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zBertso alea
F.C. BAIMENA: 37/126  Gabiri aldean nahastu ohi dira

aurrea eta atzea
sukaldariei sarri askotan
erretzen zaie eltzea
ta gertatu da pareja asko
komuneraino sartzea.
Hemen denetik  ikusi det nik
bai poltsa ta bai trantzea
baina batzutan hobe izaten da
guztia ez kontatzea.

Entzule pila etortzen dira
ez dira isiltzen bela
aulkiak mugitu tragoa eskatu
ibiltzen dira horrela.
Eta hemendik pasea dago
bertsolarien tropela
azkenengoan kantatu zuten
ia onenek bezela
eta gainera Ane Labakak 
eraman zuen txapela.

AAnnee LLaabbaakkaa,, OOssiinnaallddee ssaarriikkeettaarreenn iirraabbaazzlleeaa Gabiria, 2011-04-16
Gaia: Osinalde elkartea zara, urte dezente dituzu eta makina bat gauza ikusiko zenituen
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Horrez gain, bertso topaketak
egingo dituzte herrialde horretan,
maiatzaren 9an, 18an eta 29an,
Balmasedan, Basaurin eta Muski-
zen, hurrenez hurren. 

Lapurdi, Zuberoa eta 
Nafarroa Beherea

Hilaren 27an Bertsulari Ttiki Egu-
na izango da Izpuran, Faustin

Bentaberri gelan. Urtero bezala,
ikastola guztietako umeak joango
dira, 500dik gora. 

Goizean, eskolarteko txikien
lehiaketa egingo da, hor hautatuko
dira eskolarteko finalera hiru lurral-
deak ordezkatzera nortzuk joango
diren. 

Ondoren bertso-paperak saritu-
ko dira, eta bazkaldu ondoren jola-
sak izango dituzte.

Araba

Araban, berriz, hilaren 28an
ospatuko dute aurtengo Bertso

Eskolen Eguna, Legution eta bertan
jokatuko da Eskolarteko Txapelketa-
ko finala.

Honakoa da egitaraua:
11:30etan Ekitaldiaren hasiera.
12:00etan Bat-bateko txikien finala,

taldekakoa
13:30etan txikien sari banaketa
14:00etan bazkaria herriko plazan 
16:00etan handien finala
18:00etan sari banaketa

Amaieran, Arabako bertso esko-
letako gazteen topaketak izango
dira Ubidean.

Nafarroa

Eta Nafarroan ekainean izango
dira Bertso Eskolen Egunak, bi

egingo baitituzte. Lehena, bertso
eskoletan ari diren gaztetxoekin
ekainaren 4an, Larraintzaren, berta-
ko ikastetxean. Egun horretan 14
urte bitarteko Eskolarteko Txapelke-
tako finala ere jokatuko da.

Eta hurrengo larunbatean, ekai-
naren 11n, Nafarroako Helduen
Bertso Eskolen Eguna egingo da,
BOTA eguna. Bigarren aldiz ospatu-
ko da ekimen hau eta Lekunberrin
eta Astitzen izango da, Lekunberri-
ko Bertso Eskolak antolatuta.

Gipuzkoa

Aurten lehenak gipuzkoarrak
izan dira. Apirilaren 10ean egin

zuten aurtengo Bertso Eskolen Egu-
na Legazpin. Bertan, 30 herritatik
joandako 400 neska-mutil elkartu
ziren eta egun osoko festa politare-
kin disfrutatzeko aukera izan zuten.

Bizkaia

B izkaian maiatzaren 21ean iza-
nen da, Iurretan, eta honakoa

da prestatu duten egitaraua:
11.30 Bertso eskolen topaketa herri-

ko plazan
12.00 Jolasak
14.00 Herri bazkari goxo-goxoa
16.00 Eskualdeen arteko erakustaldia
18.00 Bertso saioa
19.00 Bertso kalejira Errerre txaran-

garekin

Ikasturtea amaitzen ari den honetan,
bertso eskolek ere agurra eman nahi
diote 2010-2011 kurtsoari. 

Horretarako, ohi denez, herrialdeetan
Bertso Eskolen Egunak egingo dira aste
hauetan.

Bertso eskolek
beren eguna ospatuko dute
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Otsailean Umorez jardunaldiak
antolatu zituen Bertsozale
Elkarteko genero taldeak,

bertsolaritza eta generoen gainean
hausnartzeko hitzaldi sorta.

