izango da, baina ez bakarrik txapel-
ketako barri, Bizkaiko bertsolaritza-
ren plaza izatea gura dogulako.
Argazkiak, bideoak, albisteak, erre-
portaiak... Sare sozialetara be aile-
gauko dira gure pintzelada horreek,
facebook zein twitter-era. 

Eta pantailaren atzekaldean,
handituz joan dan komunikazino
taldea. Komunikazino arduraduna-
gaz batera kazetariek edota komu-
nikazino eta irudiagaz lotutako bes-
telako profesionalek osotuten dabe-
na. 2008ko txapelketan legez, aur-
ton be Bizkaiko Bertsozale Elkarteak
ezinbestekotzat jo dau komunikazi-
no taldea sortutea. 

Bizkaiko kaleak bertsoz janztera gatoz. Zeanurin hasita
Bermeoraino, Zierbenatik pasauta. Bertsoz bertso, eskualdez
eskualde, pintzeladaz pintzelada, Bizkaiko bertsogintzaren
hormairudia osatuz. Bide horretan eskualde bakotxak bere
kolore eta tonuak erabiliko dauz, Gorka Gonzalez
graffitigileak egindako logoak erakusten dauan moduan.

Bizkaiko Bertsozale Elkartea

SAIOA HERRIA LEKUA EGUNA ORDUA
ARRATIAKO FINALA Zeanuri Kultur Etxea Maiatzak 9 17:30
LEA ARTIBAIKO FINALA Berriatua Saizarren pabiloia Maiatzak 16 17:30
URIBE-BUTROEKO FINALA Derio Gure aretoa Maiatzak 22 18:00
BILBOALDEKO FINALA Arrigorriaga Lonbo aretoa Maiatzak 23 17:30
DURANGALDEKO FINALA Berriz Frontoia Maiatzak 29 18:00
ENKARTERRIKO FINALA Zierbena Kiroldegia Ekainak 5 18:00
URIBE-KOSTA FINALA Algorta Villamonteko kultur etxea Ekainak 12 18:00
BUSTURIALDEKO FINALA Bermeo Antzokia Ekainak 13 17:30

Bizkaiko bertsogintzaren 
hormairudia osatuz 
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B ertsoaren sormenari buruzko
ikastaldi teoriko-praktikoa
izango da. Elkarteko ikerkun-

tza sailetik horrela laburbildu dute
ikastaroaren mamia: 

«Bertsoa sortzen dugularik, tes-
tuak sortzen ditugu. Ez hori baka-
rrik ordea; kanta erak sortzen ditu-
gu; keinuak sortzen ditugu; komu-
nikazio estrategiak sortzen ditugu,
komunikazio taktikak sortzen ditu-
gu. Gutxienez hori guzia baita ber-
tsoa: testua, kanta era, gorputz
espresioa, taktikak eta estrategiak».
Hortaz, irakasle, bertsolari, idazle,

aurkezle eta, oro har, hobeki komu-
nikatu nahi duen orori zuzendutako
ikastaroa da.

Aurtengo Bertsolantegirako
matrikula epea maiatzaren 10etik
ekainaren 20ra luzatuko da, Udako
Euskal Unibertsitateren web gune-
an egin behar da matrikula:
www.ueu.org. Gogoan izan Bizkai-
ko Foru Aldundiak eta Euskal Herri-
ko udal askok diru laguntzak ema-
ten dituztela UEUren ikastaroetara-
ko eta UEUko bazkideek ere des-
kontua dutela.

Horrez gain, Bertsozale Elkarte-
ko bazkideentzat merkeago izango
da ikastaldi honen matrikula. Izan
ere, Elkarteak bere bazkideen matri-
kularen %30a hartuko du bere
gain, baldin eta bazkide horiek lan-
gabezian badaude eta beraien
herriko udalarengandik horretarako
laguntzarik jasotzen ez badute
(lehen-lehenik udalean behar dute
eskatu UEUrako diru laguntza).

Bertsolantegia, antolatu dute
berriro Elkarteak eta UEUk 
«Bertsormena. Landu sormenaren alderdi
komunikatiboa» izeneko ikastaldia antolatu dute
Bertsozale Elkarteak eta Udako Euskal Unibertsitateak.
Aurtengo Bertsolantegiaren helburu nagusia bertsoaren
alderdi komunikatibo zenbaiten kontzientzia hartzea eta
perfekzionatzea da. Ikastaroa ekainaren 30tik uztailaren
2ra izango da, UEUko egoitza nagusian, Eibarren.

BERTSOLANTEGIA 2010

EKAINAK 30: 
Ideiak eta diskurtsoak sortzen
9:00-11:00 Andoni Egaña: Ipuingin-

tza, zutabegintza eta bertsotan gai
bati bakarka kantatzea. Zer dute
komunean? Zertan lagun dezake
baten teknikak bestean?

11:30-13:30 Xabi Paia: Nola landu
irudimena? Ideien iturriez eta origi-
nalitateaz: almazena eta sorkuntza. 

