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SARRERA

En±in, Ttipi Ttapakook tiorrela- 
koakgara. lada mundu guztia 
ohartu Izanen da horretaz, 

ikaragarrizko zirrara eta kilika 
sortzen badigu ere, gure motorra 
abiadura motelagokin konformatu 
beharrean aurkitzen da maiz. Hortik 
datorkio seguruenik izena, Ttipi- 
Ttapa, bertzenaz, "korri-korri" 
izanen ginateke. Horregatik, erdi- 
minak hilabeteak eta hilabeteak
iraun badu ere, azkenean.... .
noizpait....., erditu dugu eta.....
ale potzolo eder honek, San Juan 
bezpereko egunsenti batetan bere 
biziko lehen argiprintzak ikusi 
di t u .
Hiru atal bereziaz osatzen dugu ale 
hau. Alde batetik, Txapelketa ho- 
netan kantatu diren bertso guzien 
transkripzioak. Kafarroako bertso- 
laritzaren maila, bere hortan, oso- 
tasunean eta globalki, horrela 
bakarrik islada daitekela uste 
baitugu. Ez zigun sobera konben— 
tzitzen, nahiz eta hortarako zen- 
bait arrazoien berri izan, Txa- 
pelketako bertsoen transkripzioak 
bertso hoberentsuenetara mugatzeak.
Bertzalde eta txapelketa honen 
egiazko protagonisten eritziak j a- 
kin asmoz, beraiengana jo dugu

elkarrizketa batzuren egiterat. 
Hortakoz, lau bertsolari aukeratu 
ditugu klasifikazio baten eriz- 
pideari jarraituz. Aurtengo txapel- 
duna izateagatik eta Iparraldeko 
bertsolarien lekuko bezala, Mixel 
Aire Xalbador; Bautista Madariaga, 
eskola zaharreko izateaz gain, 
egun, txapelketaratzen den bertso- 
lari historiko bakarrenetarik du- 
gulako; hirugarrena, M. Arozena, 
aurtengo Txapelketaren errebelazioa 
eta 11. saria eskuratu duena eta 
laugarrena, Mikel Taberna, eskola 
berrikoen lekuko gisa.
Eta azkenekoz, ale hau behar den 
bezala burutzeko, zenbait eritzi, 
datu-erreferentzia eta kritika ar- 
tikulu desberdin. Bertzeak bertze, 
Lontxo Aburuza, Mikel Taberna eta 
Patxi Perurenarenak.
Beraz, bertsozalea bazaitugu 
edo/eta lafarroako bertsolaritzaren 
berri izan nahi baduzu, eskuartean 
duzun koktel-berezi hau gustagarria 
gerta dakizun bertzerik ez dugu 
espero. Gure aldetik, saiakera ho- 
rretan, gure esku zegoen guzi guzia 
jarri bait dugu.
Zurrut eta korrok.
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TXAPELKETA HONETAN 
ARITU DIRENAK

FE L IX  IÑURRATEGI,-

A re txa b a le ta n  ja io a  (G ipuzkoan) 
e ta  Iru ñean  b i z i  dena. 21 u rte  
d itu  e ta  A ta rra b ia k o  N ekazari 
E sko lan  ik a s le a .

EUSEBIO FAGOAGA.-

Itu re n e n  j a io a ,  22 u rte  d itu  e ta  
o g ib id ez ig e lt s e r o a .

BAUTISTA PERURENA.-

G oizuetakoa e ta  L e itz a n  b i z i  de- 
na . J u b i la t u a .

MIKEL TABERNA.-

Lesakan ja io a  e ta  Iruñean  b iz i  
dena. 31 u rte  e ta  H izku n tza  E s-  
kolan i r a k a s le .

JOXE MIGEL ARGIÑARENA.-

E rra zk in g o a  e ta  Donostian b iz i  
dena . 40 u rte  d itu  eta b i a ld iz  
txape ldun  iza n a ; 1979an (Lesakan) 
e ta  1982an (L e sa k a n ).
JOXE FERMIN ARGIÑARENA.-

E rra zk in g o a  e ta  U rn ietan  (G ipuz- 
koan) b iz i  dena. Ig e lt s e ro a . 35 
u rtekoa e ta  1986an txapeldun iz a -  
na (D onezteben ).

JOXE MARI FAGOAGA.-

Itu re n e n  ja io a ,  23 u rte  d itu  eta 
la n g i le a  da .
TXOMIN AMORENA.-

Zugarram urd ikoa, 36 u rte  d itu
e ta  o g ib idez ig e lt s e ro a .

ANTONIO 0LAN0. -

Aranon ja io a  e ta  Hernanin b iz i  
dena. 34 u rte  d itu  e ta  la n g ile a  
da .

PATXI ZEBERIO ,-

G ipuzkoako Itsasondon ja io a  e ta  
Barañainen  b iz i  dena. 30 u rte  
d itu  e ta  la n g ile a  da .

XALBADOR MADARIAGA.-

A ran tzako a , 58 urtekoa eta ju -  
b i la t u a .
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FERMIN MIHURA,-

Lapurdiko Saran b iz i  da e ta  40 
u rte  d i t u .

BAUTISTA MADARIAGA,-

Arantzan s o r tu a , 61 urtekoa eta 
ju b i la t u a .  1961. urtean E t x a r r i  
A ranatzen ospatutako N afarroako 
B e r t s o la r i  txap e lke ta ren  ira b a z le

TXOMIN EZPONDA.-

Ja tsu k o a , 51 urtekoa eta lanb idez 
iz o z k i s a l t z a i le a .  1983. urtean 
Donibane G araz in  ospatutako Nafa- 
rroako B e r t s o la r i  T xape lketaren  
ira b a z le

ANGEL MARTIKORENA.-

Igoakoa, 45 urtekoa e ta  nekaza- 
r i a .

NIKOLAS IZ E T A .-

U surb ilen  ja io a  e ta  B u r la ta n  b iz i  
dena. 27 u rte  d itu  e ta  ik a s le a  
da .

MANU GOMEZ.-

Donostian ja io a  e ta  Iruñean  b iz i  
dena. 21 u rte  d itu  e ta  Ik a s le a  
da .

JEAN PIERRE MENDIBURU,-

H ele tako a , 40 u rte  d itu  e ta  neka- 
z a r ia  da la n b id e z . B i a ld iz  tx a -  
peldun iz a n a , 1981ean (Lesakan ) 
e ta  1984ean (S u n b il la n ) .

MOISES JASO .-

Gainzakoa (A ra iz )  e ta  Irunen  b iz i  
dena. O rain dela 55 u rte  so rtu a  
eta U d a l- la n g ile a .

J . L .  HARINORDEGUY "LAKA". -

B a ig o rr in  so rtua  e ta  lan b id ez 
id a z k a r ia .

BITTOR ELIZAGOIEN.-

A rra io zko a , 25 u rte  d itu  e ta  
"Marmoles d e l Baztan"en lan  e g i-  
ten du.

ERNEST ALKAT.-

Ih o ld in  s o r tu a , e ta  arno-koopera- 
t ib a  batean lan  e g ite n  du . 1987an 
Beran ospatu tako  txa p e lke ta re n  
i r a b a z ie .

L0NTX0 ABURUZA,-

B id an ia n  ja io a  (G ipuzkoan) eta 
Iru ñean  b i z i  dena. 33 u r te  d itu  
e ta  lan b id ez  ir a k a s le a  d a . Na- 
fa rro a k o  B e r t s o la r ie n  Lagunak 
E lk a r te k o  id a z k a r ia .

MANOLO AROZENA.-

G o izuetan  ja io a  e ta  Lesakan b iz i  
dena. 38 u r te  d itu  e ta  g a r ra io la -  
r ia  da la n b id e z .

MIXEL AIRE XALBADOR,-

B en afa rro ako  Urepelen so rtu a  e ta  
a r t z a ia  la n b id e z . H iru  a ld iz  i r a -  
b a z i du tx a p e la ; 1980an (Le sa -  
k a n ) , 1985ean (L e it z a n )  e ta  au r- 
tengoan Iru ñ e a n .

PABLO JOSE ARISTORENA,-

H ernanin  ja io a  e ta  Iruñean  b iz i  
dena . 19 u rte  d itu  e ta  OPUSen 
k a z e ta r i t z a  ik a s le a  da .
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O R TZA IZEK O  KANPORAKETA

E z k e r r e t ik  e sku in e ra  I r ie d e r  (g a i j a r t z a i l e a ) ,  M ihura , B. M adariaga, Ezponda, Mendiburu 
e ta  M oises Ja so .

1998. urteko txapelketaren hasiera, Qr- 
tzarzeko herri txukur. eta politean eman 
zitzaion, otsailaren 21ean. Eguraldiak ez 
zinn ohore egin hilabetearen izenari. 
Otsaiia; otso hila erran nahi bait du 
nonbait eta gozatzeko aukera izan genuen, 
egun eguzkitsu eta epel harekin ez zen, 
noski, otscrik aisa hilen. Giro ezin hobea, 
beraz, hegoaldekoentzako, kotxea hartu eta 
arratsalde pasa Iparraldeko herri kuttu- 
nera hurbiltzeko bertso batzu entzuteko 
aitzakiz. Haiaxe bildu ginen mugaz honun- 
tzako bertsozaie andana polita, herri 
ttipi bat zatitzeko bi estatu erraldoiek 
jarritako oztopoa iragaiterakoan, -ez ohi 
bezaia- arazo iarriegirik izan gabe.

Eagenuen bai kezkarik urtzaizera heldu 
ginenean! Batetik, irrikitan geunden lagun

zaharrak agurtzeko, eta ohi bezala esku- 
zabalik eta irria ezpainetan hartu gin- 
tuzten, nahiz eta egun negargarria izan 
iparraldeko abertzaleentzako. Baina, jakina 
denez, negarra egiten dakienak aisago 
egiten du irri.

Bertzetik, ez ginen hagitz segur bizkar 
gainean hartutako zama jasateko gauza 
izanen ginenik, orduan ez bait geneuzkan 
oraindik ideiak garbiegi lana nola burutu. 
Kontuak atera, Ortzaizera iritxitakaan 
ohartu ginela grabagailua ere ahaztu zi- 
tzaiguia. Gehiegi hastapenerako! Laister 
konpondu genuen, halere, prolema Lontxoren 
laguntzari esker.

Kanporaketa, garai batean zinema izandako
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aretoan ospatu zen, jende kopuru pollita 
bildu ginelarik. Aretoaren hiru iaurdena 
betetzera iritxiko ginen gutti gora behe-- 
ra. Dena den, gauza bat nabarmen zen 
guretzako; entzuiegoaren artean jende 
heldua zen gehienbat; hogeitamar urtetik 
gorakoak edota haurrak. Tarteko beiaunal- 
diak ez ziren inondik ageri. Kontutan har- 
t.zeko datua da hau, gure ustetan, Nafa- 
rroako bertsolaritzaren etorkizuna azter- 
tzerakoan.

Saioari dagokionez, berezia izan zen 3lde 
orotarik begiratuta ere. Ipar eta hegoal- 
deko bertsoiariak nahasteak -erdizka zi- 
ren- hizkuntzaren erabileran kutsu hartzen 
zuen.

Bertzalde, Jasok parte hartzen duen saio 
orotan, irria da nagusi, kalitateak zertxo- * 1

bait galtzen badu ere. Batistaren ahotik, 
berriz, grazia ezinbestez agertzen da, ber- 
tsolaritzaren usain tradizionala eta umo- 
rea ziurtatua den era berean.

Kalitatea, aldiz, Mendiburuk jarri zuen, 
Ezpondaren laguntzarekin. Martikorenak eta 
Miurak ere, bertzeen artean, ez zuten bate- 
re desentonatu.

Gora behera frango eta berdintasunik ga- 
beko saioa izan zela aitortu behar bada 
ere, ezin ukatu txispa bederen izan zuela 
eta entzulegoak ederki gozatu genuela.

Baina isil gaitezen une batez eta utz die- 
zaiogun hitza bertsolariei, beraiek baitira 
protagonista hemen eta ez gu.

Garai bateko zinema aretoan ospatu zen saioa, jende aldetik, hiru 
Laurdenak edo bete zirelarik.

Partaideak: zozketan tokatutako zenbakien arabera.

1- liura.
2- Batista Madariaga.
3- Ezponda.
4- Martikorena.
5- Mendiburu.
6- Moises Jaso.
Gai jartzaile: Irieder.
Irieder: Agurrak egin ondoren, txapelketako lehen lana hasiko dute
bertsolariek. Ofizioetan bata eta bia: Miura eta Madariaga.

Gaia:
Orain berriki, herri huntan atatxi-amatxi batzu hirutanogei urte bete 
dituzte ezkondurik. Zu Miura, senarra zira. Zu aldiz, Madariaga, haren 
andrea, Maider deitzen dena. Hiruna bertsu zortziko haundian senarra 
hasita.

Miura

Nere ondoan ai zer goxoki 
egun hor zeraden Maider, 
hirurogoi urte bete ditu 
ezkonduta Jauna(r)i esker.
Eta oraindik ere gaur horrela 
egundainokoan fi(d)er.
Gaurko eguna ordukoa zen 
bezainbat bait zauku eder. (bis)

Madariaga
Hirurogei bat urte ezkondurik 
za(h)artutzeak galdu gaitu, 
eta senarra honek andrea 
orain ez du nahi serbitu.
Bart arratsean biek ohean eta 
errax gera kabitu, 
a(h)alegin danak egin dizkiot 
eta ni ez nau ukitu. (bis)
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Xiura
ITere andreak oraindik ere 
badauka bere grazia, 
gaur ateratu (di)tuen solasak 
kasik ezin sinetsiak.
Maider nola zure nahi duzun hor 
izaitia gutizia, 
gure haurtxoak ere baitute 
orain emaiten bizia. (bis)

Miura
Jende aurrean zer gauzak hemen 
behar ditugunak entzun, 
ez dut nik uste horiek sinesten 
dutena zuk zer diozun.
Oraindik ere nahi baduzu
emain dotzut berotasun,
tinkaldi bat bai sarri hartxe (ber)tan
ia edukitzen nauzun.

Xadariaga
Era horretan senarrak diranak 
gaur baztertu behar di(r)a, 
le(he)nengo honek egin zituenak 
orain ikusi behar di(r)a. 
Bixkorra bazuen arma bat eta 
nun ote dauka gurdia, 
behintzat bart arratsean 
niri eman dit ipurdia. (bis)

Kadariaga
Izatez ere nere senarra 
ez da ibili sanuan, 
kotxez ibili ezin zan eta 
nola Joan aeroplanuan.
Bart arratsean ere dudarik gabe 
penarik ez huan, 
hau baino hobia berotutzeko 
enbor bat hartu banuan. (bis)

Irieder: orain hirua eta laua; Ezponda eta Martikorenarentzako gaia. Zu 
Ezponda mugazaina zira. Zu aldiz, Martikorena, benteroa, bentetako nagusia. 
Lau urteren buruan, lautanogei eta hamabian, Europarekin mugarik ez da 
izanen. Zer bilakatu zirazte? Hiruna bertsu zortziko haundian mugazaina 
hasita.

Ezponda
Lau bat urteren epea degu 
eman dute inkantian, 
eta gu orain hementxe gabiltz 
bai muga baten erdian.
(I)kusi dezagun lege horiek 
juanen dira zuzenian, 
bakoitxak gure lana e(g)in dezagun 
hemendik ordu artian,

Ezponda
Mi ez naiz kontra dan-dana hasiko 
ez naiz egina hortako, 
bainan mementoz dagoen lanakin 
segitu behar baitzako.
Lau urte hotxek heldu zaizkigu 
kontuak ateratzeko, 
ez beldur izan gero (e)re ez da 
ez mugarikan faltako.

Xartikorena
Biok dirua irabazten degu 
muga hanen inguruan, 
baina lana bukatzen dala 
nik daukat nere buruan.
Eta orain saia gaitezen 
denbora dugun orduan, 
a(h)al dana hartuta hasi gaitezen 
gu biok kontrabanduan.

Xartikorena
Orain bizi modu berrian 
e(g)in behar degu pentsatu, 
lau urte hauetan kontrabanduan 
poltsak ederki berotu.
Alkar hartuta egin gaitezen 
biok lanean saiatu, 
eta lau urteak pasatutzean 
gu ederki jubilatu.
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Ezponda
Kugazain batek kontrabandari 
ezin baitute onetsi, 
eta zuk esan gauza hori nik 
gaur ere ezin sinetsi.
Zu hortik ari zira beti da 
askotan nik begiak jeitxi, 
zeren badakit kristau guziek 
lanetik nahi dute bizi.

Martikorena
Gero zer lanegin jarrita nago 
oraintxetikan pentsatzen, 
bainan gustoko lanikan neri 
burura ez zait etortzen.
Eta lau urte hauek orain 
zaizkigunean pasatzen, 
debalde jardungo naiz bai ni 
mugako posteak kentzen.

Irieder: Orain bortza eta seia; Mendiburu eta Moises Jaso. Aurten arras 
negu epeia dugu. Zu Moises hortaz bozkariatzen zira -pozten zira- zu 
aldiz, Mendiburu, ez zira ados. Hiruna bertsu zortziko haundian Kendiburuk 
hasita.

Mendiburu
Aizu Moises epelduretaz 
hartzen duzu naski poza, 
eta neguan nahi zinduke 
epeldurarekin goza.
Bainan epela den guziz neri 
hasantzen zeraut bihotza, 
negu erdian anitzez ere 
nahiago nuke hotza.

Mendiburu
Hargina zira eta gainera 
ez zira hargin makurra, 
hola segituz langintza ere 
dukezu oso segurra.
Baina negua epel delarik 
nik haundia dut beldurra, 
negu minean nahiago ditut 
izotza eta elurra.

Mendiburu
Here hargina hau ez dakit ene 
eskuna ala ezkerra, 
neguan eta udan berdintsu 
igortzen diot eskerra. 
flahiago dut neguan goiten 
lur xurietan lerra, 
neguan euria egin dezala 
eta udan aro ederra.

Jaso
Mendiburu harri nau ni 
zu hori esandakoan, 
bainan zaila da gizonaren 
bizitza negu freskoan.
Zuk zer esan dezun 
nik hartutzen det gogoan, 
ondo bizi nahi badezu 
Canarias aldera joan.

Jaso
Hotza dagoen tokian 
berotzeko behar da egurra, 
aurtengo hau e(re> igaro degu 
oso epela ta xamurra.
Artzai guztiak neguari 
egin nahi diete agurra, 
txarra egin balu ikusiko 
bera eta bere txakurra.

