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Amaren bularra haurraren janari
haurra goxo utzi dut sehaskan kantari.
Ama izana jaso ondoren opari
berriro sentitu nahi nuen bertsolari
aita etxean zintzo utzita zaindari.
Ez dakit jardun naizen behar bezain adi
baina gustora noa ez al zait nabari?
Etorri izana bera badet nahiko sari.
Baina gustora noa ez al zait nabari?
Bularra ematera gure ttikiari.

NNaahhiikkaarrii GGaabbiilloonnddoo
Añorga, 2011-II-18
Doinua: Zure bular politak
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Herrialdeetako lehendakariek
beren eragin esparruan elkarteak
eta bertsolaritzak egun duten egoe-
raren hausnarketa eskainiko digute
eta sailetako arduradunek 2011.
urteari begira esku artean ditugun
apustuen berri emango digute.

Batzarraren ostean, Astigarraga-
tik Hernanira bidean dagoen San-
sonategi Jatetxean elkarrekin baz-
kaltzeko aukera izango dugu,
batzarrean jasotako inpresioak par-
tekatu eta egunari berea emateko.

Gonbidatuta zaude bazkide, eta
etortzekoa bazara, bazkaria antola-
tu ahal izateko, eskertuko genuke
datorren martxoaren 18a baino
lehen jakinaraztea:

943 69 41 29 telefonoan edo
komunikazioa@bertsozale.com
helbide elektronikoan.

I biltaria da Euskal Herriko Bertso-
zale Elkarteko Batzar Nagusia.
Urtero bertsolaritzaren proiek-

tua garatzen ari garen herrialde
batetik bestera egiten dugu salto.
Iaz Senperen izan zen eta aurten
Gipuzkoako Astigarraga herria
aukeratu dugu elkartzeko. Bertako
Kultur Etxean dugu zita, Astigarra-
gako erdigunean dago, Kale Nagu-
siaren 48. zenbakian.

Martxoaren 26rako herrialdee-
tako elkarteetako batzar nagusiak
gauzatuko dira eta Euskal Herrikoan
osotasunezko ikuspegia izango
dugu, guztiok bat eginda Elkartea-
ren ibilbidea marraztu dezagun.
Bertsolaritzaren proiektuan guztiok
batera eragitea ezinbestekoa baita.

Goizeko hamaiketan hasiko da
batzarra. Bertan, Bertsozale Elkarte-
aren iazko memoriaren eta diru
balantzearen berri emango zaigu
eta aurtengo egitasmoa eta aurre-
kontua aurkeztuko dira.

Iñaki Murua lehendakariak,
Asier Ibaibarriaga diruzainak,
Xabier Gaztelumendi idazkariak eta
Aritz Zerain koordinatzaileak gida-
tuko dute saioa.

Udaberrian sartu berritan ospatu ohi dugu urteroko Euskal
Herriko Bertsozale Elkarteko Batzar Nagusia. Bazkideok galdu
ezinezko zita dugu. Iazko urtearen balorazioa egin eta hasi
berria den urterako asmoak adosteko eta ilusioz ekiteko
mugarria izango da martxoaren 26a.

Zatoz bazkide Batzar Nagusira
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MARTXOAREN 26AN ASTIGARRAGAN
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Aurtengoa laugarren Bertsolamin-
tza da. Zer nolako ekarpena egi-
ten ahal dio bertsolaritzari gisa
honetako foro batek?

1993an sortu zenetik, bertsola-
ritzari buruzko gogoetek osatzen
dute Bertsolamintza. Beharrezkoa
da aldian-aldian boz goraz eta
denok elkarrekin zenbait gogoeta
egitea, gogoeta kolektiboek urrats
praktiko kolektiboak emateko auke-
ra ematen baitute.