16:00-18:00 Ateliera: Andoni Egañak
eta Xabi Paiak proposatutako ari-
keta praktikoak.

UZTAILAK 1: 
Komunikazio paratestualaz
9:00-11:00 Jon Maia: Kantatzetik kan-

tatzera. Testuaren interpretazioa
kanta eran. Doinuaren, erritmoa-
ren, bolumenaren kudeaketa.

11:30-13:30 Ander Lipus: Pertsonaia-
ren larrutik; gorputz adierazpena. 

16:00-18:00 Jon Maiak eta Ander
Lipusek proposatutako ariketa
praktikoak.

UZTAILAK 2: 
Jende aurrerako taktika eta estrategiak
9:00-11:00 Joxerra Garzia: Jende

aitzinean nola komunikatu hobeki.
Taktikak eta estrategiak. 

11:30-13:30 Joxerra Garzia: Jende
aitzinean nola komunikatu hobeki.
Ariketa praktikoak. 

14:00-18:00 Bertso bazkari esperi-
mentala: Julio Soto eta Beñat
Gaztelumendi. Bertsolariok gai-
emaileak proposatutako ariketak
egin beharko dituzte. Ariketok ikas-
taroetan zehar ikusi eta landutako-
aren araberakoak izango dira.
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Eskolarteko txapelketak
maiatzean eta ekainean
Udaberriarekin batera iritsi

dira Eskolarteko Txapelke-
tak. Aurten ere Elkarteak

antolatuta, Iparraldean, Gipuzko-
an, Araban eta Nafarroan izango
da etorkizuneko bertsolariak entzu-
teko aukera.

Gipuzkoako Eskolartekoa izan
da lehenengoa. Apirilaren amaie-
ran hasi ziren saioak. Idatzizkoa eta
bat-batekoa bereizten dira. Bat-
batekoan bi kategoria daude. 14
urte arteko gaztetxoak taldeka ari-
ko dira. 15 urtetik gorakoak, berriz,
banaka.

Honako hau da egutegia: apiri-
laren 30a, Hernanin;  maiatzaren
7an, Azkoitian; maiatzaren 14an,
Arrasaten eta maiatzaren 21ean,
Ordizian. Finala, berriz, maiatzaren
28an izango da, ostiralez, Lezoko
Bekoerrota Udal Kiroldegian.

Iparraldeko gaztetxoen eskolar-
tekoa maiatza hasieran jarri zen
martxan Kanbon eta Ortzibarren
egin ziren kanporaketekin. Hemen
ere bi kategoria bereiziko dira:
haurren maila eta gazteena. Gazte-
enak taldeka ariko dira eta gazteak,
berriz, banaka. Finala ekainaren
3an izango da, Hazparneko Men-
dealan, goizeko 10:30etan.

Gazteek ere bi kanporaketa
jokatuko dituzte. Hilaren 15ean

Baigorrin eta 22an Azkainen. Finala
maiatzaren 29an jokatuko dute,
larunbatez, Baionako Kalostrapen,
arratsaldeko 17:30ean.

Araban ere bi mailatan jokatu-
ko da Eskolartekoa. Gazteen maila-
ko kanporaketak lagun artean
burutuko dira maiatzaren 15ean
Agurainen eta 21ean Gasteizen,
Amurrion eta Aramaion. Finala
maiatzaren 29an izango da Legu-
tion, Arabako bertso-eskolen egu-
naren barruan. Egun berean, goi-
zez, gazteenen finala egingo da
Gasteiz, Aramaio eta Legutioko
bertso eskolekin.

Nafarroan, berriz, 14 eta 18
urte bitartekoen finala izango da
lehena. Maiatzaren 28an izango da
Berako Kultur Etxean, arratsaldeko
19etatik aurrera. 14 urte bitarteko-
en finala, berriz, ekainaren 5ean
izango da Nafarroako Bertso Esko-
len Egunaren barruan. Azken urte-
tan bezala, Larraintzarren ospatuko
da egun berezia.

Azkenik, Euskal Herriko Eskolar-
teko Txapelketako finala Agurainen
jokatuko da, ekainaren 19an.
Harresi aretoan izango da saioa.
Haurrak goizetik ariko dira,
11:00etan hasita. Gazteek, berriz,
arratsaldeko 15:30ean ekingo dio-
te lanari.

NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

K uadrilla arteko Bertso Txapel-
ketako finalaren egun handia
ailegatu da. Finala hilaren

8an, larunbatarekin izango da,
Gazteizko Alde Zaharrean, Landa-
txo Kiroldegian. Saioa 17:30ean
hasiko da. Baina egun osoko festa
izango da, goizez triki-poteoa eta
ondoren bazkaria antolatu baitu
Arabako Bertsozale Elkarteak.

Bertso Sorten Kolektiboen lehia-
ketan Martin Ttipia eta Aldapazale-
ak talde gasteiztarrak eta Aramaio
taldeak arituko dira. Eta bat-bateko
saioan, berriz, Aramaioko taldearen
eta Gasteizko Kakiturri-Ehari talde-
ko kideen bertsoak entzuteko auke-
ra  izango da.

