
Azaroaren lehen igandean abiatu genuen 
denboraldi berria eta maiatza bitartean 
gaueko hamarrak eta erdiak aldera izango 
gaituzue pantailan. Ilusioz hartu dugu 
aurtengoa, udako albisteak gozoak izan 
ez diren arren: iaz baino sei programa 
gutxiago izango dira aurten, EITBko krisiak 
ere eragina izan baitu Hitzetik Hortzeran. 
 
Halere, programaren oinarria iazkoa izango 
da: astero bi bertso ekitaldi grabatuko 
ditugu eta bertsoaldi horiekin osatuko 
dugu saioa. Igandero gonbidatu bat ere 
izango dugu platoan eta programaren atal 
osagarrietan bi berritasun nagusi: Auspoa 
Saileko narratibako liburuetako pasarteak 
irudi berriekin jantziko ditugu Zuribeltzean 
atalean. Uztapideren Lengo egunak 
gogoan, Sebastian Salaberriaren Neronek 
tirako nizkin eta beste hainbat prosa lanen 
kontakizunak eta kontaerak harritu izan 
gaituzte eta froga egingo dugu telebistan.
 

Beste berritasuna Bertsolari aldizkariarekin 
lotuta dator. Bertsolari aldizkariak 20 urte 
egin ditu eta bertan jorratutako gaiak ere 
pantailara ekartzeko ahalegina egin dugu 
Hitzetik Hortzerako erredakzioan.  

Iazko lan-taldea indartuta

Iaz hasi ginen Lankun Hitzetik Hortzera 
produzitzen. Jon Artanorekin eta Felix 
Irazustabarrenarekin batera, Ihintza eta Itziar 
Irizar ahizpak izango dira saioak jarraitzen. 
Udaberrian Gipuzkoako txapelketako berri 
ematen aritu ziren Hitzetik Hortzeran. 
Haritz Arrizabalaga eta Luix Gurrutxagak 
grabatuko dituzte bertso saio eta eduki 
berezi guztiak eta aurten, gainera, edizio 
ardura ere beraiena izango da.

Hitzetik Hortzerako lan-taldea
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Bertsozalea

Hitzetik Hortzera programaren grabaketa une bat.//Gipuzkoako Bertsozale Elkartea

www.bertsozale.com
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Igandero,
Hitzetik
Hortzera

Nahiko urduri pasatu
dut nik neuk azken astea
zinemara etorrita
hori da hori kontrastea!
Begira jende heldua
begira jende gaztea
ta niri tokau zitzaidan
itsasoetan bustea.
Nahiz bertsolarion lana
izan den mugak haustea
nahiago dut entzuleen
begiradak ikustea. (bis) 

Pantaila handira begira
pasa ditugu bi ordu
irudiak ulertzeko
geneuzkan hamaika modu.
Orain gure bertsoari
forma hau eman diogu
ta ikusleak hunkitu
egin ditugu seguru:
ondoko andrea negarrez
ateratzen utzi dugu.
Bertsolaritzak magia
egiteko balio du. (bis)

Ez da propaganda baina
hala ulertu liteke
zine aretoetara
joan da hainbeste jende
begiak malkoz puztuta
buruak irudiz bete
isil-isilik guztiak
zentzumenak tente-tente
ta orain ere ikusten
zaituztet hor derrepente
zuek guztiok gu bezain
protagonista zarete. (bis)

MIREN AMURIZA,
Iruñea, 2011-X-27

Gaia: Zinemara joan zara eta zure burua 
ikusi duzu pantaila handian.

Doinua: Gure herri ttiki hau da
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2011-2012ko ikasturtea hasi berri den 
honetan, herrialde guztietan gogor ari 
gara lanean eta pozteko modukoa da 
bertsolaritzaren transmisioa urtetik urtera 
eremu berriak irabazten ari dela ikustea.

Ikasturte berri honetan guztira 374 
ikastetxetan landuko da bertsolaritza 
Bertsozale Elkartearen eskutik. Iazkoarekin 
alderatuta, 47 ikastetxe berri sartu dira 
proiektuan.

