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kilometrotan jarduna
historia, hizkuntza, ohitura zaharrak
eta ametsen bilduma.
Nahiz ta oraina izan litekeen
beltza akaso iluna
gurea dena hitz gutxietan
da orain gure erresuma
herri ekinez berriro ere
batu beharko duguna.
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esparru naturalak horiek dira, sor-
kuntzarako benetako pizgarriak. 

Horregatik guztiagatik, Arabako
Bertsozale Elkarteak Araba Bertso-
zale egitasmoa jarri du martxan.
Hiru helburu nagusi dauzka Araba
Bertsozale ekimenak: Arabako ber-

tsolaritza hedatzea kultur eragileen
artean, plaza berriak lortzea eta
zale berriak sortzea.

Helburu hauek lortzeko Arabako
hainbat kultur eragilerekin elkarriz-
ketak egiten ari dira dagoeneko.
Uda partean eta herriko jaien ingu-
ruan bertso-emanaldiak burutuko
dira eta bertsolaritzari buruzko ikas-
taro laburrak udazkenean abiatuko
dira.

Egitasmo hau aurrera ateratze-
ko Arabako Bertsozale Elkarteak
Arabako Foru Aldundiko Kultura
sailaren, Eusko Jaurlaritzaren eta
Vital Kutxaren diru-laguntza jasoko
du. Horretaz gain, Arabako Kontze-
juen Elkarteak eta Berria egunkariak
laguntzaile gisa parte hartuko dute.

A rabako Bertsozale Elkartea-
ren ustez bertsolaritzak herri
kultura elikatu eta pizten

lagundu dezake. Beste kultur eredu
bat bultzatzen du: kultura kolekti-
boa, sortzaile eta hartzailearen arte-
ko hartu-eman estua, zuzenekoa
eta berezia. 

Azken urteotan bertsolaritzaren
hedapena handia izan bada ere,
bertsolaritza nahiko ezezaguna da
oraindik Arabako txoko batzuetan.
Kultur adierazpide bizia, parte-har-
tzailea, moldagarria eta gazteentza-
ko gero eta erakargarriagoa den
heinean, bertsolaritza zer den,
nolakoa den eta zein errealitate bizi
duen ezagutzera ematea garrantzi-
tsua da oso.

Honetaz gain, bertsozaleek eta
bertsolariek, txapelketatik haratago
bertsoez gozatzeko plazak behar
dituzte. Garatzeko eta gozatzeko

Iaz hasitako bideari
segida emanez,
aurtengo udan eta
udazkenean ere bertsoz
blaituko dira Arabako
herrietako plaza eta
bazterrak. Araba
Bertsozale ekimenaren
bitartez, bultzada berria
eman nahi zaio Arabako
bertsolaritzari.

Bultzada berria 
bertsolaritzari Araban
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gelditzeko kalitate eta bestelako irizpide
batzuk osatu behar dituelako, bertsolari
bakoitzaren onena erakusteko helburua-
rekin. 6.500 bertso inguru daude orain
interneten, Elkarteak argitara emandako
Bapatean (1988-2010) eta Txapelketeta-
ko (1962-2009) bildumetako bertsoak,
eta denborarekin, beste argitalpenetatik
jasotako bertsoak publikatzen joango
gara. Orain lehenbailehen egin nahi
dugun lana 6.500 horietako bertso
bakoitzak dagokion mp3 fitxategia
entzungai izatea da.

Xenpelar Dokumentazio Zentroak
dituen funtsak dira datu-basearen
oinarri nagusiak. Beste erakunde eta
elkarteek duten materiala ere bildu
nahiko zenukete?
Asmo hori izan dugu hasiera-hasieratik.
Bertsolaritzaren Datu-Basearen bidez,
bat-bateko eta idatzizko bertsoak bildu
eta ezagutzera emateko gune zabala
eskaini nahi da: leku ezberdinetan dau-
den bertso-bildumak jaso eta gizartera-
tzeko tresna eskaintzeko modukoa disei-
natu behar zela argi genuen. Garapen
honetan egindako lana eta gurean bil-
dutako datu guztiak beste erakunde eta
elkarteek dituzten bertsoak katalogatze-

dena baino, lan askoz ere handiagoa
dago programaren tripen garapenean,
dokumentazio-oinarrian. 