Finaleko sarrerak www.bertsosa-
rrerak.eu webgunean eros daitezke,
baina azkar ibili ez baduzu sarrera-
rik gabe gelditu nahi.

B ertsozale Elkarteak «Bertso
estrofak izendatzeko irizpide-
ak» lana eman du argitara,

Lankuren eskutik. Elkarteko ikerkun-
tza sailak egindako lan sakonaren
ondorioa da aipatutako argitalpena
eta bertsogintzan erabili izan diren
eta egun erabiltzen diren estrofak
sailkatu eta izendatzeko sistema
erraza, neurri orotarakoa, praktikoa
eta bilketarako egokia da.

Liburuka formatuan argitaratu
da, baina internetetik deskargatzen
ahal da doan, Elkartearen web
gunean (www.bertsozale.com). 

Kuadrilla 
arteko Bertso
Txapelketako
final handia, 
hilaren 8an

Bertso 
estrofak 
izendatzeko
irizpideak 
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Ai, Amaia… Ez dakit galdera niri bota-
tzea zergatik den, nire bertsolari-ibilbide-
agatik ala psikopedagogiako lanbideak
ematen didan ikuspegiagatik. Biengatik
seguruenik. Izan ere, arlo batean bizi
izandako gozamen eta zailtasunek era-
man ninduten bestera; eta bestean egin-
dako ibilbideak eta ikasketak eraman nau
lehenengoan sentitu eta bizi izandakoak
hobeto ulertu eta irtenbideak intuitzera.

Auzi honetan guztian emakume eta
gizonezkoen arteko aldeak nabarmenak
dira, bai, (perfekzionismoa, autoestima,
kanpora edo barrura begira bizitzea,
nabarmentzea, norbere irudi eta gorpu-
tzarekiko harremana, beldurrak eta kon-
plexuak….); baina pertsonatik pertsona-
rako aldeak ere bai, eta irtenbide eta
aurrerabideak guztiontzat berdinak dire-
lakoan nago.

Autopistaren peajean geratu zeneta-
koa naiz ni ere, baina dezente ordaindu
eta gero, esango nuke. Gaur daukadan
perspektibatik, bidesaririk ordaindu ezin
edo nahi ez duelako bertsogintzari agur
esateko gai denak, Amaia, iruditzen zait
badaukala nahikoa sendotasun bere bai-
tan, inolako aldamiorik eraiki beharrik
gabe. Larriagoa da aldamio artean eta
giroak nahiz inertziak eutsita sufritzen
jarraitzen duenarena… 

Eta azken egoera hori bereziki kezka-
garria da umetan. Norbere nortasuna eta
gaitasunak ernetzen eta eraikitzen ari
diren garaian kimaketa ondo egin ezean,
adarrak oker hazi, edo fruitua eman
behar lukeena antzu utzi eta antzua
behartu egin daiteke eta bidean, neska-
mutikoari sufrimendua eragin. Horretan-
txe ikusten dut indarrak jarri beharra,
prebentzio lanean; eta badakit ari zarete-
na. Nortasuna lantzeko aukera paregabe-
ak eskaintzen dituen diziplina da bertso-
laritza, eskola garaian hasita, bertsolari
bakoitzari daukan onena ateratzeko, eta
ez bertsotan bakarrik. 

Zer irizten diozu, Porrotx?

Eskola paregabea

Arantzazu 
Loidi

PUNTUA J ARRITA
Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak «Ahozkotasuna eta Bertsolaritza»

proiekturako irakasle poltsa osatu nahi du, hezkuntza arautuan, bertso esko-
letan eta jarduera osagarrietan 2010-2011 ikasturterako aurreikusten diren
beharrei erantzun ahal izateko.

ESKATZEN DA:
- Lizentziatura bat edota diplomatura izatea. 

KONTUAN HARTUKO DIREN TITULU ETA ESPERIENTZIAK:
- Bertsolaritzarekin duen harremana (bertso eskolan, Bertsozale Elkartean,

antolatzaile gisa...)
- Irakaskuntzan duen esperientzia (arautuan, ez-arautuan edo aisialdian).
- Irakaskuntzari lotutako tituluak.
- Koordinazio eta antolaketa lanetarako gaitasuna eta esperientzia.

Interesa duenak curriculum vitae-a bidali behar du Gipuzkoako Bertsozale
Elkartera (Larramendi kalea, 7-behea 20400 Tolosa, edota gipuzkoa@bertsoza-
le.com), 2010eko maiatzaren 21a baino lehen. Informazio gehiago behar izanez
gero, idatzi mezu bat helbide horretara edota deitu 943 670575 telefonora.

DEIALDIA

BBEERRTTSSOOLLAARRIITTZZAARREENN TTRRAANNSSMMIISSIIOOAA PPRROOIIEEKKTTUURRAAKKOO 
IIRRAAKKAASSLLEE PPOOLLTTSSAA OOSSAATTZZEEKKOO DDEEIIAALLDDIIAA