Aurreko Bertsolamintzan, esate-
rako, gaia izan zen ardatz, eta ber-
tsolari, gai-jartzaile, antolatzaile,
epaile, entzule, kazetari… denok
geundenez han, bertan ateratako
ondorio zenbait berehala hasi ziren

plazatan agertzen eta, par-
taide askok, inolako azal-
pen gehiago eman beha-
rrik gabe, ulertzen
zuten nondik eta batez
ere norantz zihoazen
aldaketa horiek.
Proposamen berrien
zergatia bertso mun-

duko hainbat eragilek
konpartitzea gauza
ederra da eta, 

Bertsolamintzan,
hori lortzen

da.

«Garena jantzi» dio leloaren
bigarren zatiak. Zer adierazi nahi
duzue horrekin?

Hortxe dago gakoa, inertzia
zaharrak eranzten baditugu, zerbait
berria jantzi behar dugu, ezin dugu
biluzik geratu. Bertsolaritzan, gai-
nontzeko arloetan bezalaxe, badira
«ohitura» deitzen ditugun zenbait
inertzia: bertsotan egiten erakuste-
ko metodoak, modan dauden ideo-
logiak, txapelketak muinean dituen
sistema bat, pentsamenduari
garrantzia handia ematen zaioneko
sormen-prozesu bat, balore batzuei
erantzuten dien umorea…

Edonork jar dezake kolokan
martxan dagoen mundutxo horre-
tako edozein inertzia, baina bide
zahar bat utzi nahi badu,
derrigorrezkoa izango du
bide berri bat bilatzea.
Biderik gabe noraezean
geratuko litzateke eta,
bertsolaritzan agente
aktibo denak (gai-jar-
tzaileak, bertsolariak,
irakasleak, ikasleak,
entzuleak…) ezin du
etengabe nora eza
transmititu. 

Hartzen dugun
bide berriak nor-
beretik ahalik
eta gehien iza-
tea da propo-
samena; Ber-
tsolamintza
h o n e t a n
a z t e r t u k o
dugu bide
horrek zen-
bat eman
dezakeen.

«Gogoeta egin behar da
inertziak aldatzeko»
Otsailaren 26an hasi ziren
laugarren Bertsolamintza
jardunaldiak eta
martxoaren 12an
amaituko dira Villabonan
egingo den egun osoko
saio batekin. 
Ainhoa Agirreazaldegi
Bertsolamintzako
antolatzaile taldeko 
kidea da.

Z ergatik aukeratu duzue
inertzien gaia aurtengo
Bertsolamintzan lantzeko?

Horrenbeste al dira bertsolari-
tzan gaur egun diren inertziak?

Inertzia, martxan dagoen zer-
baitek duen berezko abiadura da.
Gutako guztiok, izan entzule, ber-
tsolari, antolatzaile, gai-jartzaile,
epaile… gu iritsi aurretik dagoene-
ko martxan zegoen bertsolaritza
batera hurbildu gara. Hori ederra
da, hortik zer ikasi asko baitago,
horri esker gara mundu oso aberats
bateko parte.

Baina beti iristen da momentu
bat, norberak bere nortasun pro-
pioa erantsiko diona martxan
dagoen mundutxo horri. Eta
orduan galderak egiten hasten
gara: zein gauza egiten ditugu gai-
nontzekoei hala ikasi diegulako?
Zeintzuk dira aldatu nahi ditugunak
eta zein mantendu nahi ditugunak?

Inertziak denean daude, ez da
bertsolaritza gainontzeko arloek
baino inertzia gehiago dituena. Bai-
na agian inertzia horietako batzuk
aldatzea gehiago kostatzen da, bat-
batean egiten den jarduna delako
bertsoa. Eta inertziak oso errotuta
izaten ditugu. Horregatik, zenbat
eta gogoeta gehiago egin plazara
irten aurretik, orduan eta errazago
emango diegu buelta aldatu nahi
ditugun inertzia horiei. 

Ainhoa Agirreazaldegi Bertsolamintzako antolatzaile taldeko kide 

«Zenbat eta gogoeta gehiago egin 
plazara irten aurretik, orduan eta errazago 
emango diegu buelta inertziei»
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kin itxi zen urte berriarekin batera
www.bertsoplaza.tv ataria. 