Horri esker, 20.270 ikasle dira astero 
edo hamabostero bertsolaritza landuko 
dutenak beren ikastetxean. Iazkoarekin 
konparatuta, aldea ez da makala, 2.828 
ikasle gehiago baitira.

Hori guztia aurrera eramateko Bertsozale 
Elkarteko 36 bertsolaritza irakasle dira 
gelaz-gela proiektua garatzen dutenak. 
Zeregin horretan herrialdeetako zein 
Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko 
Transmisio saileko langileen ezinbesteko 
laguntza jasotzen dute.

Herrialdez herrialde, honakoa da ikasturte 
honetako argazkia: 

ARABA

• Ikastetxeak: 41 (iaz 33 ziren)
• Ikasleak: 2060 (iaz 1623)
• Taldeak:134 (iaz 88)
• Irakasleak: 5 (iaz 4)

Araban hainbat ikastetxe eta ikastola 
sartu dira transmisio proiektuan: Toki 
Eder ikastola (Gasteiz), Gorbeia ikastola 
(Zigoitia), Arteko Gure Ama (Artziniega), 
Lamuza herri ikastetxea, Laudio Ikastola, 
La Milagrosa ikastetxea eta Fabian 
Legorburu ikastetxea (Laudio) eta Bastida 
Ikastola (Bastida)

Aiaraldean Laudion eta Artziniegan 
bertsogintza lantzen hasita, eskualdea 
asko indartu da. D eta B ereduko ikastetxe 
guztietan ematen da bertsolaritza. 
Gorbealdean eta Errioxan ere D ereduko 
ikastetxe guztietan.

Horrez gain, bi bertso eskola berri sortu 
dira Araban, Laudioko Bertso Eskola eta 
Murgiako Bertso Eskola. Tailerren bidez, 
bertso eskolarik ez dauden eskualde eta 
herrietara heltzeko asmoa dute: Barrundia, 
Artziniega edota Añana.

BIZKAIA

• Ikastetxeak:156
• Ikasleak: 7.023 (1.078 gehiago)
• Taldeak: 248 (52 gehiago)
• Irakasleak:15

Lehen aldiz, Bizkaiako ikastola guztietan 
egin da Bertsozale Elkartearen proiektuan 
parte hartzeko eskaintza. Bizkaiako 15 
ikastolatan eskaini da proiektua, eta 
ikasturte honetan 11 ikastolak hartuko 
dute parte (osotara 676 ikaslek). Horiez 
gain, 10 ikastetxe publiko berri sartu dira 
transmisioa proiektuan.

Herrialdearen barruan ikasturte honetan 
bereziki Durangaldean eta ezkerraldean 
indartu da bertsolaritzaren transmisioa.

GIPUZKOA

• Ikastetxeak: 125
• Ikasleak: 9.394
• Taldeak: 454
• Irakasleak: 11

Ikasturte honetan hainbat ikastetxe berri 
sartu dira proiektuan: Legazpiko Haztegi 
Ikastola;  Errenteriako Koldo Mitxelena 
eta Langaitz Ikastola; eta Donostiako 
Nuestra Señora de Aranzazu, Santa Teresa 
Ikastetxea eta Jakintza Ikastola.

Hainbat herritan ere, sendotzen ari da 
bertsolaritzaren transmisioa. Errenteria 
aurreko ikasturtean sartu zen proiektuan, 
Cristobal Gamon ikastetxeak apustu irmoa 
egin zuen eta berak ekin zion bideari. 
Aurten, bi ikastetxe gehiago daude, 
Koldo Mitxelena eta Langaitz. Horrez 
gain, sinatu berrian den hitzarmenari 
esker, Errenteriako Udalaren laguntza 
jasoko du proiektuak. Era berean, Legazpi 
ere sartu da proiektuan, oraingoz, Haztegi 
Ikastolaren eskutik.

