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BERTSORMENA. LANDU SORMENAREN ALDERDI KOMUNIKATIBOA. 
 
ANDONI EGAÑA: “Mugak sormenerako mesedegarriak izan 

daitezke” 
 

UEUko udako ikastaroen baitan, ‘Bertsormena. Landu sormenaren alderdi komunikatiboa’ 
ikastaroari hasiera ematearen ardura izan du Andoni Egaña bertsolariak eta ideia berri bati 
eutsi dio: ipuingintza, zutabegintza eta bertsogintza alderatu ditu. Hiru diziplina horien 
bitartez ideien printza bat soilik marrazten dela azpimarratu du Egañak, eta sormena 
lantzeko moduan, uste baino antzekotasun handiagoa dutela nabarmendu du.   
 
Zein da ikastaroaren ideia nagusia? 
ANDONI EGAÑA (AE): Narrazio laburrek, egunkariko zutabe edota irratietako kolaborazioek eta 
bat-bateko bertsoaldi batek elkarren artean duten antza aztertu nahi izan dugu. Eta elkarren 
artean zerbaitetan antza badute, batean trebatzeak bestean aritzeko zertarako balio duen, baita 
ere. 
 
Zerk lotzen ditu, beraz, ipuingintza, zutabegintza eta bertsolaritza? 
AE: Ezberdintasunak ezberdintasun, ondorio nagusia da antzekotasunak badirela. Luze-
laburreran, adibidez, badute parekotasunik. Ez sortzailearen aldetik, soilik, baita hartzailearen 
aldetik ere. Irratia entzuten zoazela kotxean, hiruzpalau minutuko kolaborazio bat entzun 
dezakezu, egunkarian zutabe bat irakurtzen ere, gutxi gora behera, denbora hori igaroko duzu 
eta bakarkako hiru bertsoak entzuten, baita ere. Beraz, denboraren eta kontsumoaren aldetik 
antzekoak dira. 
Sormenaren ikuspegitik ere, hiru alorretan printzak marrazten direla azpimarratu genezake. 
Bakarkako lan batean etortzen zaizuna ez da ideia potolo bat, baizik eta printzaren bat. Eta 
gauza bera gertatzen da zutabe bat idazterako orduan ere, ez duzu tesi bat idatzi behar. 
Ipuingintzan ere berdin, printzatik haratago lantzen hasten bazara... orduan hori ez da ipuin bat, 
hori nobela bat da.  
 
Printza horren kudeaketan ere badute antzekotasuna. Printza nola landu, noizko utzi ideia nagusi 
hori... Bertsotan, lehen gaiak itxiagoak zirenean eta hiru bertso bota behar genituenean, 
ordenean botatzen genituen: lehena, bigarrena eta hirugarrena. Gaiak zabaltzen hasi zirenean 
ordea istorio bat asmatu behar zen. Eta istorio horrek aukera ezberdinak planteatzen zituen, 
bazegoen hasierako ideia bukaerarako uzteko aukera, edo lehen ideia bigarren bertsoaren 
amaieran botatzea eta hirugarrena lehen bi bertsoen indarretik etorriko dela pentsatzea... 
Halakoak izan ditugu hizpide. 
 
Nori zuzenduta dago ikastaroa?  
AE: Denetarik ikusi dut. Irratietan aritzen direnak, idatzizko medioetan aritzen direnak, 
bertsolariak, eta baita medioetan aritzen diren bertsolariak ere. Adibidez, euskal hedabideetan 
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zutabegintzan bertsolari asko egotea ez da kasualitatea. Hori ez da gertatzen bertsolariak oso 
onak garelako, baizik eta lan mota horretara bertsolaria ohituta dagoelako. Zutabegintza askotan 
enkarguzkoa eta epe baten barruan izaten da, eta bertsolaria sormenezko denboran lan egitera 
ohituta dago.  
 
Ipuingintzaren, bertsogintzaren eta zutabegintzaren bidez ideia bat komunikatzea da 
helburua. Komunikatzeko modua ordea, oso ezberdina da, bakoitzean. 
AE: Bai, hala da. Galdetuko banio jendeari, irratsaio bat egiteak, egunkarirako zutabe bat 
idazteak edota bertsotan egiteak, zerk emango liokeen beldur gehiago, askok bertsotan aritzeak 
erantzungo luke. Baina bertsotan egitea errazagoa da, zu han baitzaude zeure burua 
defendatzeko. Zutabe txar bat idatzi eta hurrengo egunean zu ez zaude irakurlearen etxean 
azalpenak emateko, bertsotan, ordea,bai. Horrek esan nahi du, komunikazioan zenbat eta 
zailtasun gehiago izan hobe dela, zeren eta zailtasun horiek gainditzen ikasten duzuenean, jada 
komunikazioaren zati handi bat egina duzu, arrakasta komunikatiboa gertuago duzu. 
 
Bertsotan oso muga hertsien barne lan egiteak nolako eragina dauka sormenean? 
AE: Nire ustez ohiturak dira, baina, nik, mugak mesedegarriak direla esango nuke. Bertsogintza, 
orri zuriaren aurkakoa da. Gutxienez doinu bat eta neurri bat beti ditugu, eta askotan gaiak 
ditugu, eta baita laguna ere. Zuk ezer ez badaukazu ere, lagunaren indarrak lagundu zaitzake. 
Orduan sormenerako hesiak ez dira txarrak. Gero momentu sortzaile on-onetan, hesi horiek 
gainditzeko gai bazara, oraindik hobe, baina marko bat izateak sormenerako lagundu egiten du. 
 
Ikastaro honen, eta bertsolaritzaren arrakasta orokorrean nola azalduko zenuke? Modatik 
haratago bertsolaritzak gizartearengana hurbiltzen jakin du? 
AE: Bai nik uste dut lanketa bat dagoela hor atzean eta asmatu dela. Moda izateko luze samar 
doa. Bertsolaritzak aparraldi handiena 1990-91. urtean izango zuen. Orduan telebistara sartu 
berriak ginen, eta egia da garai hartan aparra bazela. Baina, aparra joandakoan ere likidoa 
bazegoela ikusi ahal izan dugu. Uste dut asmatu genuela elkartearen ikuspegitik, sormena 
bezain gauza indibidualetik ikuspegi kolektibo bat sortzen. Kolektibo bat sortzen denean beti 
dago norbanakoak zerbait utzi beharra, baina gutxi utzita proiektu kolektibo bat aurrera eramaten 
asmatzen ari garela uste dut. Hezkuntza, bertso eskolak, Xenpelar dokumentazio zentroa... 
oinarrizko gauzetan aurrera egin dugu modu nabarmenean. Erakusleihoak balio du biltegia 
txukun baldin badaukazu, eta hor asmatu dugula uste dut. Erakusleihoa soilik balitz, moda 
izateko arriskua luke, baina biltegia sortzen ez duenak epe laburrekoa baizik ezin du izan, eta 
hori ez da bertsolaritzaren kasua.  
 
 
 
 