Orain Bertsolaritza esparruko
gizonen I. Topaketa antolatu du
genero taldeak. Gizonak elkartzea
eta genero sistemak gizonei zertan
eragiten dien nork bere bizipenak,
sentipenak, hausnarketak konparti-
tzea da Topaketa hauen helburua.
Aisia, jolasa, sormena eta deskan-
tsua ere tartekatuko dira.

Zergatik gizonak bakarrik?
galderari erantzunez, gizonek eta
emakumeek txiki-txikitatik jasotako
genero-rolak ezagutu eta gure sub-
kontzientetik kontzientera ekartze-
ko lanketak hiru formazio lan eska-
tzen ditu: bata, denak batera egite-
koa edo mistoa; bestea, emakume-

ak bere kasa landu beharrekoa edo
“enpoderamendua” bezala ezagu-
tzen dena; eta gizonek bere kasa
landu beharrekoa, maskulinitate-
eskemen kontzientzia hartzeko
balio duena. Genero taldeak hiru
bideotan ekintzak eskaini ditu 2011
urtean zehar.

Datak: Uztailak 2 eta 3
Partaideak:

bertsolaritza esparruko gizonak.
Bideratzaileak:

Ibon Arrizabalaga de Mingo 
eta Axi Baglietto Gabilondo.

Izen ematea eta informazioa:
umorez@bertsozale.com 
943 69 41 29. Epea ekainaren
5era arte dago zabalik. 

Kuota: 60 euro 
(otorduak eta loa barne).

Bertsogizon topaketak
antolatu ditu genero taldeak

2008 urtean hasitako bideari
eutsiz, aurten ere prest da “Ber-

tsoak 2010” bertso antologia DVD
bikoitza. Bertsoa.com eta Lankuren
arteko elkarlan proiektua da. Ber-
tsoa.com web guneak urtean zehar
grabatutako saioetatik hautatutako
24 bertsoaldi biltzen ditu.

Bilduma osatzeko irizpide nagu-
siak bertsoaldiaren kalitatea eta for-
mato, errealitate zein parte-hartzaile
aniztasuna izan dira. Guztira 24 ber-
tsolari eta gai-jartzaileren lana jaso-
tzen du “Bertsoak 2010” bildumak.

DVD bikoitzaren prezioa 12
eurokoa da eta www.lanku.com web
gunean zein ohiko liburu dendetan
eros daiteke. Horrez gain, marketi-

na@lanku.com helbidera e-mail bat
bidaliz gero ere etxean jaso ahal
izango da materiala, baita info@ber-
tsoa.com-era idatzita ere. 

Gainera, Lankuk eta Trikuharri
taldeak “Galtzagorriei to, Iñaxito”
ikuskizunaren liburua eta DVDa argi-
taratu dituzte. 

DVDan Trikuharri taldearen ibilbi-
dea erakusteaz gain emanaldia ere
ikusi ahal izango da. Horrez gain,
bertsoak, jolasak eta protagonistei
egindako elkarrizketak ere txertatu
dituzte.

Ipuinak antzerkian egiten dutena
jaso du, Alai Zubimendiren ilustrazio-
ekin. DVDa 15 eurotan dago salgai
eta eta liburua, berriz, 10 eurotan.

Kalean da “Bertsoak 2010”
DVD bikoitza

B errikuntza nagusia Txapelke-
ta maiatzean hastea da, sail-
kapen fasea maiatzaren 8tik

ekainaren 5a bitarte jokatuko baita.
Denera, 76 bertsolarik hartuko dute
parte. 60 hasiko dira lehen fasean,
eta 32k pasako dute udaberriko
langa. 32 horiei 2007ko 10 semifi-
nalista gehituko zaizkie final-zortzi-
renetan. Final-laurdenetan, aldiz,
bigarren langa pasatzen duten 24ei
2007ko sei finalista gehituko zaiz-
kie. Hemendik aurrera, 30 horiek
lehiatuko dira Ilunbeko 8 finaliste-
tako bat izan nahian. Behin Donos-
tiara iritsita, Gpuntuak Gipuzkoako
txapeldun berria ezagutuko du
abenduaren 18an. 