Bertso eskolei dagokionez, oraindik zaila 
da herrialdeko mapa osoa eskaintzea, 
baina nabarmentzekoa da Tolosako 
Helduen Bertso Eskolaren martxa, aurreko 
ikasturte amaieran jarri zen martxan eta 
aurten bi talde ari dira lanean.

NAFARROA

• Ikastetxeak:33
• Ikasleak: 1.193
• Taldeak: 51
• Irakasleak:3

Hezkuntza Sailarekin datozen hiru 
urteetarako hitzarmena sinatu dute 
Nafarroan, urtetik urtera aurrekontua eta 
talde kopurua errebisatu eta zehaztuko 
direlarik. Bertsolaritza irakaskuntzan 
programa aurrera ateratzeko 
ezinbesteko diru ekarpena da, Udal eta 
Mankomunitateen laguntzarekin batera 
proiektuaren etorkizuna bermatzen 
duena. 
Horrez gain, nabarmentzekoa da Bertso 
eskolak izaten ari diren hazkundea. 
Ikasturte berriarekin bost sortu dira: 
Lekunberriko gaztetxoak, Lekunberriko 
helduak, Uharte-Atarrabiako gazteak, 
Barañaingo helduak eta Lizarrako 
helduak.

XILABA
(Xiberoa, Lapurdi, Baxe Nabarra)

• Ikastetxeak: 30. Horietatik, 19 dira 
asterokoan bertsolaritza lantzen dutenak. 
Besteak, ikastaldi laburren bitartez. 
• Ikasleak: 990
• Irakasleak: 2
    
Seaskarekin iazko ikasturtean ekin 
zitzaion berriz ere elkarlanari eta gaur 
egun Seaskako ikastola guztietan, 19an, 
eskaintzen da proiektua. Horrez gain, 
Hegoaldeko Elkargoarekin aurten ere 
akordio bat sinatu da, horri esker 9 
eskola elebidunetan 8 orduz bertsolaritza 
irakatsiko da.
 
Lan horren ondorioz, ikasturte honetan 
jada haurren 22 bertso-eskola talde berri 
sortu dira (pasa den ikasturtean 9 ziren), 
guztira 110 bat haur ari dira. 

Ikasturte berrian bertso-eskoletako 
haurrek opari berezia jasoko dute: euren 
bertso jarri musikatuekin osatutako KD-a 
banatuko zaio haur bakoitzari. 

Ikastolen Elkartearekin 
akordioa eta etengabeko formazioa
Herrialdeetako datuek erakusten duten 
bertsolaritzaren transmisioaren osasun 
onaz gain, Euskal Herri mailan bi 
nobedade nagusi ditu ikasturte berriak.

Batetik, Bertsozale Elkarteak eta Ikastolen 
Elkarteak elkarlan akordioa sinatu berri 
dugu, 2011-12 ikasturtean abian jarri 
dena. Akordioa aurrerapauso handia eta 
mugarria da bi erakundeontzat. Azken 
urtetan herrialde mailako akordioak egin 
ostean, oraingoan hitzarmen orokor bat 
adostu dugu.

Hitzarmen horri esker bi erakundeek 
elkarlana abiatu dugu, datozen urteotan 
garatuko duguna. Hauek dira ildo 
nagusiak:

- Euskal Curriculumaren baitan, 
bertsolaritzari dagokion tokia zehaztea. 
Hasi Haur Hezkuntzatik eta DBHraino, 
eskola ordutan bertsolaritzaren lanketak 
behar duen trataera zehaztuz.

- Bertsolaritza klaseak eskola ordutan. Haur 
Hezkuntzatik DBHrako ibilbide horretan, 
ikasturte batean edo bitan bertsolaritza 
klaseak eskainiko dira, bertsolaritza 
irakaslearen eskutik. Bertsozale Elkarteak 
eskaintzen du, “Gu ere bertsotan” izenez 
ezagutzen dena.

- Bertsolaritzari lotutako materialgintzan 
elkarlanean egitea.

- Ikastolatan zein herri mailan bertso-
eskolak eta bat-bateko taldeak sustatzea.