Jaso
Udaberria laister degu ta 
hosto gainetan datorren lora, 
hori ikustean gehienak 
egiten gara zora.
Izotz gaixtoak bi(d)ali ditugu 
lendikatzuri denbora, 
goxo bizi nahi baden ba(du)zu 
etorri nere ondora.
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Irieder: Orain bigarren parterat pasatuko gira. Ariko dira bata eta hirua; 
Kiura eta Ezponda. Gaia zortziko ttikian erabili behar da. Zuek biak hiru~ 
tanogei urtetan estudiatzen hasi zirezte. Zu Miura, ingelesa ikasten. Zu 
aldiz, Ezponda, latina. Miura hasita hiruna bertsu.

Miura Kiura Xiura
Hirurogei urtetan 
zertan interesa, 
hizkuntza bati emain

Meza latinez zela 
duzu atera, 
angelasa ere zait 
hizkuntza ederra. 
Eta gero bildurik 
gu biok batera, 
joan ditaizke urrun 
han Amerikara.

Latinera jaan ta 
zu ez eroria, 
nere arloak aldiz

nioke babesa. 
Gustukua ikasten

dauka bai joria. 
Euskualdunen ikusten

hau da angelesa, 
adina izanikan 
zertan dugu presa.

hori zen loria, 
bidaia egile da 
eskualdun xoria.

Ezponda Ezponda Ezponda
Ikasten hasteko <e)re Amerikara joan 

zu eta ni biak, 
hartako ez al gira 
gu zaharregiak. 
Latinara zabaldu 
nahi ditut begiak, 
latinetik bait datoz 
gure oinarriak.

Aid(er)atu nahi duzu
badugu adina,
nik ikasi nahi nuke
hizkuntza bat fina.

xori baten gisa, 
zahartuz geroz ez da 
gauza bat errexa.

Bertze denak utzita 
ikasi latina, 
le(he)ngo meza ederren 
hitz hoi(e)tan egina.

Gurea e(g)in dezagun 
ez gaitezen presa 
nik latina (eg)inen dut 
zuk e(g)izu anglesa.

\

M artiko ren a  e ta  Ezponda.
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Irieder: Bia eta bosta; Madariaga eta Mendiburu. Biak adiskideak zirezte. 
Kadariaga berriki ezkondu da. Ezteiak handizki ospatu ditu, baina 
Mendiburu ez du gonbidatu. Hiruna bertsu zortziko ttikian Mendiburu 
hasita.

Kendiburu
Batista egin zira 
andre baten jabe, 
eta ni aldean naiz 
uzkur eta herabe.
Zer gertatzen zaukun ta 
hortaz dohakabe, 
nola ezkondu zira 
ni gonbita gabe cbis)

Kadariaga
......  baztertzea
hortan gera behartu, 
pasatu zaigun gauza 
egingo da lehertu. 
Andregai gendun biok eta 
hura det nik hartu, 
gaizki egin badizut 
hori zaigu sortu.

Kendiburu
Zertako zuk baztertu 
orai dut ikasi, 
bainan opoka heinen 
ez gaitezen hasi. 
Batista zinez zira 
zoin gizon itsusi, 
andrea zuk zinautan 
gau batez ebatsi (bis)
Kadariaga
Gauza hartu badezu 
zuk horreinbat grabe, 
badakizu egin naiz 
ni andrean jabe.
Baten atzetik biok 
ibili gerade, 
eta haserratutzea 
biok degu hobe, 
oraindik izan zaitez 
koinataren jabe, 
bat bada nahiko eta 
beste gehiago dirade.

Kendiburu
Afrontaturik nago 
hain gaizo Batista, 
ezkanduta ere zu 
zixta eta zixta.
Orain arte andre ho(r)i 
ginen erdizka, 
ezkondu zira eta atxik 
hor daukazun pixka (bis)

Kadariaga
Gaizki egin badet 
zeinentzat da lotsa, 
hortan bukatuko da 
laguntasun motza.
Orain zabalik det 
zuretzat bihotza, 
haserre naizenikan 
etzazula pentsa, 
andrea neretzat ta 
alaba zuretzat.

Irieder: Laua eta seia. Zu Martikorena, herriko apaiza izanik alkate ere 
bazira. Beraz alkate eta apaiza aldi berean. Bainan Moisesek ez du gauza 
hori begi onez ikusten. Jaso hasi eta hiruna bertsu zortziko ttikian.

Jaso
Martikorena dago 
apaiz eta alkate, 
egiten du(e)n lan hori 
ez zait gustatzen bate(re). 
Kontrariuak honek 
ez dabilzki aparte 
hartu dezun le(he)nengo lana 
egin (e)zazu ondo bete.

Kartikorena
Moises ezagun da 
haserre dagona, 
baina ni nauzute 
hemengo gizona.
Zuk e(g)in beharko duzu 
bai nere esana, 
ni bait naiz herri honetan 
agintzen dedana.

Jaso
Bi lanaren jabe izatea 
lotsik ez al dezu hartzen, 
lanari gure Jaungoikoak 
ez dizu barkatzen.
Kik inun lanik ez daukat eta 
hau bi jornala kobratzen, 
ederki ikasia zaude 
herria jorratzen. (bis)

Kartikorena
Izagun da ne(r)e lagunak 
gustora ez dana, 
bainan ezin liteke 
segitu horrela.
Esan dida bi jornal 
Jasotzen ditudala, 
hona seinale bik adina 
balio dedala.

Jaso
Zer esan duen honek hemen 
al dezute aditu, 
poltsak beteak dauzka diri 
tripa ezin du kabitu.
Ki urte guzian goseak nagt 
ezin naiz harnitu, 
barkatuka nioke danak 
egia esango balitu.

Kartikorena
Tripa haundia dedala 
esan dida neri, 
sinestatuko zinuten 
egia da hori.
Lan bat utzi behar diot 
nere lagunari, 
apaizkoa utziko (d)izut 
nahi baduzu zuri.
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Irieder; Orain hirugarren parterat abiatuko gara. Lehen lana; nik lehen 
puntua kantatuko dut eta zuek bertsua osatu behar duzue. Eta bigarrena, 
berriz, nik lerromuturrak (oinak) emanen ditut eta zuek bertsua egin.

Xiura Lau o in a t:  KOROA, BUSUA, ORDUA, KODUA.
A ndere h o rd e ta n  
kasu  n o r l b ir a ,
halanolako leike 
hortikan segida. 
Batzuek badute hor 
nahikoa dirdira, 
bainan geroa behar 
baitare begira.

Batzutan lanean ta 
holaxen modua, 
bertzetan etortzen da 
kantuen ordua. 
Baigorrin nik goresten 
biziki korua,
Erramuzpe dagona 
hantxetan burua.

Madariaga Oinak: AGIFDU, ASISDU, MISDU, EZISDU.
A palnduz du g izo n a k  
n a rb a ite n  i tx u r a ,
ni eroritzen banaiz 
oraindik zentzuna. 
Prailearekin puntu 
jartzen berdintsura, 
neure neurriak hartzen 
zenbat jakintsu da.

Asko ordaintzeko 
Madrilen agindu, 
eta gure poltsa da 
era hortan arindu. 
Gauza horretan beti 
egiten naiz mindu, 
hainbeste ordaintzea 
pobreak ezindu.

Ezponda Oinak: KOLORE, LORE, USORE, AMORE.
D iru r ik  e z  duenak  
h a rra k a s ta  g u t t i ,
orain artean hola 
izandu da beti.
Guk aldatu beharra 
daduka norbaiti, 
kanbiatu behar laike 
hemendikan goiti.

Gure herrian bada 
hainbertze amore, 
maitale dagon batek 
badauka umore.
Bi maitaleen artetik 
sor ditake lore, 
hoiek izan ditela 
amorio kolore.
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Martikarena Oinak: MUTUA, EZKUTUA, FRUITUA, BURUTUA.
Jaunlk e z  da munduan 
g u re  p a re  den ik
horrek ez didala ematen 
orain neri penik.
Gu bezalakuak 
non dira gizonik, 
holakorik oraindik 
ez det ikusi nik.

Ezin leike egon 
gaur hemen mutua, 
oraindikan ez dago 
hau izkutua.
Eman behar degu guk 
euskaldun frutua, 
kastellanoa bait dago 
hemen burutua.

Mendiburu Oinak: DAUKATE, KATE, ATAKE, GERRATE.
E uriak e z  du b e t i  
la r r v a  b u s titz e n ,
zeren orduan naiz ni 
aterbez ibiltzen. 
iTi bezala bazinez 
zu ere gelditzen, 
bustidura ez zinuke 
batere senditzen.

Euskalduna ainitzek 
etsaitzat daukate, 
hortako guretako 
(di)tuzte hainbat kate. 
Urtetik urte beti 
hainbeste atake, 
herri libre bagina 
ez laike gerrate.

Jaso Oinak: ARI, SARI, IfABARI, UGARI.
Ahoa ze r ra tu ta  
egon b e t i  z in tz o ,
nere kantua jendeak 
entzuten du mintzo. 
Hitzegitea ez du 
balio berritso, 
arre esaten hasi da 
atera zait so.

Ife(re) bertsoak entzuten 
jendea zait ari 
bainan ondorenean neretzat 
izango da sari.
Ez dago esan beharrik 
hortan nago nabari, 
bertsoak bota (d)itutelako 
aisa eta ugari.

rieder: Orain gaur arratsaldeko azken parterat: Gartzelako gaia. 
Lehendabizi bertsuaren amaiera emanen dut nik eta zuek bertsua osatu eta 
gero gaia eman eta hiru bertsu egin doinu eta neurri librean.
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1- Bertsuaren bukaera: 
Iru d itze n  z a i t  a l f e r  a l f e s r r i i  

b iz i  n a iz e la  munduan.

2 -  Gaia:
Chirac eta Miterrand entzun dituzu elgarri espantuka, gartzelan edo 
presondegian ezarri dituzrten euskal presoez. Zuk horien balentriari zer 
diozu?

Kiura

L )

Holaxen beti gu jartzen gira 
umorez gure moduan, 
bainan ez gira gau egunean 
ez batere lagundua. 
Bazterretikan ikus loratsu 
etsai horiek guduan, 
iduritzen zait alfer alferrikan 
bizi naizela munduan

2 )

Chirac eta Miterrand 
ditugu nagusi, 
euskaldunak gartzelan 
sartzen dira hasi.
Bainan ber-ek hainbeste 
lukete merezi, 
nere partetik sartuko 
nituzke le(he)nbizi.

Gizon hoiek zein diran 
nahi du(e)nak aditu, 
gure zeruko Jaunak 
nola egin ditu. 
Euskaldunak hoiekin 
kastigatu gaitu, 
hobea biok infernun 
kiskali balitu.

Gizon gaiztogorikan 
inon bai ote da, 
sortu ziran euskaldun 
guztion kaltera. 
Jaunak botzen baditu 
infernu batera, 
neroni joango naiz 
sua ematera.
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I )

Gaztetanikan sentimentuak 
nik ere hartu nituan, 
gure herriak behar zuela 
beti aurrerago joan.
(I)kusten dezute zer gisetara 
gelditzen garen gaurkuan 
iduritzen zait alfer alferrikan 
ari naizela munduan.

Ezponda

2 )

Mundu hunetan ikusten (di)tugu 
guk horrelako pausoak, 
iduri duke bazterretikan 
badirela (e)re lausoak.
Itxurik gabe ez dira segur 
eskualdunen arazoak, 
eta oraintxe kantuz hor ari 
sartu (di)tuztela presoak, 
ez uste izan zuek ere hor 
zaiztela gizon osoak.

Boza aintzinetik erranen dute 
ekarri dutela fruitu,
Chirac eta hor Miterrand ere 
berdin berdina aditu. 
Maltzurkeria preso emanez 
hoiek dituzte kunplitu, 
lehenago ere egonen ziren 
berdin umil eta gutu 
zuek eskualdun hauen nortasun 
hori bazenuten ezagutu.

Parisetikan Eskual Herrira 
e(g)iten dituzte legeak, 
beren gisara hoi(e)k omen dute 
ere ederra fedea.
Gizontasunez egina ez da
deramatena bidea,
boza aintzinetik ederra dute
oihukatzeko xedea,
baina zuek non dauzkatzue ba
gizonen eskubideak.

1 )

Orain ere gabiltza 
ezin konponduan, 
Europatar horiekin 
bildur bagenduan. 
Franco-n denboran ere 
ho(r)i izan genduan, 
iduritzen zait alferrikan 
bizi naiz munduan.

Kadariaga

2 )

Miterrand eta Chirac-i ere 
egin nahi nuke galde, 
nere gustuko hainbeste hitz hor 
botatzen bute debalde.
Badakigu ba ez diradela 
hoiek eskualdunen alde, 
zereginen diote beroiek egun 
Alemanen menpe ba(le)ude.

Orain botatzen gaituzte bainan 
horrenbeste harrokeri, 
flakoagoa dagoen bati 
soinegin take hor ari.
Lehen Alemanek nahiko egurra 
eman zuten horiei, 
ahantzi dute ordu haietan 
berak zeudela gudari.

Indarra dute beren eskuko 
hori da gauza garbia, 
baina halere guri ez dute 
hoiek utzi egia.
Pekatua al da guk maitatzea 
sortuak ginen herria, 
guk Eskualerri salbatu nahi 4e <S)u 
beratzat utzi Frantzia.
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Martikorena
1 )

Etsai asko ditugu 
gure inguruan, 
hori sartuta daukat 
nik nere buruan.
Egin degun baino gehiago 
e<g)in behar genduan, 
iruditzen zait alfer alferrik 
bizi naizela munduan.

2 )

Euskaldun presoak baditugula 
Espafian eta Frantzian, 
bai eta ere orain badira 
eramanak hor be(he)ian.
Ia ez digute guri utzitzen 
bizitzen gure herrian 
nunbait ez dute gure maitasunik 
agintzen duten tokian.

Kiterrand eta bere lagunak 
euskaldunen aurka dira, 
aspalditikan guri jipoitzen 
alkar harturikan dira.
Jarri eta daude euskaldunak 
izorratzeko begira, 
txakur batzuek direla hoiek 
pentsatzen nago begira.

flunbait nahi dute euskalduna 
hoiek betiko bukatu,
Baina inola ere gaur gu 
ezin bait degu barkatu.
Geure deretxoak defenditzen 
egin gaitezen saiatu, 
bestela Espainia ta Fralntzia 
egingo dira burutu.

Jtendiburu
1)

Hainbeste lan eta hainbeste guda 
ni sartu nintzen lekuan, 
ta euskaldunak gazte ta zahar 
biziarekin irriskuan.
Ohartu gabe nihauri ere 
denbora zerauta Juan, 
iduritzen zait alfer alferrik 
bizi naizela munduan.

2 )

Bihotzetik dut samindura ta 
aurpegitik nago irriz,
Hiterrand eta Chirac bi biak 
guri burlan daude aldiz.
Beren kartzela tinko hertsirik 
dituzte euskaldun ainitz, 
bainan problema beti hor dago 
gaixo Euskadi ez balitz.

Miterrand eta Chirac-ek hainbat 
bekaizgo naski daukate, 
euskaldunentzat beti zabalduz 
bai kartzela ta bai kate.
Bainan borrokan euskaldun semeek 
hartuko dute bai parte, 
herri maite hau lehen bezala 
zazpiak bat egin arte.

Ezkerra eta eskuma biek 
gure gainera balantza, 
bihotz erdira euskaldunari 
sartu nahi dute lantza.
Baina galduko dute horiek 
guk daukagu aunitz txantza, 
geroa baita eskualdunena 
ez otoi gal esperantza.
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Jaso l)

Udaberrian sartu gerade 
orain ez gaude neguan, 
ez pentsa gero iritxi geranik 
gu azken orduan.
Zer egin behar ote nuen 
harriturik neguan, 
iduritzen zait alfer alferrik 
bizi naizela munduan.

2 )

Gaurko gertakizuna zein izan dan 
galdetu beharko inori, 
kartzelara eramanik han bazeuden 
sei txori.
lik ez dakit nondik libratuko dan 
lotuta dagon hori, 
bi gaiztoenak hantxen ziraden 
eta bata naiz neroni.

Gurasoak e(re) agertu dira 
kartzelako ate berritan, 
sei xardinzar berriz guardia e(g)iten 
hantxe zeuden garitan.
Hau asmaratuko nuke 
hirutatik bitan, 
kargu ez ditut hartu nahi 
esaten dut egitan.

Gordean dagoen gizonak nola 
egingo du lanean, 
alpertutzea nik uste dut 
doala gehienean.
Errenditzen zaila da 
inoren esanean, 
ni orain pozik aurkitzen naiz 
libertu nauenean.

Irieder: Orain txapelketako lanak eginak dituzte baina saioa ez da bukatu 
oraino. "Jujek" deliberoa hartu dute, eta lehenik hasiko gira gartzelako 
gaian bertsurik onena egin duenarentzako eta hau Bautista 
Madariagarentzako bere hirugarren bertsuarengatik.

Saria, Bertsulari elkartearen izenean Mariano Izetak emanen du.

Ondoren emango dauzuet saioko puntuazioa, hiru lehenendako bakarrik. 1

1) KESDIBURU 5 4 9 ,5  pu n tu .
2 )  EZPOFDA 5 2 5  m
3 ) MARTIKORENA 46 9 ,5
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ETX A R R I -ARAN ATZEKO KANPORAKETA

Amorena e ta  Jo xe  Ferm in A rg iñ a re n a .

Euskal Herriko mencLi, zelai, herri eta hiriak 
ere xuriz jantziak daude oro, guzia maindire 
garbi berriak estaliko bailuen. Ez da deus 
libratzen honen hatzaparretik, itsasertzea- 
raino, iritxia baita, uraren erreinutza 
bakarrik errespetatzen duelarik. Izan ere, ez 
da harritzekoa, garaian gaude, negu 
bihotzean; otsailaren 28an, Etxarri Arana- 
tzeko lafarroako bertsolari txapelketaren 
bigarren kanporaketa egunean.

Une batez badirudi kanpoko hotzak guzia 
kutsatu duela, iragarritako orduan zinema 
oraindik hutsik bait dago; ez sarrera 
banatzaile, ez bertsolari eta entzuleak ere 
deus gutti. Bainan, denboraren joanean, hasi 
da jendea inguratzen eta bertsolariak 
estradu gainera atera direnerako bildu gara 
jende mordoxka, nahiz hasi aintzinatik gure 
ustea gehiago biiduko zenekoa zen.