Bertsolariez gain, epaile eta gai-
jartzaile talde indartsua izango du
aurtengo Txapelketak. 14 epaile
eta 15 gai-jartzaile izango dira, aur-
pegi eta ilusio berriekin. Talde
antolatzaileak ere ekipo indartsua
osatu du, bertso munduko eragile-
ez gain, komunikazio arloko eragile
garrantzitsuekin.

Hedapena helburu
Gpuntuak helburu berri eta sendoak
ditu aurtengoan. 8 hilabeteko Txa-
pelketa ahalik eta erakargarrien eta
ikusgarrien izatea da aurrenekoa:
bertsolari nahiz bertsozale bakoitzak
bere lekua eta ibilbidea izan dezan
Gpuntuan. Ohiko helburuez gain,
Gipuzkoako bertsolaritza esparru
berrietara hedatzea da apustua: sen-
dotasunetik hedapenerako pausoa
ematea, alegia. Eta aurten mimoz
landu nahi den helburua da Gipuz-
koako bertso eskolak prestigiatzea,
euren lana aitortzea eta bertsolari-
tzaren sarean jokatzen duten paper
garrantzitsuaren adinako errekonozi-
mendua islatzea.

Herria Aretoa Data Ordua

Orio Orioko Herri Ikastolako aretoa 05/08 11:30 eta 17:30
Mutriku Zabiel Kultur Etxea 14 11:30 eta 17:30
Alegia Inaxio Begiristain Kultur Etxea 14 11:30 eta 17:30
Soraluze Herri Antzokia 15 11:30 eta 17:30
Lezo Gezala aretoa 15 11:30 eta 17:30
Amezketa Kultur Etxea 28 11:30 eta 17:30
Usurbil Sutegi aretoa 28 11:30 eta 17:30
Gabiria Saloia 29 11:30 eta 17:30
Aretxabaleta Arkupe Kultur Etxea 29 11:30 eta 17:30
Zumarraga-Urretxu Zelai Arizti aretoa 06/05 11:30 eta 17:30

Saio bakoitzaren inguruko informazio osoa eta eguneratua
www.gpuntua.com web gunean aurkituko duzue.

GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETA     
LEHEN FASEA

Lau urteko aroaren ondoren, aurtengo
udaberrian berpiztuko zaigu Gpuntua: 2011ko
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa, alegia.
Garaiak aldatu dira 2007ko Txapelketatik 
eta, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko 
barne gogoeta sakonaren ostean, 
2011rako egitura eta helburu 
berriekin dator aurten Gpuntua.

Gpuntua. 
Lehen fasea
Lehen faseak helburu 
bereziak izango ditu. 
Gpuntua aurretik inoiz 
txapelketarik hartu ez duten 
herrietara ir itsiko da: Gabiria,
Amezketa…, kasu. 10 herrietan
jokatuko dira 20 saioak, goizez eta
arratsaldez herri bakoitzean, seikote
ezberdinekin.

Lokalismoari eta bertso mundu-
ko kideen harremanak sendotzeari
emango zaio garrantzia eta, helburu
horri tiraka, bazkaria izango da herri
bakoitzean, goizeko eta arratsaldeko
saioen artean. Saioetarako nahiz
bazkaritarako txartelak www.gpun-
tua.com webgunean erosi ahalko
dira soilik, eta, saioen kasuan, sobe-
ran geratzen diren txartelak soilik
salduko dira lehiatiletan.

Bertsolarien jardunari dagokio-
nez, 60 bertsolariek bi itzulitan kan-
tatuko dute: goizeko saio batean eta
arratsaldeko beste batean, alegia. Bi
itzulietako puntuazioak metatuko
dira eta puntuazio altuena duten
32ak pasako dira uda osteko fasera. 

Gpuntuaren ilusioa da
Gipuzkoako bertso-sarea
sendotzea eta gizarteratzea, 
eta komunikazio-bide hainbat
landuko dira Txapelketan zehar.
www.gpuntua.com webgunea
izango da indargune nagusia,
eta sare sozialei eta 
ikus-entzunezko euskarriei
emango zaie protagonismoa:
Gpuntua TB, www.bertsoa.com
ataria, Hitzetik Hortzera etab.,
kasu. Sare sozialetan ere
presentzia izango du Gpuntuak:
Facebook, Twitter eta Berriketan,
esaterako.