Hala ere, orain bertsozaleen eskura
dagoen datu-basea izan nahi duena-
ren zati bat baino ez da. Aurrera begi-
ra eduki eta baliabide berriak gehitze-
ko asmorik al duzue?
Bai. Xenpelarren jasota dagoenaren
erdia besterik ez dugu oraindik antolatu
sistema berri honetan. Helburua bertso-
laritzari lotutako pertsona baten ingu-
ruan Xenpelar Dokumentazio Zentroan
jasota dauden grabazio, argazki, bertso,
prentsa-artikulu, liburu, eta beste doku-
mentuen informazioa klik batean erakus-
tea da, eta, helburu gorena, informazio-
arekin batera dokumentua bera digitali-
zatuta erakustea. Bide horren hasieran
gaude. Oraindik idatzizko bertsoak, ber-
tso-paperak, liburutegia, bertso-eskolak,
prentsa, artxiboa, argazkiak, kartelak eta
kultur arteko inprobisazio kantatuari
buruzko “katalogoak” eraman behar
ditugu sistema bateratu honetara. 

Bat-bateko bertsoen kasuan, adibi-
dez, aurretik publikatutako bertsoak era-
kutsiko ditugu interneten, bertsoa bat-
batekoa izanda “betirako” publikatuta

Nere Erkiaga  Xenpelar Dokumentazio Zentroko koordinatzailea

ko eskaini nahi ditugu, ahaleginak bate-
ratu eta bertsolaritzaren ondarea hain-
bat lekuetatik elikatuta webgune bakar
batean bildu eta behar duenarentzat
eskaini ahal izateko.

Informazioa mordo bat jarri duzue
bertsozaleen eskura. Bereziki, nori
zuzentzen zaio Bertsolaritzaren Datu-
Basea?
Bertsolaritzari, edo ahozko inprobisazio
kantatuari buruz informazio eta doku-
mentazio bila dabilenentzat da interes-
garria. Ikerketa bultzatzea da helburu
nagusiena, bilaketa horretan dabilenak
Xenpelarren aurkitu dezakeenaren berri
izatea. Baina denentzat dago zabalik:
saio-antolatzaileak, hedabideak, bertso-
lariak, hizlariak, bertso-irakasleak…
beharra duten guztientzat eskaintzen
dugu zerbitzua.

Eta jakin beharreko gauza garrantzi-
tsu bat: behar duzun informazioa inter-
neten kontsultagarri dagoen Bertsolari-
tzaren Datu-Basean aurkitu ez arren ez
gelditu inoiz dokumentalistari galdetu
gabe. Hainbat arrazoigatik, garatzeke
edo lotzeke egon daitekeelako, bilatzen
ari zaren hori Xenpelar Dokumentazio
Zentroan aurkitu baitezakezu.

Xenpelar Dokumentazioa da datu-
basea egiteaz arduratu dena. Hala
ere, horrelako egitasmorik ez litzateke
posible bertsozale askok datu-basea
elikatzen lagunduko ez balute, ezta?
Duda barik. Bertsolaritzaren Datu-Basea
bakarrik ez, Xenpelar Dokumentazio
Zentroa bera ez litzateke posible izango
Euskal Herri osoko bertsozaleen eta Ber-
tsozale Elkartearen laguntza barik. Doku-
mentazio proiektu guztiek betetzen dute
bilketa, antolaketa eta gizarteratze lana,

baina Xenpelarren berezitasun nagusiena
bere bilketa sistema da: batetik, Bertsoza-
le Elkarteak burutzen dituen egitasmoen
bidez (Hitzetik Hortzera, Bertsoa.com,
herrialde guztietan zehar maila batean
edo bestean antolatutako grabatzaileen
sarea, eta abar), eta bestetik, norbanako-
ek eta bertso-eskolek egiten dituzten
dohaintzen bidez egiten da.

Bertsozale Elkartea, bertso-eskolak
eta bertsozale norbanakoak dira Xenpe-
lar Dokumentazio Zentroaren oinarri.

Bertsolaritzaren Datu-Basea Xenpelar
egitasmo garrantzitsuenetakoa izanik
ere ez da inolaz ere bakarra. Laburbil-
tzen ahal dizkiguzu zeintzuk diren
zuen lan ildo nagusiak?
Egitekoak asko eta asko dira, baina
lehentasunak ezarri behar dira. Xenpelar
Dokumentazio Zentroa 9 ataletan (bio-
grafiak, ekitaldiak, bertsoak, grabazioak,
argazkiak, kartelak, liburutegia, prentsa
eta artxiboa) eta 3 fasetan (bilketa, anto-
laketa eta gizarteratzea) antolatuta dago.