Gaurko saioak badu gauza aipagarririk. 
Iparraldeko bertsolari bakar bat ere ez da

gure artean eta hori azpimarratzekoa da, 
Joxemiel Argiñarenaren birragerpena den 
bezalaxe. Pozgarria izan da, Joxemiel berriro 
ere gure artean ikustea izan duen 
ixilaldiaren ondoren, izan ere, beti atsegina 
izan baita bere bertsotaraka freskotasuna 
eta habildadea sumatzea (Ez da alferrik bi 
bider txapelduna izana), gaur ohi baino 
moteltxeago aritu bada ere.

Bertsalari eskolatuen presentzia ere agerian 
da, Manu, Izeta eta Taberna horrela 
sailkatzen bait ditugu. Hirurak ongi aritu 
dira, urtetik urtera bere maila hobetzen 
doazela eta etorkizunik badutela erakutsiz.

Txomin Amorena agertu zaigu, beharbada, 
humoretsuen gaurkoan zizta eta zizta aritu 
baita saio osoan zehar. Azkenik, Joxe Fermin 
Argiñarena aipatu gabe ezin utzi, ber« izan 
baita gaurkoan punturik gehiena atera duena, 
azken urteotan erakutsi duen erregulartasuna 
agertuz.
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Partaideak:

1- Joxe Miguel Argifiarena
2- Joxe Fermin Argiñarena
3- Hiko Izeta
4- Manu Gomez
5- Txomin Amorena
6- Mikel Tabema
Gai jartzailea: Ifiaki Zabaleta.
Ifiaki Zabaleta: Lehendabiziko lana zortziko nagusian ariko dira; binaka. Beraz, 
bata eta bia. Hauxe da lana. Joxe Miguel Argifiarena aita, Joxe Fermin semea. 
Honek badu emaztegaia, baina ez da aitaren gustokoa. Hasi aita eta hiruna bertso 
zortziko haundian.

J. M. Argifiarena
Seme maitea baldin bizi nahi 
bade(zu) zorionan ditxan, 
aintzakotz hartu behar huke 
aita zaharraren hitza.
Xehe xamarki gero eraman 
nahi badek hire bizitza 
ez neok komeni zaikena 
den maite deken neskatxa.

J.M. Argifiarena
Bazekit ezin detala berex 
inoiz hire maitalea, 
bainan gogotan hartu ezak hik 
nere kontseju alea.
Herriz kanpora beraren bila 
zertan jo dek jo atea,
Euskal Herrian bilatu (e)zak 
neska abertzalea.

J. M. Argiftarena
Hura huan sasoia
bere laguntzarekin lortu
zorionaren goia.
Bainan hik nere esanak hartzen 
habil gaur doi doia, 
hago lasai geroak emango 
ziguk arrazaia.

J. F. Argifiarena
Ta dama batez aita semeak 
egin beharko burruka 
aita entzun zazu kontseju hoiek 
entzuteko prestu nauka.
Itxura danez nere maitea 
bihotz erdian ez dauka 
baina aitak ez maitatutzea 
hori ez da nere kulpa.

J. F. Argifiarena
Honek ez daki baina Euskadi 
bere bihotzan darama 
nere maiteak berekin dauka 
herri za(ha)r txit honen zama. 
Zu ezkontzean galdera batez 
aita nator zuregana, 
zure gustokaa ez al zendun 
ezkontzean hartu ama.

J. F. Argifiarena
Geroak arrazoi emango du 
hizketa hoietan hasi, 
bainan gaur aita gauza bat eta zu 
beste ez hitzak na(ha)si 
Gerora gu zer izan gintezken 
gerora leike ikasi, 
bainan gutxinez errespetoaz 
maitatzea ez galerazi.
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Ifiaki Zabaleta: Hirua eta laua, Diruz eskax dabiltza Nikolas Izeta eta Manu 
Gomez. Hogei duro besterik ez dute poltsikotan. Diru honekin, Izetak, ogia erosi
nahi du; Manu Gomezek lotoan jokatu. 
haundian.

Izeta
Nere patrikan ugari ez det 
urre gorrizko dirua, 
eta goseak nagoelako 
betetzeko helburua.
Aizak hi Manu zertako daukak 
lepo gainean burua, 
lotoa suertea izango dek 
ogia da segurua.

Izeta
Lotoan ez duk eguneroko 
jatekoa hartzeko klasea 
suerte asko ez diat eta 
noa bide errezera.
Tripan zorrian badauzkat eta 
bakar bakarrik haizea, 
gero gerokuak izango (d)ira 
le<he)nbizi kendu gosea.
Izeta
Nik behintzat Manu esango dizut 
dudan asmo hau garbia 
ikusten dezu goseak nola 
dadukaten aurpegia.
Jesukristok hau esan zun eta 
neretzako da egia, 
izan dezagun bizi artian 
eguneroko ogia.

Hasi Izeta eta hiruna bertso zortziko

Gomez
Bainan ogiak ere baditu 
Niko makina bat kako 
jan eta gero geldituko haiz 
diruz eta gosez flako.
Lotoan dena gastatutzea 
ez da nere kalterako, 
irabazita edukiko det 
janaria urte guztirako.

Gomez
Niko gertatzen zaizkigu guri 
hemen hamaika desgrazi 
hala ta guztiz lotoa diot 
askoz hobe dela kasi.
Diru guztia hartu ezazu 
ta lotoan jartzen hasi 
hola agia bizi guztian 
e(d)uki ta baietz irabazi.
Gomez
Une bateko asea eta 
bizi guztirako zama 
agia janez Niko hori da 
gertatuko dana.
Nik egingo det une hanetan 
zu ta neretzako plana, 
ogia eta lotoa jarri 
dezagun guk erdibana.

Ifiaki Zabaleta: Txomin Amorena ganaderoa da, esneketaria. Euskal Herriko esne 
kooperatibak elkartzea nahi du. Mikel Tabernak kooperatibaren ofizmetan lan 
egiten du, eta beldur da lanpostua ez ote duen galduko. Hasi Taberna eta hiruna 
bertso zortziko haundian.

Tabema
Nere laguna hartu ezazu 
oraingo honetan arreta 
fusio horrekin nago oraintxd 
pixka batean erreta.
Hori adituz neri beztutzen 
zaida erabat kopeta 
abeltzain horiek guttixo xamar 
produzitzen duzue ta.

Amorena
Esne lanean hasi naiz eta 
hauxe zaitut nik er(ra)teko 
gure bizian traba aska, 
degu angi izateka.
Orain ofizina atera 
degula guk e(re) saltzeko 
ta zure gauza beldurgarria 
dezu lana galtzeka.
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Tabema
Nere arrazoi garbia behar 
dizut oraintxe azaldu, 
nahi nautela lantegitikan 
kanpo aldera bialdu.
Fusio horrekin nere burua 
bai eta zurea galdu, 
hobea dugu makinaria 
multinazionalari saldu.

Amorena
Langile denak izaten dute 
beti zerbait e(re) er(ra)teko 
eta nik berriz esne asko 
hortxe daukat gaur saltzeko. 
Oraingo ministro ta kontuak 
denak gure kontrako 
diru(r)ik ez bada ofizinista 
gure etxean ez da deustako.

Tabema Amorena
Aizu laguna jarri begian 
zuzen etorkizuna, 
ta bereziki une hanetan 
hortik Europa aldera. 
Alderdi hartan esnea dute 
ausarki eta sobera, 
guttienez hor ofizinistak 
bertan geldituko gera.

Bion artean sortzen ari gera 
orain kristo baten pena 
eta bizian ez dira heldu 
orain egunik onenak.
Estu eta gertu dabiltza 
beti lanean aritzen direnak 
zuri raantenditzeka beharko (di)tu 
deitzi behiak ta zezenak.

M ikel Taberna e ta  Amorena.
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Ifiaki Zabaleta: Orain zortziko ttikian ariko dira bertsolariak baina bikoteak 
aldatuta. Bata eta hirua; joxe Migel eta Izeta, beraz. Zu Joxe Miguel bankoetxera 
sartu zera lapurreta egitera, baina beste ebasle bat aurreratu zaizu, Izeta 
hantxe baitago dirua poltsan sartzen. Hasi Joxe Miguel.

J. H. Argifiarena Izeta
Asmo batek bankura 
gaur.ni naraman 
eta esango det dana 
orain nola dan. 
Boltsa batekin hango

Izeta ez hitzakela 
danak eraman.

Beste bat lapurtzera 
hortxen det ikusi, 
eta mesedez orain 
joan hi ihesi.
Ni sartu aurrena 
ni nago le(he)nbizi, 
kunplitu (e)zak ordena 
nahi badek hik bizi.

J. X. Argifiarena Izeta
Kunplituko diat nik 
gaur hire ordena, 
arrastoan ibiliko 
ote gaur nordena. 
Asmo berakin zetor 
gaur Argifiarena, 
gutienez egin behar 
dizkan erdibana.

Badakik hor jartzen duk 
hor dago irteera, 
eta joan hortikan 
ez bada kaltera.
Bestela emango dit 
tiro goitik be(he)ra, 
badago bankurik ta 
Jun beste batera.

J. M. Argifiarena Izeta
Orain biek gabiltzek 
hemen estu-estu, 
bainan ez dek hitzegin 
arrazaitan juxtu. 
Erdibana egin ditzagun 
hobe dala puztu, 
nik ere bazebilkit 
hik hainbat arrisku.

Lehen e(re) esan hemen 
aurrena naizala, 
eta ezta kontura 
hau dek hau petrala. 
Eta orain joan hadi 
segittun bestela, 
kopetaren erdian 
sartuko dit bala.

Ifiaki Zabaleta: Orain bia eta bosta; Joxe Fermin Argifiarena eta Amorena. Joxe 
Fermin, kainabera eskutan, arrantzan aritu da goiz osaan erreka bazterrean, 
baina esku hutsik etxeratu behar. Bidean hor ikusten du Txomin Amorena mutiko 
gaztea, saskia amuarrainez beterik. Hasi J. F. Argifiarena.

J. F. Argifiarena Amorena
Zuri hitzegiteko
serio nagota,
hemen gaur tranparen bat
gazte badago ta.
Amorrain bat ezin dut 
hainbeste kostata, 
honek saskia bete 
lejia batata.

Egun guzia pasa 
duela honek lanean, 
ta biok ibili ga(raJ 
hor lan berean.
Nik zizarea botatzen 
nuen urean, 
hunek berriz sasian 
hor lurren gainean.
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J. F. Argifiarena Amorena
Gure jokuak dauzka Lan bera harturikan
bat edo oker bi, esanen dut egia,
lau gezur esan ditu hortxe ikusi dezue
bakarra ez egi. zuek arrantzaria.
Hori sinistatzea Biok errekan pastu
ez al da gehiegi guk egun guzia,
hola ezin topatu arraina bilatzeko
jakatuta garbi. hau da haundiegia.

J. F. Argiñarena Amorena
Handigia tontua Lagun jatorrak gaude
hortako ote da, biok aspaldian
gaur nere presentzia aurrera ibiliko
erabat bete da. holako bidian.
Nik gutxi daukat eta Arrainik ez daukak
bete duk atara, tristura barnian,
hire etxera motel gaur ondo bazkalduko
jungo nauk jatera. duk nere etxian.

Iñaki Zabaleta: Aldizkari batek bi milioi eskeini ditu, larru gorrian, biluzik, 
agertzen diren gizonezkoen argazkiengatik. Zuek, Manu Gomez eta Mikel Taberna 
pentsatzen hasi zarete. Hasi Manu Gomez.

Gomez Taberaa
Ni hemen azaltzen naiz 
tipo onenenez, 
ta ikusi ta nago 
ikusi ta penez.
Tipo kaxkarra eta 
hain txarra duenez, 
bost duro baietz eman 
gaur honi gehienez.

Badaukat aspaldian 
diruan beharra, 
ta aldizkari horren 
oferta ez txarra. 
Alferrikan egin du 
honek niri farra, 
garesti salduko dut 
azpiko bizarra.

Gomez Taberaa

Hau ikusi ta jakin 
egiten det negar, 
honi hainbeste diru 
handikan lortzear. 
Egingo nuke parra 
eta hainbat marmar, 
bi milioi honi eta 
neri berriz hamar.

Beraz zuk ere nahi 
zenuke luzitu, 
duzue zuek guztiak 
hortikan aditu. 
Bainan kategoriak 
mundu honek ditu, 
nere gorputza horrek 
behar nagusitu.

Gomez Taberaa
Zure amets guztiak 
Mikel baietz trunka, 
jendearen aurrean 
piskat biluztuta.
Hi ikusita gaur zu 
baietz se(g)itun uka, 
honek duen bizarra 
buruan daduka.

Ni berexiko naute 
kasu hortan onez, 
alferrik ari zara 
hortik Manu Gomez. 
Neri hogei bat milioi 
emango gutxinez, 
polit ta ederrago 
naizela jakinez.

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©  (21



Ifiaii Zabaleta: Orain bertsolarientzako lan bikoitza. Lehenik nik puntua eman eta 
bertsoa osatu behar dute, eta gero nik emandako lau oinekin bertsoa osatu.

J. H. Argifiarena 

1 )

Jakingo duzu nola  
d a n tza tu  m lngaina...
hortan oso bizkorra 
ni ez naiz baina.
Saiatuko naiz halere 
gaur alajaina, 
luzitzen hemen gaur 
nere gorputz liraina,
2 )

Oinak: Osa, goza , poza , a r ro sa .
Hemen dagon giroa 
hauxen da arrosa, 
aspaldin ez nu<e)n goza 
gaur daukaten paza.
Bertso saio on bat 
nahi nuke osa, 
jendeak goza dezan 
emaitzaren goza.

J. F. Argifiarena
1 )

Orain a u rk itze n  za ra . 
k an ta  beharrean ...
halako zirikatzale 
bat det bazterrean.
Ez zerade ausartu 
leku ederrean, 
kristonak entzungo ditu 
gaur nere aurrean.

2 )

Oinak: Segu, zeru , eredu, erregu .
Aurtengo otsailak 
zirudian zeru, 
bainan natura degu 
hemengo eredu.
Bi aldiz egin gare 
zerura erregu, 
golpetikan hara jaunak 
bihurtu da negu.

Izeta
1 )

Hona e to r r i  zara  
itx u ra  onean...
jendea aditzera 
baitare aurrean.
Ta gaia jartzen zu 
hortxen bazterrean, 
pasako degu aguna 
giro ederrean.

2 )

Oinak: E zker, e ze r , p ip e r ,  a l f e r .
Badakizue zuek 
ni naizela alfer, 
eskola Juan gabe 
egiten det piper.
Ta holako martxakin 
ikasi nik ezer 
kalabaza ugari 
ditut horren esker.

Gomez
1) A stegunez lanean  
ta  ora in  b e r tso ta n ...
zoritxarrez ez gera 
jarduten askotan.
Hik behintzat txit gustora 
nago toki hontan, 
ta gustora berriz 
hona etortzekotan.

2 )

Oinak: Ero, bero, egunero, gero .
Lau oinak eman eta 
kantatu (e)zak gero, 
horrela aurkitzen haiz 
orain nahiko ero.
Ez bait naiz saiatzen ni 
hontan egunero, 
halare bota nahi det 
ondo eta bero (bis).
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Amorena
1 )

Honek go izean  g o iz ik  
e k lte n  la n a r i. ..
arratsaldean berdin 
gauza bera ari.
Nere lana eskeintzen dut 
gaur entzuleari, 
horregatikan jarri naiz 
honen serbitzari.

2 )

Otnak: ka tu , ukatu, urratu , bukatu.
Euskalerriak ditu 
zakur eta katu, 
gauza horiek nonbaitik (bis) 
nahi ditut urratu.
Guk eskatzen duguna 
digute ukatu, 
askatasun batekin 
nahi degu bukatu (bis).

Tabema
1 )

H aizeak eraman du 
g u re  e sp e ra n tza ...
etorria zen hona 
joan da harantza.
Hargatik bihotzean 
sarturik arantza, 
bakarrik etorriko da 
hartzen diot antza.

2 )

Oinak: oro , so ro , gogo, hileoro.
Oraingoan nik amets 
bertan egin gogo, 
eta berdin jarraitu 
gisara hilero.
Elurrak estali du 
belardi ta soro 
eguzkiak garbituko 
digu dena oro.

Ifiaki Zabaleta: Orain gartzelako gaian sartuko gara. Beraz, J. M. Argifiarena ezik 
gainerako bortzak kanpora daitezen eskatuko diegu. Bi zatitan banatuko da lan 
hau:

1. - Emandako bukaerarekin bertsoa osatu behar dute.

Nahiago nuke askatasun a  
gu re  eskutan balego.

2 .  - Enandako g a la re k in  h iru  b e r ts o  o sa tu  doinu e ta  n e u rr i l ib re a n .
Gaia: g o lzek o  o rd u la r ia r i bere  doinua en tzu tea n .

J.M. Argifiarena
1 )

Hainbeste egun eta gau 
beti kezketan nago 
gorrota nere aurrera bainan 
gero eta etsiago.
Horrela berriz Euskalerrian 
behar al dugu esklabo, 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego.

2 )

Ohe ondoan beti daukat 
nere zintzarri fina, 
bainan sarritan nahiago nuke 
lokartuko bazina.
Bart ibili naiz parrandan 
goizeko hirurak gutxina, 
sarritan horrentxegatikan ez 
zara neretzat atsegina.
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Tirrin eta tirrin zenbat holako 
jotzen dituen kalpian, 
hainbat nahigabe eman dizkida 
zu joan dan aspaldian.
Ixildu zaitez alferrikan ba 
ari zara ta lanean, 
ixiltzen ez bazera sartuko 
zaitut almohadan azpian.

J. F. Argiñarena
1 )

Hainbeste mitin ta politiko 
hizketan hor egunero, 
gehiegi hitzegiten da hemen 
emaitza bate ez gero. 
Batasunean Euskalerria 
gerora ere hortxe bego, 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego.

2 )

Despertadore hots hori sarri 
guretzat ez da atsegin, 
bainan bestera guk aginduta 
biharamonean hotsegin.
Guk ere mende ote gabiltzan 
aurrez nahi nukena jakin, 
despertadoreak jotzen baitu 
gizona esnatu dadin.

..  astele(he)n goizez
sarritan desengainua, 
hemengo inork egia esanda 
bai al dio kariñua.
Beste agindu.bat ematean 
erlojuari ...
ia zer goizez jotzen didazun 
askatasun doinua.