Sarean, saretik

Gpuntua bor-bor



Dutxa ala trago freskoa? 

POTO-FINIXA

NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
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Ameriketarik jin zait Joanesek eman
hitza… eta hitza hartu beharko!

Ez dakit deus ere berezirik egin denetz
Xiberoko bertso taldean, xoko anitzetan
baitira, kantatzeko astean behin-edo bil-
tzen diren lagunak. Edo berdin bertso eki-
taldiak antolatzen dituztenak. Nik azpi-
marra nezake izaera bereziko ahurtara bat
lagunek talde indartsua sortu dutela, nik
ezinezko ikusten nuen exijentziarekin.

Harrigarria zait bertso tradizioa
arrunt hautsia zen lurraldean, hiru lagu-
nek txapelketarainoko bidearen egitea,
bertsotan haurtzaroan ikasi gabe. Zinez
ohargarria eta aldi berean enetako atse-
gin handia, osoki barne izan gabe, aben-
tura eder hori hurbildik bizi ukan baitut.

Baina, goazen harago. Ez da honen
guziarengatik ere, Xiberoko Bertsogin-
tza salbaturik; azkenean, ez da hemen-
go egoera nehondik ere Iparraldeko
beste bi lurraldeetakoa baino hobea.

Funtsean 40 urte egon gara bertsolari
berriak plazarat agertu gabe (eta Xibero-
an anitzez gehiago), eta huts hori ez dugu
belaunaldi batez beteko. Ez dut halere
dudarik, beste gauzen artean txapelketen
eraginez, Hendaiatik Barkoxerako plazak
berriz hein batean gureganatu ditugula.
Badakit Donibane-Lohizuneko finaleko
argazkia kasik mirakulu bat dela, baina
horrek ez luke nehor osoki ase behar.

Duela 20 bat urte Baxenabarreko
belaunaldia isildu zen, osoki loratu
gabe, geroztik ere han-hemenka bertso-
tan ari ziren batzuk isildu dira. Eta falta
ditugu datozen gazteekin zubiaren egi-
teko, dena txapelketa ez dela oroitaraz-
teko, bertsoaren aniztasunaren berma-
tzeko, leku gehiagotarat heltzeko!

Orain ere beldur naiz ez ote diren
beharrezkoak zaizkigun botz batzuk itzali-
ko aski lehiakorrak ez direlakoan. Ideiak
beharko ditugu eta lana hori ez gertatzeko.

Zer egin? Nola? Ala onartu behar
den errealitatea baizik ez da ?

Zer diok hik, Ellande? Zer egin heza-
ke bertsolaritzaren Jainko guziahalduna
bahintz?

Galdu belaunaldiak

Erik 
Etxart

PUNTUA J ARRITA ESKOLARTEKOAK
HERRIALDE GUZTIETAN
Urtero legez, maiatza eta ekainean
Eskolarteko Txapelketen txanda
izango da.

Bizkaian, idatzizkoen finala
maiatzaren 13an izango da Gerni-
kan eta bat-batekoena ekainaren
3an, Bilboko Indautxuko “El Car-
men” aretoan.

Nafarroan, 14 urte bitartekoek
finala maiatzaren 27an izango da
Iruñerrian eta 14 eta 18 urte bitar-
tekoena, aldiz, ekainaren 4an
Larraintzarren.

Ipar Euskal Herrian, berriz, hila-
ren 27an eta 28an izango da
hitzordua, Izpuran txikiena eta
hurrengo egunean gazteena, Baio-
nako Kalostrapen.

Araban 14 eta 18 urte bitarte-
koen finala Legution izango da Ber-
tso Eskolen egunen barnean, hila-
ren 28an. 14 urte artekoa taldeka
egingo dute.

Azkenik Gipuzkoako finala ekai-
naren 6an izango da, Azpeitiko Iza-
rraitz Pilotalekuan, 16:00etan.

BERTSOZALEA EUSKARRI
DIGITALEAN JASO NAHI?
Berripapera euskarri digitalean jaso
nahi baduzu bidali mezu bat komu-
nikazioa@bertsozale.com helbidera
zure izen-abizenak eta berripapera
jaso nahi duzun helbide elektroni-
koa zehaztuz. 

Bi eratara jaso nahi izanez gero,
posta arruntez eta elektronikoz, adie-
razi mesedez eskaria egiterakoan.

KOPLAK