Datu-basea antolaketa eta gizartera-
tzea modu eraginkorrenean burutzeko
egitasmoa da, baina antolaketan, adibi-
dez, Bilduma Digitala garatzeko egitas-
moa ere garatzen ari gara; eta gizarte-
ratzean, Bertsolaritzaren Datu-Basean
jasotako informazioa hedatzeko egitas-
moak ditugu eskuartean: alde batetik,
Google bilatzailea gurera erakartzeko
lanak; eta bestetik, liburutegien katalo-
go-sistema ezberdinetan, tartean Euro-
pa mailako “Europeana” egitasmoan,
gurean dauden erregistroak erakusteko
egin behar diren lanak. Helburua, ber-
tsolaritzaren ondarearen berri izateko
ahalik eta bide gehien sortzea da, iker-
ketarako eta ezagutzarako aukera
gehiago sortaraziko dituelakoan.

U rtetako lanaren emaitza da Ber-
tsolaritzaren Datu-Basea. Pozik
zaudete emaitzarekin?

Bai, benetan. Garatutako tresna honekin
barneko lana egiteko modu bateratua
lortu dugu, katalogatzeko eta bilatzeko
lanak errazago egin daitezke, eta gaine-
ra, di-da batean interneten jartzeko
moduan. Beste lanetarako denbora atera
dugu… baina kontua da, datuak elkarri
lotuta bistaratu direnean, orain arte ikus-
ten ez ziren egitekoak agertu zaizkigula!

Egitasmo potoloa da Bertsolaritzaren
Datu-Basea. Nolakoa izan da ordena-
gailuaren pantailara ailegatu arteko
prozesua?
Lau urte hauetan Xenpelar Dokumen-
tazio Zentroan lan handia egin da pro-
gramazioan zein datuen garbiketa eta
prestaketan, ikusten ez den lan isil han-
dia. Lan hori aurrera eraman ahal izate-
ko Elkarteak inbertsio handia egin
behar izan du eta horri esker garatu
ahal izan da orain denon eskura dago-
en datu-basea.

Internetera ohituta dagoenak agian
ez du beste munduko ezer ikusiko, bai-
na dokumentazio zentroaren antolake-
ta konplexua ezagutu eta tresna zahar-
kituak erabili dituenak begi-bistan izan-
go ditu emaitzak. Interneten ikusten

Bertsolaritzaren Datu-Basea
aurkeztu berri du
Bertsozale Elkarteak. 
Orain internet bitartez
bertsozale eta ikertzaile
guztien eskura jarri den
altxorra, azken urteotan
Xenpelar Dokumentazio
Zentroak egin duen lan
erraldoi eta isilaren
emaitza izan da. Hara jo
dugu, Bertsolaritzaren 
Datu-Basearen ingurukoak
ezagutzeko.

«Urte hauetan lan handia egin da 
eta orain ikus daiteke emaitza»

«Helburua bertsolaritzari lotutako pertsona baten
inguruan Xenpelar Dokumentazio Zentroan jasota

dagoen informazioa klik batean erakustea da»

LANKU BERTSO ZERBITZU
ENPRESAK KOMERTZIALA
BEHAR DU

ZEIN DIRA EGITEKOAK? Zerbitzuen eta
katalogoaren berri zabaltzea,
bezeroekin harreman bide zuzenak
garatzea. 

ZER ESKAINTZEN DA? Egun erdiko
kontratua, sei hilabeteko probaldian.
Lan harremana eta baldintzak bi
aldeen artean adostuko dira. 

ZER BALORATUKO DA? Bertsolaritza
mundua ezagutzea, komertzial
lanean eta publizitate eta marketing
lanetan esperientzia izatea
baloratuko da . 

Euskara jakitea eta ibilgailu propioa
izatea ezinbestekoa da. 

Interesa duenak curriculum vitae-a
eta motibazio gutuna bidali behar ditu
Lanku Bertso Zerbitzuak (Martin Ugalde
Kultur parkea 2, 2. solairua - 20140
Andoain, edota zuzendaritza@lanku.com),
2011ko ekainaren 27a baino lehen.
Informazio gehiago behar izanez gero,
idatzi mezu bat helbide horretara edota
deitu 943 260755 telefonora.

NAFARROAKO BERTSOZALE
ELKARTEAK BERTSOLARITZA
IRAKASLE BAT BEHAR DU

ZEIN DIRA EGITEKOAK? Hezkuntza
arautuan, bertso eskoletan eta jarduera
osagarrietan 2011-2012 ikasturtean
zehar irakasle lanetan jardutea.

ZER ESKAINTZEN DA? 2011-2012
ikasturterako ordezkapen bat egitea,
egun osoko kontratuarekin.