Erlojuaren mende gaudela 
esatea degu errez, 
bainan guk agintzen bait diogu 
berak egin dezan aurrez.
Eta goizean txintxo fitxatzen 
lantokin bere eskerrez 
aurrera ere jotzen ta entzuten 
jarrai dezagun mesedez.

Zenbat holako egin dizkidazun 
zu zera nere etsai, 
egoten zera sarri neri 
jotzeko lo artu zai.
Bainan nik esan beharko dizut 
albotxo hontatik pasa hi, 
ixildu hadi eta guk biok 
lo egin dezagun lasai.

Izeta
1 )

Euskalerrian burrukatzen da 
gogor eta bizi gero 
eta hartatik nolabait ere 
zerbait gentzake espero.
Bainan burrukan Itadrilen kontra 
hemen gabiltz egunero 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego.

2 )

Atzo gauean pasatu nituen 
parrandan orduak tinko, 
eta goizeko bostetan ere 
ez nintzan ni etorriko.
Eta orain zortziak dira 
eta hortxen gaude kito, 
baina alferrik joka dezu zuk 
ni ez bait naiz gaur jeikiko.

Katxarro hauek mundu honetan 
gauza aldrebesak dira, 
nahiago nuke txari doinuan 
gisa antzekoak balira.
Eta orain jotzen ari da 
baina zer egingo det guztira 
jo ta itzaldu ta jarriko det 
almohadaren azpira.

Esan bezala oheratu naiz 
bart arratseko bostetan, 
ta ederki asko epel ta goxo 
hemen nagoen mantetan.
Eta hor dago txirrina joez 
borrokatzen det benetan 
leihotik behera botako dizut 
a ber hiltzen zeran bertan.
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Amarena
1 )

Lanean hasi gaia hartuta 
gaurkaan zaila jarri du, 
eta nik berriz hitzak hartuta 
bate ez nagona bero.
Zerbaite esan hau ikusita 
hemen huntara ezkero 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego.

2 )

Gai hau hartuta modu hontan nik 
nago hauxe hemen er<ra)teko 
eta zuek e(re) despertadore hc(r)i 
etxean dezu(te) entzuteko.
Nere hori hor goiz goizetikan 
beti dagola jotzeko, 
horrek jotzen duen berria da 
nire lanera joateko.

Despertadoreak berek egiten ditu 
berak egiteko lanak, 
eta horretxek entzuten dunak 
sortzen diozkan planak.
Berak iratzarri egiten (d)itu 
guk pentsatzen ditu(gu) lanak, 
eta berdin ibiltzen dute 
etxean nere aita-amak.

Despertadore horrekin nabiia 
hemendikan ni oihuke, 
eta horrek bideak ditu 
zuzenki eta bai aparte.
Neri jotzea goiz goizetikan 
ez da izandu behin e(re) kalte, 
nik bezala nahiago nuke 
Madrilgo presoak entzungo balute.

Gomez
1 )

Kaletan zer guda oihua 
entzuten da egunero, 
eta horrela aurkitzen gera 
euskaldun guztiak ero.
Ea elkartzen ditugun noizbait 
gure ifar eta hego, 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego,

2)
Maiz ba zurekin izaten ditut 
sarri hamaika komeri, 
egia esan zure hotsak ez dit 
asko inportikan neri.
Entzun ondaren ez bait det sarri 
egiten gauza gehiegi, 
kolpe bat eman eta ohean 
luzaroan ohi det segi.

Tik tak ta tik tak tirri ondoren 
eta jarraitu aurrera, 
batzutan ni (e)re esnatutzen naiz 
soinu txarrakin batera.
Begiak pixkat garbitu eta 
nolabait joan klasera, 
lagunurkoak baldin badaude 
lagunurkoa zu zera.

Soinu horrekin altxatzen zaigu 
sarri mila txorapito 
baina zeozer pentsatu det nik 
une hontan nerekiko.
Harea joan gelan sartuta 
pila kendu eta kitto, 
edo bestela bukatzen danen 
berriro ez det jarriko.
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Tabema
1 )

Azken honetan hemen gabiltza 
gero eta estuago, 
hainbat gauza ilun ikusten dugu 
berdin ipar eta hego.
Burua hausten nondikan irten 
ia bihurturik ero, 
nahiago nuke askatasuna 
gure eskutan balego.

Zure ahotsaz egunon esan 
didazu eginik kantu 
eta bertsotan nolabaitean 
eginen dut arrapostu.
Hementxe bero-bero nengoen 
eta beharko dut poztu, 
egia esan zure kantuak 
ez nau ni gehiegi poztu.

Zure kantua entzun ondoren 
agurtu behar dut dama, 
eta elkarri eman beharra, 
orain gustoz muxu bana.
Askotan ezin jasan izaten 
dut zure kantuan zama, 
oroitarazten bait dit egin behar 
dudala geroan lana.

Zure hots entzun ondoren 
jeikitzeko nago nagi, 
erran bezala gustagarria 
ez da izaten gehiegi.
Jeiki beharra maitia agur 
eta beti legez segi, 
gaurko eguna atzokoa baino 
hobea gertatu bedi.

2 )

Ifiaki Zabaleta:Epai mahaiak ere heuren lana egin dute eta hauxe izan da beraien 
erabakia:

1) Jaxe F. A rg lñ aren a
2 )  Jfikel Taberna
3 )  N iko  I ze ta
4 ) J.M. A rg iñ aren a

532  p im tu . 
5 2 0  puntu . 
514 puntu . 

506  pun tu .

Gartzelako bertsarik cmenaren saria Mikel Tabemari bere azkeneko bertsoagatik.
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X albador:
«BERTSO ON BAT KANTATZEA E Z  DA NAHIKOA»

M ixel Xalbador Urepeldarra izan da Nafarroako bertsolarien txapelketaren XVIII. 
edizio honetan, irabazlearen txapela eraman duena, honekin, hirugarren aldiz 
lortzen duelarik. Finalaren egunean solasaldi llabur bat egiteko aukerarik ez 

bagenuen izan ere, aurtengoan Baigorrin X. urteurrena ospatu duen Nafarroaren egunak, 
eman digu azkenik, hitzegina genuen solasaldia egiteko parada. Hantxe genituen 
Xalbador eta Alkat, egun seinalatu haretako bazkalordua beren bertsoez alaitzen.

Iada kafea serbitzen hasiak zirenean, bere mahaiara hurbildu ginen eta lagunartean 
gozatzen ari zuen bazkalosteari tartetxo bat hartuz, ekin genion gureari.

Genion bezala, Urepelen sortua bada ere, 
bere ogibideak, negualdean etxetik urrun 
egotera behartzen du Mixel Xalbador. 
"Beno, badakizu artzaia naizela, eta gero, 
Drepelen, ainiztan erran dut gauza hori, 
Drepel da herri bat zeinen, ardirik gabe 
ez daike bizi eta ardiak urte guzian ezin 
hazi, eta horregatik urrun joan behar 
neguan; eta hola joaiten naiz etxetik 
berrogeitamar kilometrotara, Donapaleu 
alde hortara, bazkak erosita" Mixel 
Xalbador, 22 urtetan plazaratu zen lehen 
aldiz, Añorgan hain zuzen ere, lehenago 
ere aitarekin jaialdietan eta herriko 
bestetan pixka bat aritua zelarik. "Bai, 
gogoratzen dut aitak erraiten zidala 
bertso saio bat egin eta bibaramonean edo, 
-bai, atzo ere bertso bat kantatu duk, bai, 
nik kantatu ditudan baino ederragoa 
kantatu duk bainan, pentsatzen egon eta, 
horrela ez dik behar, behar duk gehiago 
bertsoak kantatu, bat horrek ez dik balio- 
erraiten zuen aitak".
Eleari jarraikiaz eta Iparraldeko 
bertsolaritzaren egoeraz duen eritzia 
jakin nahirik, egoera "tristea" dela dio 
"beno ahal duguna egiten dugu bainan... ez 
dakit, zaletasun guttikoak eta beno, ez 
naiz hasiko bati zerbait enan eta 
bertzeari zerbait kendu beharrez, bainan, 
eskerrak eta Alkat hau badugula, hau 
denetan sartu eta gero, gogo haundikoa da. 
Honek hortan, bertsolaritza lagundu du 
Iparraldean ainitz, gero, lanaren aldetik

gu baino lasaiago dabila eta horrek ere 
egiten du, denetan on da. Egun ere ez dut 
pentsatzen inork galdatu duela eta etorri 
da".
Kexu agertzen zaigu bertzalde, bertsolari 
gazteen faltaz. Ikastoletan erakusteaz
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bozkariotzen bada ere, ez du uste
Xalbadorrek, hortik berehala bertsolaririk 
ateratako denik "bainan egin daike, ene 
ustez gauza horrek balio du ainitz, 
Ikastoletan erakusten duten horrek; arain 
arte Iparraldeko gaztetan ainitz bait zen 
bertsua zer zen ez zekitenak eta bertsoa 
nola egiten zen eta teknika aldetik eta 
batere—  eta gero haiek nola nahi duzu 
joan diten bertso saio baten entzuterat*.

DEHBORA BATEKOAK DIRA BERTSO SAIOEZ
I5TERESATUK0 EZ DIRENAK.
Komentatzen dugu honetan, txapelketa hone- 
tako Iparraldeko bi kanporaketatan behinik 
behin, entzulegoari dagokionez, biziki 
nabaria zen berezitasuna, hau da, alde 
batetik jende heldua eta bertzetik haur 
ttipiak ziren nagusi, erdi tarteko 
gazterik nekez ikus zitekeelarik; kate 
horretan denbora batez etendura bat egon 
dela, alegia.

"Hortakotz" komentatzen du Xalbadorrek " 
bihotzez eskerrak ematen dizkiet nik, 
haurrek eta gazteek ikasiko dutelakotz 
bertsua zer den eta interesatuko 
direlakoz. Hortarik etor ditaike gero 
ateratzea bertsulari zonbait". Hizkuntzaren 
atzerakadak, euskararenak noski, hortan 
zerikusirik ote duen galdetzen diogunean 
*bai, bainan ez, ez. Ez da hori dena, 
Urepelen denak dakite eskuaraz nahiz eta 
zorigaitzez frantzesez ni baino gehiago 
hitzegiten duten, bainan jakin denek 
dakite eskuaraz, batek ezik; bainan ez 
dute. Zuk erraiten duzun denbora bateta- 
kcak izan dira bertso saioez interesatuko 
ez direnak eta ez dakite bertsoa nola 
egiten den eta ez dute ulertzen ze nekea 
den bertso baten egitea, ze mereximendu 
duen bertsoa egiten duenak eta orai ordea, 
ikastoletan dabiltzanak jakinen dute hori".
Iparraldeko bertsolariak hain kantariak 
izatearen arrazoiaz galdetzen diogunean, 
zera dio Xalbadorrek: "Kantu ainitz daki
henen jendeak, bazekien, beno ora,in ere, 
eta kantu zahar ainitz eta kantu zahar 
hoietan ainitz, bertsotarako neurrietako 
kantuak dira, doinuak badakizu; eta 
kantatzeko zaletasuna ere bazen hemen, 
hori izanen zen hegoaldean baino gehiago.

Dena den doinuena ordea, handik etorri da. 
Bertsolariek lehenago henen, aita zenak 
eta Hattinek eta Felix Iriartek eta.... beti 
doinu berean kantatzen zuten, bi edo hiru 
doinutan bertso saio guztia. Hala eta 
guztiz, doinuen garapen hori handik etorri 
da, hori Amuritzak... ".
HAFARROAS GORA EGIH DU BERTSOLARITZAK.
Bertsolaritzaren egoera Kafarroan ea nola 
ikusten duen galdetzen diogunean, eta 
batez ere Gipuzkoakoarekin eta Bizkaiakoa- 
rekin ere konparatuz "bai, bai, dudarik ez 
dago beherago gaudela, bainan egin da 
Hafarroan ere ainitz aintzina. Begira, zuk 
ez dakit gogoratzen duzun bertso txapel- 
ketak hasi genituelarik Lesakan, saio 
koxkorrak egiten genituen. Orai ere nahiko 
koxkorrak egiten ditugu baina orduko 
aldlan saio politak egiten dira orain. 
Jafarroan gora egin du bertsolaritzak 
nahiz eta.... bistan da, Xalbador galduz 
gero, haren mailara heltzen denik...."
Azken aldiotan bertsolarien artean 
eztabaida frango sortzen ari duen bertze 
afera honi buruz; txapelketak bai, 
txapelketak ez alegia; galdetzerakoan 
honela dio: "Begira, txapelketak laguntza 
haundia emaiten dio honi, giroa suspertzen 
laguntzen du, bistan da. Hori ikusten den 
gauza da, txapelketa egiten duk eta 
ikustekoa da zenbat entzule izango den 
han. Horrek ainitz balio du gero!" Segidan, 
eta polemika horren barrenean sarritan 
aitatu izan den bertze honetaz, hau da; 
bertsolariek diruaren truk kantatzearena 
eta holakoez... zer deritzaion.... BEz, ez da 
hala, ez da egia. Nik badakit zein neketan 
ibiltzen naizen lanak utzi eta joaiteko 
neguan eta ez naiz ni bertsotara 
diruagaitik joaiten. Hahiago nuke udan 
debalde joan neguan ordainduta baino. Ez 
dakit baden bakar zonbait diruagatik....".
Kontraposizio moduan edo, tradizionalki 
eta garai batean bertso eskola izan diren 
eta bertsolaritza lantzeko xarma edo ukida 
berezia ematen dioten ostatuetako bertso 
saioez zera diosku Xalbadorrek: "
Ostatuetan kantatzen ziren bertsoetatik 
ere galtzeko hobeak ziren ainitz e! baino, 
hori, Xalbador eta Jtattin holako
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bertsolariak atera ziren gero bainan halen 
eskerrak ostatuetan kantatzen zituzten 
bertso txarrei. Hork daki Xalbador eta 
Mattinek zenbat bertsu txar kantatu 
zituzten! Eta hala txarrak kantatuz 
trebatu ziren eta txarrak kantatuz ikasi 
zuten onak kantatzen. Hik ikusi dut aita 
magnetofoiak abiatu zirenean, eta 
magnetofoiak abiatu orduko Xalbador 
trebatua zen, bainan nik ikusi dut 
erraiten: bertsu hori ez dut nahi
magnetofoieratzea gero e! bainan orduko 
hartuak izanen ziren bainan.... hori ez e!. 
Eta nik erran nion behin: horrela zu
bertsulari ona aise izanen zira; gustoko 
bertsuak dituzunean baiek grabatzen utzi 
eta txarrak ez!".
EGITEH AHAL DEI PIXKA HAU EGIHEZ, BEREIAE
ERE ATERA DITAIZKE, ZEHDAKO EZ! ARTEAH
EUTSI BIZI!
Bertsolaritzaren egungo egoera Nafarroan 
eta Iparraldean bereziki ez bada gehiegi 
alaitzekoa ere, itxaropena ez du galdu 
"izan balitz gazte bat hasia edo, 
esperantza gehlago izanen nuke bainan,

beno, oraindik makurrik ez bada, egiten 
ahal den pixka hau eginez eta esperantza 
zendako ez izan aterako dela gibeletik 
norbait, zendako ez du atera behar eta 
Xalbador izan zen bezalakoa izan. Berdin, 
berdin egin daike. Guk egiten ahal bagenu 
gehiago pozik eginen genuke bainan, egiten 
ahal den pixka hau egitea iduritzen zait 
honetan dela bertsolaritzak bizia atxeki 
deitzan eta, atera bada gu baino hobea 
aisa aterako da errez eta ateratzen bada 
hobe eta artean eutsi bizi".
Azkenik, aurtengo edizio honetaz zer 
nolako inpresioa atera duen jakin nahi 
izan dugu "bai, ni gustura nintzen eta 
saio polita izan zela iduritu zitzaidan. 
Gero irratian entzun nuen eta irratian 
entzunez iduritu zait pentsatu nuen baino 
ahulxeago e!" eta bukatzeko aipamen berezi 
bat egin nahi izan du M. Arozenaz 
"Esperantza haundia hartu dut zerarekin, 
entzuteko goxoa da oso eta Arozenarekin, 
baina esperantza eta poz ikaragarria hartu
dut hori ikusiz! . Holako baten beharrean 
geunden eta errextasun haundia du".
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EH IER A LA R R EK O  KANPORAKETA

E s k u in e t ik  e z k e rre ra  Manolo A rozena, E rn e st A lka t e ta  Antonio Olano.

Ehieralarre! Ez zaigu ez berehala 
ahantziko herri pollit horren izena.
Bainan hori ezezik, erdarazkoa ere gogoan 
edukiko dugu, ez bait ginen alferrik 
Garazin, gora eta behera, bati eta besteari 
Ehieralarre non zen galdezka jardun 
luzaroan. Gehienak, gure euskarazko 
galderari "je ne comprend pas" erantzuten 
ziguten eta bertze batzu ez zekitela non 
zegoen erranez. Azkenean, herri horrek
"Saint Michel" ere zeritzala ikasitakoan 
erraztu zitzaigun bidea, Ez guri bakarrik, 
zeren azkenerako hegoaldeko matrikula 
generaman kotxe erreldu kozkorra bildu
bait ginen bata bertzearen atzetik, 
Ehieralarreko herria iragartzen zuen 
kartel ttipia ikusi genuenerako. Behin han, 
bromatxo bat egin nahi izan genion
"Xipri"ri ia iparraldean mapan agertzen ez 
zen herririk bazen galdetuz, baina ahoa 
bete hortzekin utzi gintuen euskarazko 
mapak erosten ez genekien erantzun 
zigunean.
Bainan utz ditzagun anekdotak alde batera

eta sar gaitezen bertso saioaren azterketa 
llaburra egitera. Aintzinakoetan ez bezala, 
zazpi bertsolari bildu ziren elkar 
neurtzera, horietako bat jende aintzinean 
lehen aldiz agertzen zelarik. Arozena, 
Goizuetar Lesakarrak ez ustekoa eman zuen, 
maila ona eta bertsotarako ahalraena 
baduela agertuz. Lontxo Aburuza ederki 
aritu zen, era guzietako doinu eta 
neurriko bertsoak osatuz. Olano eta 
Fagoagak ere bertso borobilak eskeini 
zizkiguten, gartzelako gaiak zertxobait 
bidez kanpo harrapatu bazituen ere. 
Zeberio izan zen, beharbada, kalitatean 
gehiena jeitsi zena, halere, iaztik bere 
neurria hobetu duela agertu zuen. Azkenik, 
zer erran Xalbador eta Alkat Iparraldetar 
bertsolariez? Ba, betiko neurri ona azaldu 
zutela, urte aunitzetako esperientzia 
baliaraziz.
Orohar, hiru saioetatik onena eta 
berdinena izan zela erran daiteke, 
bildurraren izpirik gabe, gero puntuazioak, 
erakutsi zuen bezala.
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GAI JARTZAILEA: IRIEDER
PARTAIDEAK: Zozketa egin eta tokatutako zenbakiaren arabera.
1- Olano
2- Eusebio Fagoaga
3- Alkat
4- lixel Xalbador
5- Zeberio
6- Aburuza
7- Arozena

Irieder

Arratsaldeko lehen lana ofiziotan. Bata eta bia, Olano eta Fagoaga. Gaia 
hau da: Hauxe errana da: Orain sortzen diren haurrek badutela
hirutanogeitamabi urte bizitzeko bentura gizonezkoak badira. 
Emaztekientzat, aldiz, bizi esperantza lautanogeikoa da. Zu Olano 
gizonezkoa zira eta zu Fagoaga, aldiz, emakumezkoa. Hasi Olano eta hiru 
bertsu zortziko haundian.