Bi ardatz
Plazako jardunaren hedapena, zabal-
kundea, izango da proiektuaren
muina. Sortzailearen borondatea
errespetatuz hautatuko dira saioak
eta bertsoaldiak, eta grabatutako
guztia Xenpelar Dokumentazio Zen-
troan jasoko da.

Astean bi saio grabatzen ditu
erredakzioak. Informazioa ere lantzen
da egunero, ez dira elkarrizketak eta
eduki bereziak faltako. Gainera, aurki
Xenpelar Dokumentazio Zentroko
artxiboa astintzen hasiko dira. 

Proiektu bateratu honetan hiru
langile aritzen dira egun erdiz: Ene-
ritz Urkola (Hitzetik Hortzerako erre-
dakzioan ere ari da), Beñat Gaztelu-
mendi eta Jexux Mari Irazu. Iker
Laparrak osatzen du taldea asteburu-
ko grabazio batean esku bat botaz. 

Hedapenean 
elkarlanean 
Elkarlanaren irudi da ondoko argazkia. Uztailetik
elkarrekin ari dira lanean www.bertsoa.com eta
www.bertsoplaza.tv egitasmoetako langileak. 
Atari bakarra eta berritua da bi elkarteren ahaleginak,
sinergiak, baliabideak eta egitasmoak batzearen
emaitza. Bertsozale: www.bertsoa.com atarian
aurrerantzean aspertzeko adina bertso izango duzu.

B ertso Plaza Digitala Elkartea
eta Euskal Herriko Bertsozale
Elkartea bertsolaritzaren ere-

muko hedapen eta komunikazio
proiektu bateratua garatzen ari dira.
Itxura berria izango du aurki
www.bertsoa.com web guneak. Ber-
tsolaritzaren hedapen zabala eta
kalitatezkoa egingo du sorkuntza
zein informazioaren alorrean, zuze-
nean zein diferituan. 

Beharrizanetik etorri da batera-
tzea. Saio askotan egiten zuten topo
bertsoa.com eta bertsoplaza.tv egi-
tasmoko kameralariek. Iazko uztaile-
tik lankide dira: orduan hasi ziren bi
erredakzioak elkarrekin lanean,
Hitzetik Hortzerako edukiekin koor-
dinatuta.

Saio gehiago grabatzen dira
ordutik eta kantitatean ez ezik, kali-
tatean ere nabarituko da aldaketa.
Grabazio sare bakarrak emaitza
bakarra izango du eta asmo horre-

Lehen fasea amaituta, martxoan
bigarren faseari ekingo diote

aurtengo Arabako Bertsolari Txa-
pelketan. Hiru finalaurreko jokatuko
dira, hilaren 13an Zigoitian, 19an
Aramaion eta 20an Agurainen.

Finalaurreko horietatik finalera
sailkatuko diren bertsolariak aterako
dira. Arabako Txapelketako finala
apirilaren 2an izango da, Gasteizko
Principal Antzokian, arratsaldeko
17:30etik aurrera.

Txapelketaren inguruko infor-
mazio osoa www.arabakotxapelke-
ta.org helbidean aurkituko duzue.

Nafarroan ere finalaurrekoetara
ailegatu da Txapelketa, mar-

txoan jokatuko dira hirurak. 
Lehena Beran izango da, hilaren

12an. Martxoaren 19an, berriz, Lei-
tzan egingo da bigarren finalaurre-
koa eta azkena 26an Elizondoko
Lur aretoan. 

Nafarroako Bertsolari Txapelke-
tako finala apirilaren 9an izango da
Iruñeko Labrit pilotalekuan. 

Finalaurrekoetarako zein finale-
rako sarrerak aldez aurretik erosten
ahal dira www.bertsosarrerak.eu
atarian.

Txapelketaren gaineko informa-
zio eguneratua www.nafarroako-
txapelketa.com webgunean aurki-
tuko duzue.

Finalaurrekoen
txanda
Arabako eta
Nafarroako
Txapelketetan



Tabakoaren hipnosi-teknika berria.
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Bertsolaritzaz inoiz ezer aditu ez
duen euskaldun guti da, bada ordea
euskal herritar anitz ezjakintasunean.
Bekain bat altxarazi diezu Maddalen,
eta ez dut hasieran bezalaxe gelditu
direnik uste, ikusteko aukera eman
baitiezu.