- Eskolarteko Bertsolari Txapelketa 
elkarlanean antolatzea. Urtetako ibilbidea 
duen Eskolartekoa aberasteko eta 
gaurkotzeko, konpromiso hau ere jaso 
da hitzarmenean: bertso-eskolekin batera 
Eskolarteko Txapelketa aberasteko 
hausnarketa prozesu bat egitea.
    

Aurtengo ikasturteak ekarri duen bigarren 
nobedadea bertsolaritza irakasleen 
formazioarekin lotuta dago, ikasturte 
osoko formazioa bideratu da. Irakasleek 
beraiek aukeratu dute gaia, “Irakaslearen 
estrategiak” eta Mapi Urresti 
psikopedagogoaren laguntza izanen da 
hori lantzeko.

Urtean zehar Euskal Herri mailako bi 
mintegitan gaiaren inguruko formazio 
teorikoa jasoko dute irakasleek, eta 
ikasturtean zehar herrialdeetako irakasle 
mintegietan formazioari bere orduak 
eskainiko zaizkio.

Ikasturtean zehar egindako lan hori guztia 
jasoko da, “Irakaslearen estrategiak” 
fitxatan. 

Gpuntua 
ere telebista 
bihurtu da
Gpuntua Telebista (http://www.
gpuntua.com/gpuntua-tb) sortu berriak 
txapelketarekin lotutako hainbat ikus-
entzunezko eduki landuko ditu www.
gpuntua.com webgunean. Sareko 
telebista formatuan jaio da Gpuntua 
TB berria, eta txapelketa bukatu 
bitarte Gipuzkoako bertsogintzaren eta 
txapelketaren inguruko ikus-entzunezko 
hainbat eskegiko dira astez aste.

Edukiei dagokienez, bost atal izango 
ditu Gpuntua TB-k. 

• Bertsoaldi onenak: astez aste, 
txapelketako saio bakoitzeko 
bertsoaldien hautaketen bideoak 
eskegiko dira. 

• G·Sarea: Gipuzkoako hainbat 
herritako bertso-eskolen mugimendua 
ezagutzeko, tokian tokiko ordezkarien 
testigantzak bilduko dira eta bideoak 
sortuko. 

• G·Erreportajeak: Txapelketaren 
inguruan dabiltzan hainbat bertsolari, 
laguntzaile, musikari eta gisakoen 
inguruko erreportajeak eta elkarrizketak 
publikatuko dira astez aste: Asier Altuna 
zinegilea, Gari abeslaria, Arkaitz Miner 
konposatzailea…  

• G·Historia: 1967ko Gipuzkoako 
txapelketatik gaurdainoko edizioak 
gogoratzeko eta eguneratzeko bideoak 
eskegiko dira bakoitzeko irudi eta 
testigantzekin: Txomin Garmendia, 
Andoni Egaña… 

• Eduki bereziak: txapelketaren harira 
landutako hainbat bideo eskegiko 
dira: Gpuntua-bideoklipa, promozio-
bideoak… 

Gpuntuarekin lotuta, gogoan izan 
abenduaren 18ko final handirako sarrerak 
salgai daudela jada www.gpuntua.com 
gunean eta Gipuzkoako hainbat herritan 
ere salgai daudela ohiko lekuetan.

Odei Barroso Hendaiako eskola publikoko bi ikaslerekin kantuan//XDZ

Bertsolaritzaren transmisioa, 
sendoago ikasturte berrian
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Bertsolaritzaren transmisioa Bertsozale Elkartearen proiektuaren zutabe nagusietakoa da. Bertsolari 
eta bertsozale berrien heziketan ikastetxeetan zein bertso eskoletan egiten den lana ezinbestekoa da 
bertsolaritzaren oraina eta etorkizuna bematzeko.