Olano

Hara emazte senarra orain 
nahiko lukia hiltzerik, 
zu angi bizi zaitezen beti 
senarrak lana du egin.
Zortzi urtetan gehiago bizi 
senarrarentzat atsegin, 
hortik ikusi (e)zazu emazte 
senarrak joka du(e)la fin.

Olano

Biak elkarrez pasa ditugu 
hainbat urte uda negua, 
eta senarrak esan nahi dizu 
ez da orain berandua.
Poz badaukat ene emazte 
zu(re)kin ongi portatua, 
alargun zare une honetan 
saia zaitez oraingua.

Olano

Ikusten danez gure artean 
beraz ez dau.... 
txarrean eta onean berdin 
lagunduz biok elkarri.
Ene emazte ezazu orain 
behintzat egin negarrik, 
animak baturik daduzkagu 
ta ez nijua bakarrik.

Fagoaga

Honek gutxigo iraun beharrak 
jartzen dio bera triste, 
eta aurrean emakumezko 
hor daude makina gazte.
Baina lana hortan elkarrekin gu 
ibilia hainbat urte, 
eta gu askoz bizkorrago 
nahizta berak hori ez uste.

Fagoaga

Elkarrekin guk pasa ditugu 
hainbeste urte aurrera, 
eta orain zu hil behar hori 
hor dago kolpe batera.
Ta nik gehiago bizitzeko ere 
nola daukaten aukera, 
nahiago nuke joango bagina 
zerura biok batera.

Fagoaga

Zu hil ondoren ni bakarrikan 
inola ez nuke etsiko, 
nola egina biok batera 
bizitzeko lehenbiziko.
Eta esperantzarikan gabe 
gerako nintzan nerekiko, 
zu hilez gero inola ere 
ondo ez nintzen biziko.
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Irieder

Orain hirua eta laua; Alkat eta Xalbador. Zu Alkat hirian bizi zira, bainan 
mendizale izaki eta penaz ikusten dituzu zonbait bidexka hondatu 
dituztela, ohianean pistak, elurreko pistak egin beharrez. Zu Mixel, ohian 
hortako lantegi batean egurgile zira. Hiruna bertsu zortziko haundian 
mendizalea hasita.

Alkat

Menditarrentzat bizia neke 
herri honetatik ageri, 
ogibidea zaindu dezagun 
uztartu gaiten elgarri. 
Hoinbertze gauza eskein beharrez 
kanpotik dago zeineri, 
galda nezake utzi mendia 
otoi menditar hoiei (bis)

lalbador

Elurrera jin nahi dutenek 
hemen hoinbertze zorion, 
bilatzen diet ai ikusten duk 
ohiana zer gisan dagon.
Herri bideska hok ikusteak 
lagun ez deak egin on, 
hik ere hemendik joan gabe 
hemen behar huen egon (bis)

Alkat

Elurrarekin egurrarekin 
batzuek dituzte lanak, 
bihotz barnera sartzen zerauzkit 
lagunak orain emanak.
Ogi gosean hirian ere 
egun badira andanak, 
herritik kanpa Joan behar du 
ogirikan ez daukanak (bis)

Alkat

Elurra eta egurrari nik 
egin nahi dut agurra, 
bien aldera joaiten bait naiz 
ni guziez barura.
Bainan hirian bizibidea 
enetzat dago segurra, 
eta pobreen ogibide da 
elurra eta egurra. (bis)

Xalbador

Ohianetikan bizi modua 
lagun balaikek segurra, 
ta ohian hortan arrotz horiek 
ikusteaz arrangura.
Aurki ta laster horra hiritar 
horri egin zok agurra, 
bertzenaz arrotzak hartuko diek 
elurra eta egurra (bis)

Xalbadar

Horren ofizioari duk hik 
ihes hire arabera, 
ta lagun batenganik ez naiz ni 
horrek uzten alegera.
Hemen ere bizi bait litaike 
etorri ohian aldera, 
elkar lagunduz biziko gaituk 
arrotzak botaz kanpora. (bis)

Irieder

Orain bortza, seia eta zazpia. Laster Herriko Etxerako botoak edo 
hauteskundeak heldu dira. Zu Zeberio, azken urteotan alkate zira eta 
karguan jarraitu nahi duzu. Zu aldiz, Aburuza, alkate postu hori hartu nahi 
zenuke. Zu Arozena boza emailea zira. Hiruna bertso zortziko haundian, 
orainarteraino alkatea izan dena hasiz, Aburuzak jarraitu eta boto emailea 
azkena:

£i?£if3n5?8
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Zeberio

Orain artean izan bait dira 
zabalik herriko ateek, 
eta besteentzat izateko ere 
hor bazegoen patente.
Orain artian txukun haskua 
izan banaiz ni alkate, 
berriro ere izateko 
ez al naiz konpetente.

Arozena

Alkaterikan onena behar 
hona nere a (ha)leginak, 
baina uste dut ho(r)ik biek era 
ez direla oso finak.
Batek laneko gogorikan ez 
besteek kontatzen eginak, 
nere iritziz hoiek biak dira 
herriarentzat berdinak.

Aburuza

Konpetentea diola dio
eta horra ba jakina,
lau urte behintzat pasa ditu ta
hutsa da honek egina.
Alde guzrtitan zabaldu dezu 
alkate gauza zikina, 
ta Arozena oraintxen duzu 
zuk hemen aukera fina.

Zeberio

Boto emaileak egin baitu hor 
txarrak garala galda, 
baina alkate txukuna izan naiz 
nere gorputz ta azalda. 
Hobeagorik herritxo honetan 
gaurkoan hortxe bai al da, 
botoa zuri nola eman 
gorputzik ez al da.

Aburuza

Gogor xamarra azaldu zera 
oraingo hontan Arozena, 
hori entzunak nere barruan 
sortu du holako pena.
Etorkizuna neregan dago 
izan (e)zak itxaropena, 
ez al dek ikusi nola dagon 
Zeberio hau gizena.

Zeberio

Herri batean alkate izateak 
baditu bere arrisku, 
botatzaileak berak orain ne(r)i 
egiten bait dit hor txistu. 
Horrek esandako txotolokerik 
egingo ditut nik a(ha)ztu, 
lehen bezalaxe kaletarrak eta 
baxerrik egingo (d)itut babestu.

Arozena

Gizena da bai eta etxe bat 
egin du gure kontura, 
alkate txarra izandu dala 
dator denaren burura. 
Eskatzen diot ez dadilela 
etor ene ingurura, 
hobe genduan bere amatxok 
ez bazun sortu mundura.

Aburuza

Baserritarrei eta kaletarrei 
egiten die babesa, 
orain artean aizu laguna 
izan zara aldrebesa.
Ta Arozena entzun ezazu 
une honetan promesa,
Zerga guztiak kenduko ditut 
nahizta izan nekeza.

Arozena

Zergak kentzeko jaun berri honek 
bai omen dauka a(ha)lmena, 
hautagai hoiek beti daukate 
eskdini nahiko ordena.
Eta hau da orain zuen aurrean 
nik galdetu nahi dudana, 
herria bera ez ote dugu 
guk alkaterik onena.
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Irieder

Orain bigarren parterat pasatuko gira. Ariko dira bata, hirua eta zazpia. 
Zu Olano, denda edo komertzio ttiki baten jabea zira. Zuk aldiz, Alkat, 
Hipermerkatu bat eraiki nahi duzu ondoan. Zu Arozena eroslea zira. Hiruna 
bertsu zortziko ttikian, dendaria hasiz, Alkatek jarrai eta eroslea 
azkenik.

Olano

Ez naiz inkomoratzen 
gaurguan ezerke(re), 
ta beldurra gutxigo 
gutxitan inorke(re).
Honek jarria digu 
gaur hutsaren truke, 
bi emango dizkizut 
honek bat be(za)in merke.

Olano

Ez.nuen Alkat gaurkoz 
nik askorik uste, 
denda hortan badauzka 
gaur milaka traste. 
Bainan erosle sinits 
etzazula uste, 
onik ez dauka ezer 
txarrenak hainbeste.

Olano

Egiten ditut Alkat 
albotikan galde, 
beraz ijitotzeko 
presturikan zaude. 
Uste txarrean lagun 
gaurkoan hain gaude, 
zu izorratzeagatik 
salduko debalde.

Alkat

Eroslea zerauku 
egun atzerian, 
komertsanta aldiz 
ongi ta lorian.
Hdk ere denda on bat 
daukat errabian, 
prezioa ttikia ta 
magazin haundia.

Alkat

Onetik daukadana 
nik erranen dautzut 
haundi aberats naiz 
eta burua xut.
Biek hor espantuan 
tirrit eta turrut, 
hamabost egun gabe 
nik itoko zaitut.

Alkat

Debalde saltze hori 
ez daike betiko, 
haundiak nonbaitik 
baitako jalgiko. 
Bertze hau ere luzaz 
ez da ageriko, 
zuri hitzeman ta 
neri erosiko.

Arozena

Beraz bera dijua 
gauzaren kostera, 
batek merke ta bestek 
merkego ostera.
Ki ez nijua hemen 
demandan hastera 
baina etxetik urrun 
ez noa erostera.

Arozena

Onena otoi zatoz 
aizu txiripito, 
ttikia ito nahian 
bakarrikan kito.
Bainan gauz onik ez dut 
gaur nik horiekiko, 
biek ere baitira 
hoik nahiko ijito.

Arozena

Alkatek lurpera du 
bere konduta, 
erosleak e(re) bere 
aukera nahi du ta. 
Olano hortxe daukat 
begitan hartuta, 
beraz debalde noa 
horreri kenduta.
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Irieder

Bia eta bcsta; Fagaaga eta Zeberio. Zeberio, ostatuan afaldu eta ohartu 
zara boltsa galdu duzula eta dirurik ez duzula ordaintzeko. Fagoaga, zu 
ostatuaren jabea zira. Hiruna bertsu zortziko ttikian Zeberio hasita.

Zeberio

Ederki nago orain 
ondo bazkalduta 
baino agertu bait zait 
kristoren konplota. 
lere karteratxoa 
inortxok o(ho)stuta, 
orain bazkaririk 
ezin pagatuta.

Fagoaga

Inoiz ez det izandu 
hain kliente ahula, 
aurren txuleta jan du eta 
ondoren angula.
Inork ez nau egin neri 
horrelako burla, 
ta gehiago zu honera 
ez etorri sekula.

Zeberio Fagoaga

Hik arrazoia bota 
neri kolpe baten 
eta kanpora irtentzeko 
hots haundiak aten.
Ez al duk izango hori 
taberneron kalten, 
ez hadi apuratu 
pa(ga)tu beste baten.

Ondo jantzita sartu da 
ta boltsatik pobre, 
ez nuen pentsatzen zanikan 
hau hain mixerable.
Gainera beste kopa bat 
egiten zun galde,
le(he)n bait le(he)n begin bistatik 
egin (e)zazu alde.

Zeberio

lagusia ez al dezu 
harrotu mingaina, 
hitzari hartu behar zaio 
daukaten tamaina. 
Bazkaria pagatzeko 
e(g)ingo det a(ha)legina 
platera garbitzen eman 
bazkarin ordaina.

Fagoaga

Eskeintza hori e(g)iteak 
ni ez nau harritu, 
a(ha)l dan bazkaririk onena 
nik diot serbitu.
Ta hau gaur egin behar dezu 
zuk txintxo aditu, 
gustora jarriko nuke 
hautsiko ez balitu.
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Irieder

Azken. Dikotea; Aburuza eta Mixel Xalbadar. Zu Mixel medikua ikustera joan 
zara, eta sendagileak hain gustukua duzun txerrikia jatea debekatu dautzu. 
Medikua zu zara Aburuza. Hiruna bertsu zortziko ttikian Xalbador hasita,

Xalbadar

Bisita bat nahi nauzu 
medikua egin,
nik ez baitnatzu zihaurrek 
dukezu atsegin,
Estomakatik bait dut 
egun guziez min, 
hori nundik heldu den 
nahiko nuke jakin (bis)

Xalbador

Urtean behin bait naiz 
ibiltzen bestetan, 
mozkor batzuek biltzen 
ditut bai artetan.
Jaun medikua erran 
zer egin dezaketan, 
edozer jana dutan 
nihaurren kaltetan (bis)

Xalbador

Baserrietan bada 
hainbertze' xerriki, 
bertze jatekorik guk 
kasik ez izanki.
Deus ez edan behar da 
xingarra ez hautsiki, 
xutik zer demonio 
behar nau atxiki (bis)

Aburuza

Honuntz etorri zera 
eri zeralako, 
eta osasunez 
zu zabiltza flako. 
Erantzuna eman dizut 
zeure onerako, 
eri zaude zu orain 
jana duzulako (bis)

Aburuza

¥ere esanarekin
ezin dut kontsola,
txerrikiak behin pein
le(he)n bait le(he)n kontrola.
Izorratzen ari zara
erabat odola,
eta ahantzi ezazu
zehorrek alko(ho)la.

Aburuza

Hau bideratzea gaur 
erraza ez da ta, 
hartu ezazu orain 
nere errezeta. 
Txingarra jaten dula 
ta gero txuleta, 
hobe dituzu denak 
etxean gordeta.
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Irieder

Hirugarren parte honetan bertsolari bakoitxari galde eginen diogu bi lan. 
Lehenik lehen kantatuko dut bertsoa osatzekD eta bigarrenik lau 
lerromuturrak emanen ditut.

Olano OIMAK: Blguna, laguna, eguna, lizu n a .
Euskararen g u darl da 
oln  b e r ts o la r la
arrazoia daukazu 
esan du egia.
Hori ez da anaiak 
oraingo berria 
nolabait goratu nahi det 
nere herria.

Gure bizitza ez da 
ez aso biguna, 
trankil egon zaitez 
itxaron laguna. 
Hoizbait iritxika da 
nahi degun eguna, 
hura ez da izango 
benetan lizuna,

Fagoaga OLKAK: Barda, narda, behar da, karga .
Hona e to r r i  gara  
ongi bazkalduta
lanen beharra izango da 
hau kontutan hartuta. 
Odola nerbioekin 
jarririkan sutan, 
egiten dedan bezala 
gaur ez det disfruta.

Kezka galanta banun 
bai nik ere barda, 
honera etorri beharra 
banun nahiko karga.
Ta nola honeraz gero 
inor ez da narda, 
ta hortarako guztia 
hemen egin behar da.

Alkat OINAK: ik u s ia , b au zia , g u zia , b ilu z ia .
I tsa so a n  ura a sko  
zervan  iza rra k ,
lur huntan ere dagotzi 
hain segur bakarrak.
Zendako guk alferretan 
baztertu indarrak, 
lur huntan hain haundi dira 
guzien beharrak.

Aspaldian guziez 
dugu ikusia,
Euskalerria dela (bis) 
guziz biluzia.
Txakur eta gatuak 
bezala guzia, 
elgarrekin dezagun (bis) 
irabaz hauzia (bis)

Xalbador OINAK: J a k i, z a t i ,  i z a k i ,  e z ta k i.
Mundua ja r r i  za ig u  
eroen fe r ia n ,
halare hemen nago 
ni zentzu tirrian.
Ez dut irabazterikan 
uste loterian, 
ta aberatsetaz ni ez 
nago inbidian.

Gustukoak ez ditut 
nik hoinbertze jaki 
zerrikia ordea 
gustuko izaki.
Lontxok hartarik ez jan 
egunean lau zati, 
beharrik medikuak 
deusere ez daki (bis)
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Zeberio OIMAK: H asi, n a b a si, ik a s i ,  s a s i .
Ogla ir a b a z te n  
i z e r d i  u g a ri,
Egunero saiatzen naiz 
ibiliaz larri.
Zergatik gai hori gaur 
dezute jarri neri, 
ikusi al diazu 
mutiko elbarri.

Bertso eskola batian 
egin ginan hasi, 
hantxe ibiltzen gara 
jota bera nahasi. 
Baztarrak nahastuta 
ebaki sasi,
holaxen egin nahi degu 
bertsotan ikasi.

Aburuza OIMAK: Laburra, xim urra, agu rra , gezu rra
B e s ta r ik  b e s ta  g a b i l t z  
s a s o i  ed errea n ,
behintzat saiatzen gera 
horrela lanean.
Edozer gauza orain 
daraman aurrean 
sasoia aurkitzen da 
beti indarrean.

Gaurko saioa nahi det 
entzule laburra, 
eta jartzen dizut 
kopeta ximurra.
Le(he)n bait le(he)n egingo dut 
hemendik agurra, 
honekin ez dut erran 
batere gezurra.

Arozena OIMAK: G aztea, e n a ztea , a te a , b a s te a
Hunduan den g izo n a k  
b eh ar du p e n ts a tu ,
eta ez horren arin 
jendekin kontatu. 
Behartsua beti aurren 
haundiak du hartu, 
hori egia da ta 
entzule barkatu.

Gehiago egin dut hemen 
bertsotan hastea, 
nahiz animatzera 
dator emaztea.
Atzean hantxe dago 
lirain ta gaztea, 
ihesi nijua ta 
ideki atea.