ZER ESKATZEN DA? Lizentziatura edo
diplomatura bat izatea. Gidatzeko
baimena eta ibilgailua izatea.

ZER BALORATUKO DA? 
• Bertsolaritzarekiko harremana.
• Bertsolaritzaren irakaskuntzan

esperientzia izatea.
• Irakaskuntzan esperientzia izatea.
• Bortziriak, Malerreka, Bertizarana,

Baztan edo inguruan bizitzea.

Interesa duenak curriculum vitae-a
eta motibazio gutuna bidali behar ditu
Nafarroako  Bertsozale Elkartera
(Baratzeetako zeharkalea 2, behea 31014
Iruñea, edota nafarroa@bertsozale.com),
2011ko ekainaren 19a baino lehen.
Informazio gehiago behar izanez gero,
idatzi mezu bat helbide horretara edota
deitu 948 143747 telefonora.

Xenpelarreko lantaldea: Itsaso Noya, Oihana Aranburu, Olatz Amundarain, Nere Erkiaga, Josune Apodaka.

Bertsolaritzaren Datu-Basea:

http://bdb.bertsozale.com/
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Nor duk “Jainko”? Ez diat ezagutzen?
Zer eginen nukeen? Bertsoa dantzan jarriko
nuke guziahaldun banintza! Prefosta, ber-
tsoa dantzan jartzea zer den galdeginen duk.

Hasteko niretzat bertsoa adierazpen
bide bat da, inguruarekin harremanetan
sartzeko aukera, nortasuna eraikitzeko
tresna, bizitzeko manera bat, lagun bat…
Beraz lehen lehenik ez nuke bertsoaren
definizio bakar bat eginen, bakoitzak sen-
ditzen duenarena baizik.

Bertsolaritzak duen irudia aldatuko nuke,
nik dudan definizioaren bidetik, norberaren-
gandik hasiz, etxean eta lagun artean parte-
katzen den jolasa, askea eta malgua, nahi
duenak nahi gisara bizitzekoa. Horretarako
jendartean bertsoa bizitzeko beste hainbat
eredu sustatuko nituzke, Erik, hik aipatu boz
horiek ez daitezen ixil! 

Noski, ideia horren zabaltzeko, hezkun-
tza sisteman (ikastoletan, eskoletan…) eragi-
nen nuke eta bertsolaritza ikasgai izatetik
norberaren nortasuna garatzeko eta euskal
kulturan finkatzeko tresna pedagogiko gisa
erabiliko nuke. Jolasaren bidetik, euskara bizi-
tzeko, adierazteko, gozatzeko, nahi duenak
nahi duen gisara erabiltzeko.

Bestetik, bertso eskoletarako hauxe
gogoetatuko nuke. Nola egin “bertsoeskola-
ritik”, “Pertso askelarira”  pasatzeko. “Pertso”
hitz egokia genuke kasu huntan, bertsoa eta
pertsona erran nahi bailituzke. Beraz bertso
eskoletan pertsonaren garapenaren ildotik,
nortasuna garatzeko aukerak lagunduko
nituzke eta egunerokoan bertsoa bizitzeko,
bapatekotasuna piztea litzateke parioa.

Gisa hortara bertsoeskolaria ez denarekin
ere harremantzeko aukera baditaike eta ber-
tso eskolaz kanpoko transmisioak, bizitzako
arlo guzietan bere bidea egin dezake. Aldiz,
horren probetxua pertsonak berak eta
herriak izanen luke, kopuruak eta markak
kapitalizatu gabe! 

Xuxen ala trakets, gehiegi ala ments,
hainbat amets, ez duk errex, hitz laburrez,
dantzan jartzez, lortuko dugunez, Erik edo
Manex!     To! Ta horra nola “Pertso askelari”
bat heldu zaidan gogora:

Eta hik, Igor, nola senditzen duk bertsoa?

“Pertso askelaritza”

Ellande 
Alfaro 

PUNTUA J ARRITA OKERRAK ZUZENDUZ
Maiatzeko berripaperean “Galtza-
gorriei to, Inaxito” DVD eta ipuina-
ren argitara eman direla jakinarazi
genizuen. Baina salmenta prezioak
oker zeuden; honakoak dira prezio
zuzenak, ipuinarena 8 euro eta
DVDrena 12 euro. Biak batera ero-
siz gero, berriz, prezioa 18 eurokoa
da. Ohi bezala, Lankun erosteko
aukera da, eskaria e-postaz (marke-
tina@lanku.com) edo telefonoz
(943260755) eginez.

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 elektroni-
koz, adierazi mesedez eskaria egi-
terakoan.

KOPLAK




