
Plazatik Gaztetxera 

 
HODEI BARROSORENTZAT MUTRIKUKO FINALERAKO 

HIRUGARREN TXARTELA  
 

Pasa den ostiralean jokatu zen IX. Plazatik 

Gaztetxera txapelketaren hirugarren kanporaketa 

Mendaroko Gaztetxean. Afaririk egin ez zen arren, 60 bat 

gazte bertso gosez hurbildu ziren, eta giro polita sortu zen 

aretoan.  

 

Gaztetxeko kide den Alainek egin zituen aurkezle eta gai-jartzaile lanak, 

modu txukun eta naturalean 

 

Bertsolariak paretsu aritu ziren. Hodei izan zen guztien artean nabarmendu 

zena, bertsoak osatzeko duen erraztasunagatik eta kantatzeko lasaitasunagatik. 

Dena den, buruz burukora arte ez zen bereziki nabarmendu. Bakarkakoan bi bertso 

eder bota zituen itsasgizonaren zain itsasoari begira zegoen emaztearen paperean. 

Epaileez gain publikoa ere konbentzitu zuen eta, ondorioz, ez zen buruz-burukoaren 

beharrik izan saioko txapelduna erabakitzeko. 

 

Gainerako bertsolari gazteek ere, gehiago gutxiago, saio orekatua egin 

zuten. Eneritz eta Julenek freskotasuna erakutsi zuten, elkarri bizi eta ideia 

politekin erantzunez. Peru Vidal Leioarra ere txukun aritu zen eta ale politak utzi 

zituen. Ekaitz eta Olatzek izan zituzten ideiarik originalenak baina, bertsoa 

tolesteko orduan ez ziren nahi bezain fin ibili eta sarritan trabatu ziren. 

 

Saioa goxo amaitzeko, Mendaroko gaztetxe kideek herrian egindako 

txokolatearekin saritu zituzten sei bertsolariak. 

 

Txapelketa antolatzen den lehen urtea izateko jendearen erantzuna 

primerakoa izan zen. Amaieran pozik eta gustura ziren bertaratu ziren guztiak. 

 

 

 

 

 

 

 



Plazatik Gaztetxera 

 

Azken sailkapena (Mendaro):  

• Hodei Barroso           187.5 (zuzenean finalera sailkatua) 

• Eneritz Artetxe           184.5 

• Julen Sololuze            180   

• Peru Vidal                  179.5 

• Ekaitz Samaniego       174.5  

• Olatz Ibarluzea           171.5 

 

Hurrengo saioa datorren ostiralean, Maiatzak 28, Elgoibarko Gaztetxean izango da. 

Afaria 20.30etan eta saioa 22.30etan. Hauek dira bertan parte hartuko duten 

bertsolariak: 

• Xabat Galletebeitia  
• Toko  
• Mikel Artola  
• Mikel Olaizola  
• Ane Labaka  
• Izar Mendiguren  

 

Finala Mutrikun jokatuko da Ekainaren 5ean. 

 

SAILKAPEN OROKORRA  

 

• Ander Lizarralde             214 (finalera zuzenean sailkatuta) 

• Beñat Iguaran          207 (finalera zuzenean sailkatuta) 

• Hodei Barroso               187.5 (zuzenean finalera sailkatua) 

• Asier Azpiroz         198 

• Hodei Iruretagoiena        193 

• Ander Solozabal        190,5 

• Aitor Urnieta                   189 

• Ander Elortegi               186,5 

• Ekhi Erremundegi            186,5 

• Eneritz Artetxe                184.5 

• Julen Sololuze                 180   

• Patxi Iriart                     180  

• Peru Vidal                       179.5 

• Eneko Beretxinaga           178 

• Ekaitz Samaniego            174.5  

• Maddi Gallastegi          173 

• Olatz Ibarluzea                171.5 

• Irati Erkizia          171 