Euseb io  Fagoaga e ta  O lano.
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Irieder

Orain laugarren parterat pasatuko gira, hots; gartzelako gaiara. Lehenik 
bukaera emanen dut bertsoa osatzeko eta gero gaia jarriko dizuet hiru 
bertso egiteko doinu eta neurri librean. Erran gartzelako gaian, bertsorik 
onena egiten duenarentzako kopa bat izanen dela herri honetako auzapezak 
eskeinirik.

1) Bertsoa osatzeko bukaera:

G aurtlk  au rrera  b i z i  behar d u t  
itx a ro p e n e z  b e te ta .

2) Gartzelako gaia:

Gezurra.
Olano

1) Gertatzen dana beraz anaiak 
ez daukat ez nik ahaztuta 
nahiz hemen gure herri maiteak 
nahi dan guzti ez lortuta.
Bainan sinetsi arren bihotzez 
ta egon sinestuta,
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta.

2) Gezurra dala esan digu gaur 
honek hemen alajaina
eta berari hartu beharko 
biok arpotik tamaina.
Ez nizuke nahi entzule zintzo 
hemen guztiak engaina, 
egiak indarrikan ez dauka 
hori gezurra da baina.

Egia esan hura guztiari 
hemen ez det nik ulertzen, 
eta nahi nuke antzera dana 
ezin da gaurkun kontatzen. 
Barrena ere kezkatan daukat 
inguru guztia lehertzen, 
gezurrarekin gaur zenbait txakur 
ote diraden mantentzen.

lahiz eta gero bero guri eman 
albotik mila aitzeki, 
dana gordetzeko ere badaukagu 
nik ez dakit zenbat toki.
Horra gaurkoan dudetan hemen 
ezin liteke eduki, 
gezurra danik ez diat uste 
gezurra nahiz izan aitzeki.

Fagoaga

1) Aspalditikan hemen gabiltza 
gu beti gerra batetan,
eta ez ere ez gendun hartzen 
dana zan gure kaltetan.
Baina ia irabazi degu 
hori denentzat onetan 
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta.

2) Askotan gauz(a) bat ezin esanak 
ematen digu beldurra,
bainan egia izaten da eta 
esatea ez da xamurra.
Faltsokeria ez det maitatzen 
ez det maite jende zakurra 
eta gustora emango nion 
goitikan bere egurra, 
ez dakik askok zergatik esan 
behar izaten gezurra (bis)

Askok gezurra esandakoan 
beuren ustez hor hazaina 
egiaz ezer ez da izango 
baina luzatu mingaina.
Horrengatikan ne(r)i gustatzen zait
jende jator ta liraina,
eta aguantatzea tokatzen
zaigu guri tokatzen baina,
beren burua beste gauzikan
ezin bait dute engaina. (bis)

Guztiendako konsejutxo bat. 
hartua daukat buruan, 
hainbeste kristau beldurrik hemen 
bait zaudete inguruan.
Kalean hor barna gezurra esanka 
inor ez bedila juan, 
bere burua itsusten baitu 
beti ho(r)i e(g)iterakoan, 
egia fina izaten da ta 
eraman denok goguan. (bis)
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Alkat

1) Badakizue euskal bizitza 
bakotxarentzat errex ezta, 
hargatik denek maitatzen dugu 
batzutan e(g)iten besta.
Gero hobe da ikusi nahiz 
izango nuke nik kesta, 
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta.

2) Egiari bihotzez 
egiten dut agur, 
bainan egia ere 
jendea da beldur.
Bide onena dela 
Alkat beti segur, 
erran behar dut bada 
ez gelditu uzkur 
gezurrak betidanik 
zangoa du labur (bis).

Hoinbertze auzi bada 
nunnahi gaur egun, 
bakotxaren bizitza 
ez al zen gu ilun. 
Egiaren bidea 
hertsi ta urrun, 
bainan denek egia 
har dezagun lagun 
herriko gezurtiak 
salhatu ditzagun (bis)

Gezurra merke dela 
nunnahi ohartzen, 
baina gutarik gutti 
al dute onartzen.
Gezurra entzutean, 
ni ere oldartzen, 
egia laguntzea 
dautzuet galdetzen, 
gezurrarekin ez da 
deusere salbatzen. (bis)

Xalbadar

1) Bertsolaritzaz egiten ditut 
nik hainbertze pentsaketa, 
bertsolaririk gure gaztetan 
ez da ateratzen eta.
Hiru alaba gaur entzutera 
hunat etorri zaizkit eta 
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta. (bis)

2) Makur haundia egin dezazke 
hori da gauza segurra, 
bainan hala ere gure gobernu 
gizonek hori ardura.
Dabilateta egun hauetan 
ez horri egin agurra,
Chirac-ak eta Miterrandek gaur 
baliatua gezurra.

Gezurrak barne iluna duke 
txuria badu azala, 
bainan hainbertze hau dabilate 
egia balitz bezala.
Mi izan arren naizen gizon txar 
xumea eta apala, 
gezurretikan gure jainkoak 
beti begira nezala.

Ez dira behar hemen nahasi 
gezurra eta tratua, 
gezurra zer den bakotxa bera 
bai ditaike ohartua.
Ta zortzigarren manamenduak 
hau hola debakatua 
nehork ez ote du kentzen ahal 
gezur madarikatua.
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Zeberio

1) Nahiz euskaldun gaztek gartzelatxotan 
holaxen dauden erreta,
guk hemendikan hartu behar degu 
berak behar duten harreta.
Ta beran askatasuna hamen 
izan gaurko erneta 
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta.

2) Entzule maite segi behar dugu 
Etxepareren indarra,
berak euskarari jarri bait zion 
eman su eta garra.
Zergatik bere kantuari 
hamen gaur egin parra, 
gure Jainkoak gorde dezala 
hor arbaso zaharra.

Hona barruko gazteditxoa 
beti ez bisita etsita 
oraintxe gaude gezurrarekin 
gu (e)re nazkatzen hasita.
Ez al dago gure Naparru 
Euskadiari josita 
beraz e(re) lagun egin zaigun 
Euskalerriari bisita.

Ez al daga asko 
sasi eta larra, 
atzerritikan ekartzen diegu 
guri kristoren giharra.
Hortxen ibiltzen gera gu 
euskal baratza nahi du jorra 
baina laister utziko degu 
berak esaten duten gezurra.

Aburuza

1) Entzule maite izan ezazu 
une batetan harreta, 
iskanbila ta istilu franko 
nunnahitikan metraileta.
Neri halaxe hortxen dugula 
denok negoziaketa,
gaurtik aurrera bizi behar dut 
itxaropenez beteta.

2) Hitz bat entzunda nere barrura 
sartu zaidala belaurra,
ta erantzuna ematea ere 
ez dugu oso xamurra.
Berriro ere jarri beharko
ene kopeta zimurra,
gauz(a) horrentzako agurra (bis)
nahiz egia sarritan hemen
ez izan hitz xamurra,
nere partetik baztertu nahi det
bizi guzian gezurra (bis).

Bizitza hontan ongi jokatzen 
ez da ere atsegina, 
bata bestea kanporaturik 
nolatan ez den berdina.
Bainan urruti alde hontatik 
hartzen diet nik usaina 
ta hori gauza jakina (bis)
Madril aldetik ta Paristikan 
datorrela gaur etsaina, 
beste moduan ibiliko zan 
egizaleak bagina (bis)

Gezurrarekin dihoala gaur 
hainbat esaldi pila 
ta erantzunak eman nahiean 
aurrez politiko pila.
Peria holaxen sortzen da hemen 
hutsen truke iskanbila, 
hara zer dan marabila (bis)
A(ha)legin guztiz bultza dezagun 
zoaz egiaren bila, 
ta nere asmo jator hau orain 
egi bihurtu dedila. (bis)
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Arozena

1) Ez dut gustoko sekulan izan 
bertsoaren txapelketa, 
nahiz ta adinez aurrera joan 
ni ezin egon gordeta.
Epea ere ez da bukatu 
nahiz zuek egon haseta 
bizi moduan izan behar da 
itxaropenez beteta.

2) Mundu honetan zuzen joan behar 
hor dago gure agurra,
nahiz ta gutxitan zuzena izan 
hor da nahi dugun apurra.
Bide zuzenen ez dihoanak 
egin lezake agurra, 
bide bidetako etsaia baita 
ezpainetan dan gezurra.

Kontu kontari ibiltzen dira 
ustez hain bide haunditan, 
politikoen martxa harturik 
nahiz gaizki irten erditan. 
Faltsokeria ezaguna da 
begiraturik begitan, 
naizen apurra nahiago dut nik 
behintzat izatea egitan.

Egi bidea dugu zuzena
hor dago gure arnasa,
nahiz ta askotan geran gutxitik
bide zuzenez ez pasa.
Bainan txintxoa izatea ere 
nolatan ez da jolasa, 
egi bidean nahi nuke hemen 
nik eman nere arnasa.

Irieder: Epaileak eman dute deliberoa eta emanen ditut lau lehenen izenak.

1 - Mixel lalbador (562 puntu)
2 - Alkat (550,5 puntu)
3 - Arozena (524 puntu)
4 - Aburuza (521 puntu)

Gartzelako gaian bertsorik onenaren saria Ernest Alkati emanen zaio bere 
hirugarren bertsoarengatik.
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Aingeru Epalza:

«NAFARROAN BERTSOLARITZA BERPIZTU DELA ERRATEA 

EZ LITZATEKE ALDREBESKERIA IZANEN»

Txapelketa guzietan bezala eta bertsolaritzan are gehiago, epaimahaiak garrantzia 
bizia du. Kanpotik ikusita nahiko zaila ematen du bertsoak epaitzea, puntuazic bat 
ematea. Gauza guziak bezala, epaitu, puntuazioa objetibotasunez eman daitekela 

erraten dutenak badire, bertsoa artea denez puntuak ematea astakeri galanta dela 
erraten dutenak badiren bezalaxe.

Jean Etxegoien, Joxe Urroz, rlikel Bujanda, Emile Larre, Kichel Itzaina eta Aingeru 
Epaltza izan dira Nafarroako Bertsolari Txapelketan bertsoak epaitzeko lan neketsu eta 
arduratsua beren bizkar hartu dutenak. Bertsolaria bertsoa osatu ezinean ari den 
artean, ondoan, mahai baten inguruan eserita, arretatsu eta burumakur, lapitza eskutan 
papera bati begira diharduten serio itxurako gizon horien betebeharra oso guttik 
ezagutzen dugu. Horregatik iduritu zaigu interesgarria beraietako batengana hurbildu 
eta bertsoa epaitzeko orduan erabiltzen dituzten erizpidetaz galdegitea, aldi berean 
egunga Nafarraako bertsolaritzaz duten eritzia entzunez, nehork baina hobeki ohartzen 
baitira egiten diren bertsoen mailaz eta urte batetik bertzera gertatzen diren aintzin- 
atzeraketaz.

Aingeru Epaltza Iruñean jalo zen duela 28 
urte, ikasketaz eta lanbidez kazetaria da, 
egun "Fafarroa Gaur" gehigarriaren 
arduraduna delarik eta bokazioz, ziuraski, 
idazlea, azkenaldian sortze lanetan bait 
dihardu barra-barra, zenbait sari ere 
eskuratu dituelarik. Bigarren urtea da 
aurtengoa epaimahaian egoten dela. Hona zer 
erran digun epaitzeko erabiltzen dituzten 
erizpideetaz galdegin diogunean. "Bertsoa 
baloratzerakoan bi arlo berezi behar dira: 
batetik mezua eta bertzetik azala. Mezuari 
dagokionez kontutan hartzen da ia bertso- 
laria gaiari lotzen zaion edo ez; enandako 
gaiari lotzen zaion edo ihes egiten dion. 
Ofizioka ari direnean, berriz, ia suertatu 
zaion papera ongi betetzen duen, lagunak 
esandakoari erantzun dion eta bertsolarien 
artean egiazko elkarrizketa sortzen den. 
Bakarkako gaia jartzen zaionean berriz, 
emandako gaiari ongi lotzea da baldintza 
ukaezina.

(2)Eill2ll2)l2)l2)l2)l2]l2)li2ll2ll2)l2ll2ll2lIa]l2Jl2ll2)l2)tel6Jl2ll2Jl2]i2l[3l2)l2]l2lI3 (j



| [ | | L J  p j  [ I I  [ t l  ^  I  I  |O I| |C31  [ □ !  [ g |  |I_»| | L J |  | L J |  | L J |  | L J |  | L J |  | L J [  | H  |L» | ■ | l  1 I '  ■ I '  ■ | L J |  | L J |  [ L J |  | 1 J |  |L»| | L J |  | L J |  | L J |  | L J  | [ L J |  | L J |  | L J |  [L»| | L J |  | L 1 [  ^ L J |

ligarren arloari dagokionez berriz, funtsa, 
eurria litzateke. Eta neurria aukeratutako 
oinuak agintzen du eta neurriarekin batera 
arteko etenaldiak etabar. Gero errina 
etorke, hau da, oinen edo bertso bukaeren 
ots kidetasuna. Errimaren barnean maila 
ramatikal desberdinekoak erabiltzeari eta 
onbinazioak egiteari ematen zaio garran- 
zia. Bau da, errimaren aberastasunari. 
iaita ere kontutan hartzen da arau grama- 
ikalak zaintzea, joskeraren egokitasuna, 
okallsmoetan ez gehiegi erortzea, hizkeraren 
rgi eta zorroztasuna, bertsoak izan deza- 
een poesia, edertasuna, figura poetikoen 
rabilera, (kontrasteak, ironia, metaforak) 
.a. Beraz, kontutan hartzen dena nahlko 
remu zabala da eta problema oso segundu 
uttitan epaitu beharrak sartzen du".

'ESBORAK BADD ZER IKUSERIK PUITUAK 
IATERAKOAS

urtengo bertsalari txapelketako kanporaketa 
atetan entzundako eztabaida planteatu diogu 
ndoren Aingeruri, hots, ia epaile bakoitzak 
ertsoaren arlo berezi bat (errima, neu- 
ria,...) edo bertsoa asotasunean epaitzen 
uten. "Bakoitzak bertsoa osotasunean 
artzen dugu eta puntuazio bakarra ematen 
iogu kontutan hartuz bertsoaren inguru- 
lingurutan egon daitezkeen arlo guzlak. Hor 
ertatzen dena da epaileak mundu eta jatorri 
esberdinetik gatozelako eta batzu, adibidez, 
dazleak garelako, sena hutsez gehiago 
egiratzen diogula bertsoaren edertasunari . 
ertze batek, burua horretara duelako, 
eurriari sakonago begiratuko dio. Eritzi 
ta lan desberdinekoak garelakoz, batzuk 
rlo bati zorrotzago begiratzen diogu 
ertzeari baino. Halere, seikotearen artean 
sotasuna osatzen dela uste dut".

zkenaldian puri-purian dagaen gaia plan- 
eiatunahi izan diogu • ondoren Aingeruri. 
uela berriki, bertzeren artean Patxi Peru- 
enak zalantzan jarri zuen bapatekotasuna, 
artzelako gaian bertso batetik bertzera 
inutu edo minutu eta erdi pasatzen denean. 
a hori kontutan hartzen duten epaitzerakoan
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izan da gure galdera. "printzipioz ez da 
kontutan hartzen, baino gero puntuazioa 
ematerakoan nabaritu egiten da. Ezin da 
berdin puntuatu minutuko tartea izan duena 
edo berehala botatakoa. Gainera, espektatiba 
faltsoak sortzen dtra. Bertsolari batek 
minutu bat hartu eta gero bertso xarnanga- 
rria ez badu egiten, sortutako espektatiba 
guziak parrot egiten dute. Dena dela, neurtu 
ezin daitekeen gauza da. Ezin da erran 
minutu erdia pasatzen duenari honenbertze 
puntu guttiago eta abar. Halere, argi dago 
puntuak ematerakoan nabaritu egiten dela".

ESKOLA ZAHAKREKOAX ETA BEETSOLARI BESEIAK; 
BI KUHDD DESBERDIE

Gure ustetan txapelketak duen alderdi 
kaltegarria agertu nahi izan diogu Epaltzari. 
Bertsozale garen guziok penaz ikusi izan 
dugu nola egiazko bertsolariak -eta ez dugu 
izenik aipatuko- txapelketetan kanpora 
gelditzen diren, lehiaketa horrek dituen arau 
zehatz eta konkretuetara nolabait makurtzen 
ez direlako edo teknika hori behar bezala 
menperatzen ez dutelako. Bat etorri da 
gurekin Aingeru, baino irtenbidea bilatzea ez 
da gauza erreza. "Bi bertsolari nota daude 
eta hori Safarroan inon baino nabansenkiago 
ikus daiteke. Talde bat gaztea edo gazteagoa, 
betidanik txapelketaren inguruan mugitu izan 
dena eta ohitura haundia duena txapelketak 
agintzen dituen arauak betetzeko. Talde 
horrek, garai konkretu batetan sortu delako, 
burua horretara egina dauka. Bertze batzu, 
aldiz, plaza-gizonak dira eta aisago aritzen 
dira talde koxkor baten aintzinean gai 
librean edo gai-jartzailerik gabe. Batzu, 
batera zein bertzera ongi egokitzen dira 
baina ez denak. Badira txapelketarako baka- 
rrik balioi duten bertsolariak eta txapel- 
keta inguruan eratu diren baldintzetara 
egokitzen ez direnak badiren bezala. Hauek 
ia adintutako bertsolariak dira, eskola 
zaharrekoak eta nahiz bertsolari onak eta 
plaza-gizonak izan, ez dute emaitza onik 
lortzen txapelketetan. Eta honek pena 
haundia ematen du. Argi dago bi bertsolari 
mota daudela, bata eskola zaharrekoa, 
bertsolaritzaren kalterako galtzen ari dena

eta bertzea, berria, ikastola eta txapelketei 
inguruan sortu dena. Onena, bi bertsolari 
mota horiek mantentzea litzateke, baina e; 
dakit hori lortzen ari ote garen. Orain 
bertsalari txapelketa dela eta ez dela 
horren inguruan sortzen ari den eztabaidt 
onuragarria izan liteke. Azken batean ona d« 
planteatzea bertsolaritzaren lekua ez deli 
txapelketa. Espektakulo bat izan daiteke 
bertsolaritzaren onerako ere izan daitek( 
bertsozaleak sortzen dituelako, baina ber- 
tsolaritzaren helburua inondik ere ezii 
liteke txapelketa izan Bertsolariak et? 
bertsoak ez du zergatik bere inguruai 
epaitzen, seikote serio baten beharrik eti 
ezta gai-jartzailerik ere”.