Heiekin batera ikusteko parada
izan du bertze anitzek. Parisko euskal
herritarrak edo Euskal Herriko parista-
rrak diren ez dakit, baina xapelgoko
saioetan entzule izan ala ez, xilaba.net,
facebook eta Sud Ouest-en ikusi dute.
«Putain ! Ya ta vidéo sur youtube. J’ai
rien capté, mais c’est cool !!» ala «Mais
c’est qui cet Ardzalusse ? Il envoie terri-
ble non ?» bezalakoak entzun ahal
izan ditugu gure inguruan. Victor
Hugori askorik ikasi ez arren, badakite
bertsolaritzari buruz zerbait hauek.

Oihartzunak oihartzun xapelgoa-
ren pausorik handienak ez doaz ezja-
kinarengana, bertsoa maita dezake-
en ororengana baizik. Norgehiago-
kak sortzen duen bertso moldeari
buruzko gogoetak bertsolamintzako
hizlariei utziko dizkiet, alta, Euskal
Herriak bertsolari txapelketarik gabe-
ko urterik ez badu, behar denaren
seinale bezala hartzen dut.

Bertsoa maita dezakeenak xapel-
goa ere behar du. Bertze hein bate-
an, elkarteak ere xapelgoa behar du
heiengana heltzeko. Bi behar horiek
edozein herritarri «hauek gurera eka-
rri behar ditugu» pentsarazteko
balio dezatela. Erroak eta adarrak
elkar eraginez.

Xapelgoa ez baita suziriak bota-
tzerainokoa ez, xapelgoaren sua ziri-
katzekoa baizik. Lan ttipia da hau,
txapelketak hartzen duen lurralde
osoaren dimentsiotik, eskolaren,
herriaren, auzoaren, taldearen
dimentsioraino doana.

Maule aldean kontrako bidea
jorratu duzue, bertso-eskolatik, irra-
titik… herria zirikatu eta xapelgorai-
noko bidea ideki, hala da Joanes?

Suziririk ez, ziria suari

Xumai 
Murua

PUNTUA J ARRITA

ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
ALDI BATERAKO BAJA BAT ORDEZKATZEKO ERAGILEA 
KONTRATATZEKO LAN ESKAINTZA DEIALDIA
Egiteko nagusiak: Araban bertsolaritzaren Transmisio alorreko proiektuen koordinazio

eta kudeaketa (Hezkuntza arautua, ekintza osagarriak, bertso-eskolak,
aisialdia, udalekuak eta abar).

Eskatzen da: Goi mailako ikasketak, komunikaziorako teknologien ezagutza, jarrera
konprometitua eta euskara ongi menperatzea, planifikazioa, talde dinamika
eta jendaurreko harremanetarako gaitasuna izatea eta giza baliabideen
kudeaketan eta kudeaketa orokorrean esperientzia.

Eskaintza: Jardun osoko lan-kontratua, ordezkatu behar duen langilearen baja amaitu
artean (5 hilabete gutxienez), frogaldiarekin. 

Izen-emateko epea: martxoak 12ra arte dago zabalik.
Informazio gehiago: 945 01 05 05 - 688 616 531     araba@bertsozale.com

BERTSO UDALEKUETAN
BEGIRALE, ZUZENDARI EDO SUKALDARI IZAN NAHI?
Uztailean, abuztuan eta irailean bertso udalekuak izango dira aurten ere. 
Guztira 6 txanda egingo dira: Arrazola (Bizkaia), Bidarrai (Behe Nafarroa), 

Irañeta (Nafarroa), Zerain (Gipuzkoa; 2 txanda) eta Zuhatza (Araba). 
Horietan begirale, zuzendari edo sukaldari izan nahi duzuen guztiok ateak zabalik dituzue. 
Izena emateko epea: martxoaren 14ra arte dago zabalik.
Informazio gehiago: 943 69 41 29 - 685 734 085     transmisioa@bertsozale.com
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