Durangoko Azoka

Abenduaren 4tik 8ra egingo da aurtengo Durangoko Azoka eta, ohi denez, bertan 
izango gara Bertsozale Elkartea eta Lanku. Postu bateratua izango dugu aurten ere, 
Goienkaleko 65. eta 66. zenbakietan. Durangoko Azokan urtean zehar argitaratu den 
materiala izango da salgai. Horien artean, “Bertsoak 2010” bertso antologia DVD 
bikoitzean, Miriam Lukiren “Euslandia. Unibertso txiki baterako galderak” argitalpena 
eta “Galtzagorriei to, Inaxito!” DVD-a. Horrez gain, azken urteotan argitara eman dugun 
materiala ere izango da Durangoko Azokan.

Bertxoko sariketa Araban

Azaroaren 3an jarri zen martxan Bertxoko sariketaren aurtengo edizioa. Arabako 
Bertsozale Elkarteak eta Hala Bedi Irratiak antolatzen duten ekimen honek hiru 
kanporaketa izango ditu, Gasteiz, Kanpezu eta Agurainen. Finala, berriz, Aramaion 
izango da, hilaren 25ean, Iturreta sagardotegian.  Afal osteko saioak izango dira guztiak, 
eta afarirako izena ematea gutxienez bi egun lehenagotik egin behar da. Horretarako 
675707971 telefonora deitu edo araba.sustapena@bertsozale.com helbidera idatzi 
behar da. Sariketari buruzko informazio osoa www.bertsozale.com atarian duzue.

Bertsozalea Bertsozale Elkartearen Berripapera
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Bertsozale despis
tatu bat,

metroaren zain

Gipuzkoako Berts
ozale Elkartea

Miresgarri egiten zait bertsolaritza, 
miresgarri bezain zail. Gertukoa bezain 
urrunekoa. Eta bertso ausardiatik 
abiatuko naiz, familiako afari batean 
izerdi tantak kopetan behera zintzilik 
dituela, bertsoa botatzera ausartzen 
den baten azalean kokatuz.

Anarik, bere kantuetako batean 
“hobe egarri izan ta urik ez, ura izan 
ta egarririk ez baino” zioen. Eta esaldi 
hau bertsolaritzarekin lotzeko ariketan 
saiatuko naiz,  bertsolarien kontrako 
bidea eginez, nondik hasi bai, baina 
nora noan zalantzaz josita. Zalantza, 
ordea, bide lagun goxoa delakoan 
nago, begiak irekitzen dizkigu, bihotzak 
bigundu eta gainditzea lortzen 
dugunean irribarrea ahoratu. Beraz, 
bidea da bertsozale, bertso ausart 
eta bertso ameslariontzat erronka eta 
bukaera aldiz saria. 

Eta bide hori, bertsoa entzunez, bertsoa 
konpartituz edo bertsoa sortzeko 
ariketa miresgarriz, bakoitzaren barruan 
dago, bakoitzaren egarria da. Eta 
bertsolaritzak askatasuna eskaintzen 
digu bide hori jorratzeko. Bertsolaritzak 
norberaren emoziak, desioak, 
ametsak… ulertzen eta errespetatzen 
ditu. Haizeak aurpegian jotzen 
gaituenean, laztandu edo molestatu 
egin gaitzake eta hori ez dago gure 
aurpegiko azalean, norbere barruan 
baizik. 

Bertso gogoa, bertso egarria ilusioz 
eta emozioz betetako putzu bat da. 
Askotan edo gehienetan ez dugu urik 
aurkituko bertsozale garenok, baina 
ilusio eta emozio putzuan itotzeko 
beldurrik gabe (emozio putzuetan 
flotatzen jakin ezkero) saiatzeak asko 
balio du. Saiatzeak bai, beldurrik gabe, 
irribarrea ahoan eta noizean behin 
erortzen diren hitz tantak hartu eta 
bertsoa osatu. Ze poza ilusio eta emozio 
putzutik bertsoa osatuta ateratzen 
garenean. Ze katarro goxoa.

Eta hi Urko, bertsozale, bertsolari eta 
lagun haizen heinean nola ikusten duk 
bertsolari betaurrekoetatik?
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