GAIAK; EHTZOLEGOA ETA BERTSOLASIEH ARTEAl 
OREKA LORTD BEHAS.

Aurten eta aurreka urteetan ere, Iflak: 
Zabaletak eta Irieder-ek bete duten lanar: 
gai-jartzea deitu izan arren, hori ez dc 
egia, ez osoki bederen. Horiek gaiak emai 
hakarrik egin ohi dute Zabaletak Etxarrii 
garbi aski erran zuen legez. Gaiak jartzekc 
eginkizuna epaimahaiak betetzen du Aingerul 
erran digun bezala. "Gaiak denen arteai 
jartzen ditugu. Bakoitzak gure gaiak eramai 
eta gero guziak bildutakoan, batzuk bazter- 
tzen ditugu eta kitto. Beno, batzutan kanpak( 
jendeak, bertsozaleren batek bakarren batzi 
ekartzen dizkigu, baina ez desiagarrii 
litzateken adina. Gaien aldetik, aurtei 
zenbait kritika jaso ditugu, nolabait gatzi 
guttikoak edo xinpleegiak zirela erranez 
Iaz, ordea, alderantziz gertatu zitzaigun 
bertsolariak egin ziguten kritika, gaiei 
zailtasuna zela medio. Hemen ere, bi part( 
daude; entzulea eta bertsolaria. Gaial 
bientzako egokiak izan beharko lukete, bainc 
oreka lortzea ez da gauza erreza".

AZKEH DBTEOTAI KALITATEARI DAGOKIOHE; 
HOBEKUHTZA HABARI

Ezarian-ezarian, barearen gisa bada ere 
aintzina ote goazen edo kalamarroen antzerc
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Ibelka ote gabiltzan zalantzak ditugu 
srtsolaritzaren munduan ezezik bertze 
jnbait arlotan ere, batez ere hemen, gure 
ifarroa maitean. Uor hoberik honi buruz 
•itzia emateko, epaimahaian egon den bat 
lino? "lik uste garbi dagoela aurrerakuntza 
ibaritu dela batez ere bertsolari batzuen- 
m. Eta beharbada gehiena hobetu direnak ez 
Lra finalera iritxi direnak lzan, bertze 
rnbait baizik. Bertsolari batzu nabarmenki 
Dbetu dute bere maila, hobeki neurtzen dute,

saiatzen dira ikasten, lantzen e.a. lik uste, 
gutxika-gutxika, lafarroako bertsolariak 
hartzen ari direla maila, nahiz eta oraindik 
konparatu ezin gaitezkeen Gipuzkoarrekin, 
adibidez. Halere, honela segituz gero, guzi 
honek fruituak emanen dituelcikoan nago, noiz 
ez badakigu ere. lire ustetan zailena lortu 
dugu txapelketaren bitartez, eta hori 
lafarroako bertsolaritzari bultzada bat 
ematea izan da. Horregatik, berpizte hitza ez 
litzateke gaizki jarrita egonen".

EPAIMAHAIKIDE IZATEA; EXPEBIEHTZIA GOGORBA

Akabilerako utzi badaugu ere, ezin izango 
genuen elkarrizketa amaitu epaimahaian 
egotea zernolako experientzia izan den gal- 
detu gabe. Aingeruren hitzak aski adieraz- 
garriak dira gai honen inguruan. "Epaimaha- 
ian egotea izugarrizko erresponsabilitatea 
da, eta experientzia gogorra gainera. liri 
betidanik gustatu izan zait bertsolaritza 
eta mundu hori landu izan dut, baina une 
labur batetan puntuak eman beharra, gauza 
pila bat kontutan hartuta nahiko zaila 
egiten da, ahazten ez badugu gure eskutan 
dagoela txapela buru batean edo bertzean 
egotea. Gainera, entzulegoarentzako ez da oso 
inportantea izanen txapela buru batean edo 
bertzean egotea, baino bertsolariak ez dute 
jolasa bezala hartzen. Izugarrizko inportan- 
tzia ematen diote txapelari eta denak 
beretzat nahi dute. Eta hori, gure eskuetan 
dagoela ardura ikusteak, une larriak pasa 
arazten ditu. Horregatik, nik batzutan 
sufritu egiten dut epaimahaian".

Hauxe da bada, Aingerurekin izandako 
solasalditik, interesgarriena idurituta atera 
dugun zatia. Ziuraski zerbait gehiago ere 
erran zitekeen, beharbada merezi zuen 
gauzaren bat betirako galdurik geratu izanen 
zaigu zintaren zirrikitu ilunean. Gure 
irakurle zintzoak barkatuko digulakoan gaude 
epaimahaian egoteak zer suposatzen duen 
ideia garbia egiteko balio izan ez badio. 
Eta barka bekigu, baita ere Aingeruk, berak 
azaldutako ideiak zuzen transkribitzen jakin 
ez badugu. Amen!
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GERO, HOTZ EZ DENA BERO

Bertsolaritza, Nafarroan, orain dela 
hamar urte baino indartsuago dagoela 
uste dut. Bertsolari berriak plazaratu 
dira, bertsoa zer den jende gehiagori ezagu- 

tarazi zaio eta onespen zabalagoa lortu du 
gure artean. Saioak ere ugaritu dira.

Hala ere, nahiko ahul ikusten dut nik 
gaurregun mugimendu hau. Orain xahartu 
zaizkigun gure gurasoen garaietararte berez 
heldu zen bertsolaria, eta beti izaten zen

norbait bazkal ondoan, toberatarako ei 
Diostesalberakoan aritzeko kapaz, eta pres 
Hori moztu zen toki gehienetan. Egoe 
politikoak, frankrismoak alegia, ez zn 
batere laguntzen, eta hizkuntzaren debalu. 
zioarekin batera futbola eta la yenka ha 
ginen maitatzen, Brasilgo mundialak aditze' 
erositako irratiari esker, eta behin tel 
bista agertuz gero Urtainen konbateak emat 
edo Massielen gona motxa erakusteko 
bertsolariak lehen izaten zirela errat
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isi ginen.
ila bada, ari-leku ohizkoenak (ostatuak) 
rotz bihurtzen joan zaizkio pixkanaka, 
irtze soinu-kaxek abots kraskatuko 
dspatuak baino hobeki kantatzen baitute. 
zona pasiboago bihurtu ere bai, Zerebra- 
go, eta espontaneitate txikiagoko, segu- 
ski.

a lehen bakan zena, bakanago.
ma den, hasieran erran bezala, azkeneko 
teotan hobetu egin da panorama. Hori 
Lranbolaz gertatu da, bertze pilota batzu 
igitzen hasi eta hau jo dutenean: frankis- 
]a eta zentralismoaren kontrako erantzuna; 
srria eta hizkuntza galtzeko zorian 
;usteak sorreraziriko "salbazio'* mugimendua; 
a ondorioz gertatu den "geure" agerpen 
iztien gorespena, beroien aldeko lana eta 
rrera.

srtsolaritzari dagokionean, Euskal Herri 
nilan eginiko azkeneko txapelketak izan 
ra, neurri haundian, mugimenduaren beraren 
agile, komunikabide guziek eskaini dietep 
entzio dela medio, eta bertzalde, zenba- 
rainoko zaletasuna piztu denaren erakus- 
irri.

teresa berpiztu da, eta bertsolaritzaren 
storia nahiz teknika ezagutarazi eta 
ntzen hasi da jendea, eskola-haurrei eta 
inekoentzako eskoletan. Horrela joan da 
ilapait hazi eta berritzen, baita, maila 
anko apalagoan, ITafarroan ere.

>la nahi ere, trebatzea eskoletan gertatzen 
eta jende aintzinekoa txapelketa edo 

tolaturiko saioetan. Sukar berri honen 
;aitzak urri ageri dira ostatu edo 
rtzelako transzendentziarik gabeko lagun- 
te giroan, lehenagoko esparru natural 
riek galduz.

ran liteke boom moduko zerbait izan dela 
keneko urte hauetakoa. Eta orain, hori 
retzen ari delarik, ematen du, bertze 
obintzietan behinik behin, ez dela 
tifiziozko su hutsa izan, eta zainak sendo

xamar bota dituela lurrean. Hau da,
bertsazale zahar eta berriz osaturika multzo 
haundian bertsolari zahar eta berri
mordoxka ari dela gogotik. Horrekin batera, 
aldi berean, aipatu beharra dugu zenbait 
eritzi kritiko ere . plazaratu dela, 
bertsolaritza eta bertsolari "berri"en izaera 
eztabaidatuz.

Nafarroan, Bizkaia eta gehienbat 'Gipuzkoatik 
hagitz urruti gaude, eta gurean erabakiko 
balitz bertsolaritzaren geroa ia guriak egin 
du kantari ariko liratekeenak ez genituzke 
gutti izanen. Baina, pentsatzekoa da 
bertzeetan sorturiko olatua, gaurregun duen 
sasoiari kontzen badio, gure hondartzetara 
ere ailegatuko dela.

Hortaz bada, etorkizunaz galdetzen didazue- 
nean, zer gertatuko zai gelditu beharko 
dugula erantzunen dizuet. Dagoena ez da 
segituan itzaliko, bistan da. Baina
hizkuntzarena berarena ere segurtatu ezin 
bada, nola hasiko gara bertsolariak baietz 
ehun urteren buruan. Hala eta guztiz idazki 
honetan agertu nahi izan dudan bezalaxe, 
zail xamarra zait pentsatzea geroan 
mantenduka dela lagunarteko broma et.a 
denbora pasako bertso-iharduna, afal ondaa.n 
edo ostatuko barraren kontra botatakio 
bertsa maiz aldrebesa baina txispaduna et.a 
bat batekoa; hitzekin jostetan ari garela, 
halako elkarketarekin ustegabeko efektoa, 
majia hori, sortu dugula ohartzeak ematem 
duen plazerra.... Giroak, behinik behin, ez dlu 
horretarako laguntzen, eta beldur nai.z 
pertsonak ere ez ote garen zuhurrag.o 
bihurtzen ari, eta ahoa ideki orduko ez ote 
dugun bizpahiru aldiz erran beharrekma 
pentsatzen....

Datorrena datorrela erratea bertzerik ez 
zait gelditzen, eta bertsolaritza • noizpaht 
itzaliko balitz, bertze gisako umore et;a 
jostabidea harrapatu ditugulako izan dedila. 
Amen.

likel Tabema "Kapi'".
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BERTSOLARITZA NAFARROAN

Bertsa txapelketen historioa Nafarroan, 
beste lurraldetan bezala, gerla 
aurretik ezaguna da. Guk dakigula 
behintzat Bankako J. Felix Iriartek 36an 

txapela irabazi zuen, Goizuetako Andres 
Narbartek 60an, egun ezaguna dugun Bautista 
Jtadariagak 61ean, Lesakako Mikel Arazaiaenak 
62 eta 63an...eta hamarrenbat bertsolari 
besterik biltzen ez baziren ere garai 
haietako bazen zerbait.

Txapelketaren antolakuntzak sortutako nekeek 
67an atsedenaldia hartu zuten eta, zoritxa- 
rrez 79 arte luzeegia suertatu zen. Orduan 
Lesakako Udalak asmo berriz ekin zion 
txapelketa lanari eta harrez gero pittinka 
pittinka indartzen eta sendotzen doa.

Eusko Ikaskuntzak 82an, Xabier Amuritzak 
eman zuen bertso ikastaro bat antolatu zuen 
bere bulegotan. Ikastaro hura izan zen 
Iruñeako bertsolaritzaren suspertzaile, ber- 
tan berrogei bat lagunek Semaforo Gorriaren 
ikasgaiak jaso ezik praktikan ere jartzen 
ahaleginak egin bait zituen. Mere ustez, 
horren jarraipen bat gertatu da Zaldiko Mal- 
dikoko bertso eskola eta gaur egun txapel- 
ketan parte hartzen duten zenbait bertso- 
lariek hortxen dute bere hasiera.

Geroztik etengabeko kate bat dela erran 
daiteke bertsolaritzaren munduan suertatzen 
diren ekintzek osatzen dutena. Bertso 
eskolak indartzeak herrietan saioak burutzea 
suposatzen zuen eta aldi berean txapelketa 
suspertzea.

Gure asmoen gurpilak eraman gintuen hainbat 
eskari eskuratzeko bertsolariok elkartzera. 
Beraz, 83ko udazkenean Elizondoko bilkurara 
deiturik bertsolari eta bertsozaleak, Nafa- 
rroako Bertsolarien Elkartea osatzea erabaki 
zuten bertsolaritza bultzatu asmoz. Bertan 
aukeratuak izan ziren lehendakaritarako 
Mariano Izeta, ordezko Eugenio Arraiza eta 
Zuzendaritzarako bosteko bat.

Helburu nagusia bertsolaritza bultzatze 
bazen ere, bertze bide xume batzuk urratze 
hasi beharra begibistakoa gertatzen zer 
Horrela, bitan banatu zen lana: bateti
bertsolari helduak bateratu eta txapelket 
sendotuz jokatzea premiazkoa jotzen genuer 
eta bertzetik irakaskuntza osoan ikasga 
bezala sartzea nahitaezkoa iruditzen zitzai 
gun.

Lehenengo bideari dagokionez txapelketa 
harrez gero beste itzal bat erakutsi d 
komunikabideetan eta bertsolariek horta 
ohartu dira beren buruak urtetik urter 
estuago ikustea. Honela, pentsatu zen urtea 
behingo txapelketa ez zela aski bertsola 
rientzako eta herriz herri urtean zeha 
bertze saia batzuk egiteko plangintz 
aurkeztu genion Hafarroako Gobernuari. Gur



proposamena onartua izan zen eta hontan ere 
aurre pauso bat eman dugulakoan gaude.

Irakaskuntzari dagokionez, Hafarroako Gober- 
nuarekin harremanetan jarririk 85ean, 
hegoaldeko bertze hiru herrialdek zuten 
bezala, bertsolari liberatu bat lortu genuen 
ikastola eta eskoletarako. Oraindik ere 
ikastetxe guztietan bertsolaritzarako plan- 
gintza bat ez egon arren, azpimarratzekoa da 
bi mila haur inguru ari direla bertsolaritza 
lantzen eta dagoeneko bertso paper lehiaketa 
pare bat burutu dela.

Bertsalariak eta bertsozaleak bertsolaritza 
gorputz baten bi hanka osatzen dituztela 
erran genezake. Bata bertze gabe deus ez da 
eta hargatik biak zaindu eta bultzatu behar 
ditugu.

Iadanik, batzuk ikastoletara begira jarririk 
daude, Sarasua edo Eguzkitze nafar bat noiz 
ikusiko, baina oraindik zuhaitzek denbora 
eta ongarri asko behar dute horrelako fruitu 
mardul batzuk emateko; gainera fruitu hori 
ez da gure instanteko helburua. Gazteei 
begiratuz bertso saioetan euskaldun berri 
ugari ikusteaz konforme gera; bertsolari 
helduek berriz bere maila hobetzen saiatzen 
badira, berdin izanen ginateke. '

Uafarroak ospe haundiko bertsolariak izan 
iitu historian zehar, baina Xalbadorrek 
zioen bezala, Gipuzkoan ondu zen bera eta 
berdin beste batzuk. Bertsolaria entzuleak 
astutzen du, entzulea da bertso egarri 
iagoena, eskatzen duena eta bertsolariak 
bori aseko badu ahaleginak eta bi egin 
beharko ditu sarritan eta ekite horretan 
bertsolari gauzatzen da.

Kalton eta Arozamena azkarregi joan ziren 
hemendik, baina bertsozale denak ez du 
ahantzirik Manuel Lasarteren gozotasuna eta 
sakontasuna. Horrelako izen haundiek beti 
iute inguruan bere itzala eta bertze maila 
bateko bertsolari franko herrietan badela- 
koan gaude. Lehen aldiz plazaratzeak beti 
suposatzen dio bati amets gaiztoren bat, 
baina harresi hori apurtu behar delakaan

gaude masifikatzearen alde ari garenok.

Nafarroan oraindik ezin dugu bertsolaritza 
hiritar bihurtu denik erran, ez eta ere 
aurrerakada izugarri bat izan denik, baina 
nere eritzi apalean lozorrotik ateratzen 
hasi gara. Bertsolarien kopurua gehituz doa, 
hauetatik zenbait guztiz berriak dira eta 
maila ederra erakutsi dutenak. Bertsolari 
heldu batzuk bertso munduari . berriro lotu 
zatzaizkio, eta azken lau urte hauetan bertso 
saioak bikoiztu ez ezik laukoiztu dira eta 
bidea zabalik dago.

ETORKIZUHARI BEGIRA

Lehiaketa giro eta kutsu horretatik pixka 
bat urrunduz, garai bateko bertsolaritza bizi 
eta bitxia ezagutzea komeni zaigu egungo 
bertsa eskola razionalarekin nahasteko.

Proiektu haundiak aipatzen hasi gabe hemen, 
hiru puntu ikutu nahi nituzke:

a.- Txapelketa. Aurrera begira lanak alda- 
tzen joan beharra dago eta gaien barietatea 
zaintzen gaurkotasuna eta lekukotasuna kon- 
tuan izanik.

b -  Irakaskuntza. Materialaren prestakuntza 
erdi bidean dago, baina hori eskutan izatea 
bezain beharrezkoa dugu irakaslego bat 
bertsolaritza emateko prest izatea. Nafa- 
rroan hiru urte besterik ez baditugu ere 
bertze herrialdetako esperientziak balio 
liezaiguke.

d -  Bertso Eskolak. Hauek zonaldeka zabal- 
tzen saiatu beharra dago. Batzutan paperaren 
inguruan bultzatuko da, bertzeetan afaritxo 
baten epelean eta mila era desberdin izan 
daitezke egokiak.

Azkenik, komunikabideen eragina baztertu 
ezina da bertsolaritza bultzatzeko eta hoiek 
ongi erabiltzen jakitea nahitaezkoa da. Ez- 
baian dagoen gai hau sakontzen ordu batzuk 
igaro beharko ditugu bide berriak urratzeko 
beldurrik gabe. Agian ahalegin guztiak ere 
murritz gelditzen dira euskara indartzeko, 
baina gure aldetik ongi legoke azken 
urteetako abiadurari jarraituko bagenio.

Lontxo Aburuza.-
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BERTSO  KO N STRU KTO REA K DOAZ 
UGARITZEN EZ B ER T S O LA R IA K *

A zken bolada honetan bidea anormal 
samarretik nabila. Zernahi gauzari 
buruz edozein herritar xumek egin 
dezakeen kritika egiteak bertsolaritzari 

buruzko jakintsu izatera ekarri nau. Ikus 
zeinen erraza der. herri honetan jakintsu 
izaten! Ez, ni ez naiz jakintsu, eta are 
gutxiago bertsolaritzan aditu, bertsozale 
arrunta baizik. Halere, halabeharrez suertatu 
zaidan anormaltasun honi aurpegi eman beste 
biderik ez zait geratzen, eta horrexetara 
nator hain zuzen oraingoan ere, Ttipi-Ttapa, 
Nafarroa guzia korrituz doan aldizkari herri 
giroko honetara.

BERTSOLAEITZAREH GRADUA:

N ere ustez argi eta garbi esan gabe 
dagoen gauzetariko bat hauxe da: Zein 
da bertsolaritzaren lekua gure kultura 

osoaren eremu zabalean? Gaur egun Euskalerri 
osoan estatistika bat eginen balitz, lekuz 
eta neurriz kanpoko erantzunak jasoko 
lirateke seguraski ere afera honi buruz. Nik 
nere aldetik erantzun hau emanen nuke:

Arte moeta desberdinen sailkapena egiten 
hasiko bagina, badira jakintza arteak (edo 
artes de instruir esaten dena) hala nola, 
filosofia, literatura, etab....; hauek lehen 
mailako artetzat jartzen dituzte kritiko

JOXE ARGAZKIA
gehienek. Bigarren mailan atseginera 
arteak (artes de agradar esaten der 
pintura, arkitektura, musika, etab. E 
hirugarrenik artes menores deitzen zaien; 
entretenitzeko arteak (artes de entretener 
dantza, kantua, etab. Hasteko zera esan 
nuke, hirugarren sail honetan due 
bertsolaritzak non edo han bere leki 
Entretenitzeko arte txikia (artisaui 
norbaitek esan duen bezala) da, ber 
bertsolaritza.

Bestalde ahozko literaturaz ari garene

#  Lan hau ez da e sp re sk i a le  honetarako e g in a . A sp a ld itxo  b id a l i  z igun  P a tx ik  bere a r t ik u lu a ,  baina 
guk ordurako monografikoa burutan geneukanez, p ixka  bat gehixeago e sku a rte an  e d u k itze a  e rab ak i 
genuen, in te re s g a r r i  id u r itz e n  z it z a ig u la k o , b e r t s o la r i t z a r i  buruz b a k a r r ik  a r i  den a ld iz k a r i  ba- 
te ta n , b e r t s o la r i  ez den baina b e rtso z a le  den baten i r i t z i a .  A u n itz  m a ila ta n  k r i t ik o a  den a r t i -  
kulu honek, lehen bertze  a ld iz k a r i t a n  id a tz ita k o e k in  g e rta tu  den b e z a la t s u , amorrua so rtuko  du 
ag ian  norbaitengan , baina gure u s te z , h a ize  fresko a  e re  bad akar, ag ian  b a ra tza  i z a t e t ik  negutegia 
b ila k a tu k o  den b e r t s o la r it z a  murtdutxo h o n e tara . B a in a , beharrezko  z ir e n  b i aipamenak eg in  ondoren, 
i s i l  g a itezen  une batez bederen, e ta  eman d ieza iogun  P a t x i r i  s o la s a .
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rtsalaritzari neurriz gaineko balioa
aten zaio herri honetan; ahozko 
teraturaren barruan gauza nimiño bat 
izik ez da bertsolaritza, eta herri 
netan ahozko literaturaz idatzi diren 
buruetan, kasik pisu guzia berak hartzen 
. laturaltasunez hitzegiten duen esatari 
o lokutorerik gabe geratzen ari gara 
koizleak zer esanik ez; ipuin bat
ntatzen, behar bezala kondatzen, kasik 
ork ez daki herri honetan; elkarrizketa 
runt bat ahozkotasunak eskatzen duen 
aziarekin burutzeko kasik ez gara kapaz, 
a halere, bertsolaritzak izan behar duela 
rudi gupe panazea, gure hitzaren kirol 
zionala. Ez ba. Ahozko literaturaren eremua 
bala da oso, eta ugaria. Ahozko
teraturaren zatitxo bat herri literaturak 
atzen du, hau da, literatura popular esaten 
nak, eta ahozko herri literatura honen 
titxo txiki bat baizik ez da izan 
rtsolaritza mundu gizian, eta gaurregun, 
re euskal herri exotiko honetan ere, 
ozko herri literaturaren zati txiki bat 
sterik ez da bertsolaritza. Fenoraeno 
rrigarria, erakargarria, entretenigarria, 
a nahi den guzia, baina, ahozko herri 
teraturaren zati ttiki bat. Azken bolada 
netan gehienik erabili den kontzeptuari 
rraikiaz, bertsolaritza ez da hitzaren 
rol nazionala, bertsolaritza ez da hitzaren 
rri kirola izatera ere iristen, bertso- 
ritzahitzaren herri kiroi ugarietatik bat 
sterik ez da.

irixe da bertsolaritzaren gradua ene ustez, 
a norbaitek behar bada pentsatu izanen du, 
irtsolaritza oinperatzen ari naizela hori 
atean, eta alderantziz, literatura idatzia 
iraltzen, arteetan lehen raailakotzat 
rriaz, alegia, ni neroni literatura idatzian 
igitzen naizelako. Alde batetik, egin dudan 
lilaketa edo graduapen hori, nik ezezik 
iste edozeinek ere egin lezake, begi 
stakoa bait da. Beste aldetik, niretzako 
teraturaren izatearen arrazoia ahozkoan 
itza, ahozko literaturan, hau da, literatura 
atziak baino askoz gehiago balio du 
.ozkoak; beno, gehiago balio ez, hots, 
teraturaren funtsa ahozkotasunean datzala 
egia. Inon ez da exixtitu literatura 
atzia egin duen herri muturik. Halabaina, 
teratura idatziak eta ahozkoalt zirkulu 
karren osagarri bat ixten dute: Hizkuntza

baten motor eragilea, dinamikotasuna, 
bizitza, ahozko literatura da, eta literatura 
idatziak bizitasun horren testigutza lana 
egiten du, jaso egiten du, eta iraun dezan 
laguntzen, eta aldi berean, jasotzen den 
testiraonio idatziak dinamismoa eta 
bizitasuna ematen dio ahozkoari. Hortaz, ez 
gintuzke nolanahi interpretatu behar gauzak 
eta kontzeptuak; baezpare esaten dut hau.

B E E T S O L A E I T Z A R E N  E T O R K I Z U N A

G aurregun bertsolaritzaren bidea 
nontsutik dihoan ikusteko (neure gisara 
ikusteko noski) harako Xenpelarrek 

Iparragirreri bota zion bertso ezagun hartaz 
baliatuko naiz. Iparraguirre abilla dela 
askori dlot aditzen / eskola ona eta musika 
ori oiekin serbitzen... Gaurko bertsolari 
berriek ere badute eskola eta musika aski, 
baina, hori ez da nahikoa bapateko 
bertsalari izateko, eta ez ahaztu, hemen 
bapateko bertsolaritza dago eztabaidan. 
Lehen uste izaten zen bertsolaritza berezko 
sena jainkotiar batek egiten zuela; eta hori 
ez da egia, zeren lehen ere nola edo hala 
ikasi egiten bait zen bertsotan. Baina orain 
badirudi alderantziz gertatzen ari dela, 
alegia, edozein izan daitekeela bertsolari, 
eskola ona eta musika izanez gero. Oraingo 
bertsolariak bertso doinu ugari izanen ditu 
buruan eta errimatzen duten mila hitzen 
zerrenda luzea ere bai, baina, bapatean 
bertsoa osatzen hasten denean ez da kapaz 
grazi minimo batekin bertsorik burutzeko; 
mekanikoki osatzen du bertsoa. Honi 
nagokiola, duela dozenaren bat urte Ibon 
Sarasolak bere Poemagintza liburuan aipatzen 
zuen pasarte bat datorkit burura: ni ez
naiz poeta, nl poemagile nalz. Ez, ez naiz 
poemagile ere, ni poema konstruktare naiz. 
Gaur beste hainbeste esanen nuke eskola 
berriko bertsolariez, bertsolari baino 
areago, bertso konstruktore direla. Hitz 
bakoitzak zenbat silaba dituen jakinen dute, 
eta gainerako neurri, errima eta mekanismo 
guziak ere jakinen dituzte, baina, tresna 
guzi horiek nola korapilatu, eta lirismarik 
edo graziarik nola lortu ez dakite. Hitzaren 
artista izatearen sena falta zaie.

Bertsolaritzaren bapatekotasunaz ari garela 
ahaztu gabe, herritar batek lehengo batean 
esaten zidan imajina ekarri nahi nuke hona:

5>lal ts l2 l 13) l2J 12) (2 l (2112) lal (SJ d) [oj IsJ (2) Isl l2J IsJ ln) (2) l2 l 12] Cll (2 ) 12) li H fa) E) (2) E £i? 'lP8S)8



(i^lril^l^|2ll2ll2ll2ll2ll2ll2ll2Jl2)l2)l2ll2li2Jl2)Ol2ll2Jl2ll2)l21l2ll2Jl2ll2ll2J[2ll2JL2ll2Jl2ll2ll2ll2ll2)l2)l2iL2JlE

■fcapateko bertsolaritzarako sena duten 
horiek baloia geratu gabe sartzen diate 
gola; oraingo berri hauek berriz, baloia 
geldituta ere ezinean ibiltzen dituk.
Bertsolaritza kirolarekin konparatze hau 
badirudi modan jarri dela, baina, dena den 
konparazioa oso aproposa dela uste dut. Niri 
beste adibide bat datorkit burura honekin 
zer ikusia duena, eta hain zuzen ere Juan 
Kari Lekuonarena. Honelaxe bukatzen du nik 
oraindik irakurri dudan koplarik zoraga- 
rriena eta surrealistarena, neska lirainbaten 
gorputz atalez ari delarik: "txorkatil finak 
txiinista dira / ilargiaren eskolan. Bada, 
irudi hauxe berbera erabil daiteke 
bertsolaritzen ere: pentsamenduak, irudiak,
iaajinak, tximista dira bertsolariaren 
eskolan, bertsolariaren buruan. Berehaia 
nabaritzen aira tximista hori izan ohi 
dutenak, eta bertsoa konstruitu beharrean 
izaten direnak; nik behintzat berehala 
nabaritzen ditut. Beraz, guzi horregatik, eta 
memoria galtzearen arrazoiagatik, eta beste 
gauza asko gehiagorengatik, bertso konstruk- 
toreen bidea darama bertsolaritzak, ene 
ustez.

Hasieran aipatu dudan bertsoarekin
jarraituaz hurrengo hiru bertsoak honela 
lirateke: lfi ez nazu ibiltzen /kantuz dirua 
biltza / komedianten moduan... Horixe da 
gaurko egia ere. Kantuz dirua biltzen 
dabiltzan komediante bihurtu dira gaurko 
bertsolari (eta bertso konstruktore)
ofizialak. Batipat diruak mugitzen ditu. 
Beren lana ez da barrutik sortzen den 
artista lana, baizik eta obligazioz hartzen 
duten betebeharra, jornal polit baten truke. 
Euskal herrian, herri kulturaren (eta kasik 
kultura guziaren) barruan, bertsolaritza da 
kotizatuenetakoa, garestienetakoa. Euskal 
Herriko zoko desberdinak ezagutu, bazkari- 
afari ederrak debalde egin, eta gainetik 15- 
20 mila pezeta kobratuz dabiltza gaurko 
bertsolari ofizialak. Mila jar nitzake, baina, 
adibide bat bakarra jarriko dut guzti hau 
azaltzeko: Oraintxe dela seiren bat hilabete 
Goizuetan suertatu nintzen kinto bazkari 
batetan. Bi bertsolari ofizial genituen 
tartean. Mezan beren komediante lanarekin 
kunplitu zuten, eta bazkal ondoren berdin. 
Ailegatu zen kontuak egiteko ordua, eta 
hamabosna mila pezeta bakoitzak eskatu; 
baina, kontuak egiten ari zenak bientzako 
hamabost zelakoan hartu buruan. Dena dela

gaizki ulertuak konpondu ondoren eta 
bertsolari ofizial bakoitzari haraabosna mila 
pezta eman ondoren, non sartzen den tartera 
bertako bertsolari bat. Ez zen gaia jarri 
beharrik izan; hura hango disputa, dirua 
gora eta dirua behera!. Beste gauza askoren 
artean hala esan zuen bertsolari herrita- 
rrak: Guk bertsoko pezta kobratu izan bagenu 
aberastu ginen honez gero. Nik bertsoak 
entzuten pasa nuen momentu atsegin bakarra 
huraxe izan zen, herritar bertsolariak sortu 
zuen giro huraxe. Zergatik? ba, bertsolari 
guztiak motibaturik eta barrendik sortzen 
den griña horretan aritu zirelako. Halere, 
giroa sortu zuen bertsolari herritarrak ez 
zuen peztik kobratu, eta hura etorri ez 
balitz, eta momentu atsegin hura sortu ez 
balu, komediante lan hutsa eginda joan behar 
izango zuten bertze bi bertsolari ofizialak 
hamabosna mila pezta seguratuak zeuzkaten. 
Horra hor gaurko bertsolaritzaren beste 
alderdi kritikagarri bat.
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ta azkenik, hasieran oinarritzat hartu 
ugun Xenpelarren bertsoa bukatzeko hauxe 
eratzen zaigu; Debalde festa preparatzen 
et/ gogua dedan orduan. Egia. Gogorik gabe, 
arrengo motibazio horrenik gabe kantatzen 
a gaurregun lautatik hirutan. Eta 
otibazioa probokatu baliteke ere goienez 
iruna bertso kantatzeko muga jartzen bazaio 
ertsolari ofizialari, motibazioa sortzen edo 
izten hasi orduko bertan behera geratzen 
a. Horregatik, motibazlorik gabe eglten den 
oaedia, parodia, blhurtu da gaurko 
ertsolaritza ofiziala. Plazarik plaza, 
ilaldiz jaialdi, eta txapelketaz txapelketa, 
abiltzen dozenaren bat komediante dira 
aurko bertsolaritza, eta gogoa duen orduan 
antatzen duen herrietako bertsolari 
flzionatua (baina, askcrtan gaurko bertso 
□nstruktare ofiziala eta jomalekoa balna 
□beagoa eta grazi haundiagoz kantatzen 
uena) baztertua dago, era bat zokoratua. 
f izialtasunak estali egln du bertsolari- 
zaren benetako harrobi deneko esparru hori, 
5ren Jon Sarasuak ETBko Ezbaian esaten 
jen bezala, bertsolaria ez baita pizarrean 
srtsoa konstruitzen ikasiaz bakarrik 
;iten, baizik eta herritako talde giroan, 
ialektikan, eta ihardunean. Dena ofizial- 
isunaren, eta diruaren sareetara bildu da; 
lstituzionalizatu egin da bertsolaritza; 
Eapelketa-jaialditan etabar parte hartzen 
z duen bertsolaria ignoratu egiten da 
lurregun. Kanunikabideetan, kassetetan eta 
tburuetan jeLsotzen diren bertsoak, bertso 
fizialak besterik ez dira.

jstalde modernismo faltsu baten izenean 
titeratura idatzia herri girotik giro 
'banora bezala) bertsolaritza ere presaka, 
ikar eta trakets pasa da menditik mundura, 
'reka garbitik itsaso zikinera. Uste genuen 
jskara batuaren botikak sendatuko zituela 
jre gaitz guziak derrepente, baina, orain 
jartu gara oker genbiltzala, orain hasi 
Lra herrietako lokuzioak biltzen, euskalkiei 
ihar duten garrantzia ematen, eta nolabait 
;ateko, baserritik hirira egin genuen salto 
ikarregia zuzentzeko edo konpontzeko, 
;zera baserrira itzuli eta giro urbano 
itetarako bideak polikixeago eta tajuz
ratzen. Bertsolaritza ere ez da libratzen 
ikatu horretatik. (Eta gainera, bertsola-

ritzaren gaitza aurreragokoa da, lehen uste 
izaten bait zen, bertsolari izatekotan 
Gipuzkaar izan behar zela derrigorrez). 
Batuaren eta hizkuntza idatziaren eredu 
horretara makurtzen joan da bertsolaritza, 
ahozko ereduaz ardura haundiegirik izan 
gabe. Badut aditzea batuan osatutako bertsoa 
gehiago baloratu izan dela epaimahaiaren 
batetan, euskalki jakin batetan osatutakoa 
baino. Hori astakeria izugarria iruditzen 
zait. Batuaren fenomenoa baloratu beharrean 
bertsolari bakoitzak bere euskalkitik egiten 
dituen aportazioak (lokuzioak, hizkuntz 
jokoak, fonetika arauak) primatu beharko 
lirateke. Bertsolaritzak euskal kulturari 
egin liezaiokeen aportaziorik haundiena alde 
horretatik ikusten dut nik. Gaur gaurkoz, 
oraindik behinipein, bertsolaritzaren 
modernotasuna eta hiritartasuna frogatzen 
eta aldarrikatzen ezinezko ahaleginetan 
ibiltzeak ez garamatza inora. Askoz hobe 
litzateke (ene ustez behintzat) oraindik 
geratzen zaion herri giro natural horretan 
eman lezakeena jasotzen eta aprobetxatzen 
saiatzea. Herri honetan bertsolaritzarekin 
bezalaxe beste fenomeno askorekin zera 
gertatzen da, ez zaiela gauzei ez bizitza 
natural bat izan dezaten ez heriotz natural 
bat izan dezaten utzi nahi. Hemen aipatzen 
hasiko ez naizen mila arrazoirengatik 
euskaldun senditzen naiz ni, baina, ez 
harritu gero eta euskaldun guttiagD izatea 
gure artean, eta ez harritu, gero eta 
bertsozale guttiago izatea ere.

Bukatzeko beraz: Oraindik erreka ttikiko
amuarrain estimatua eta baligarria izan 
zitekeen bertsolaritza, bere habitat natu- 
raletik atera eta ur haundl kutsatuetara 
ekarria izan da modemotasunaren, bizitzaren 
eta etorkizunaren izenean, eta hortxe dabila 
gaitzak jotako arraina bezala, ez bizitzen 
eta hiltzen utzi nahi ez diotela, noraezeko 
agonla tristean; ez, agonia baino areago 
tortura esanen nuke, zeren gizakiak asraatu 
zuen torturarik latzena hori baita, nola 
bizitzen ala hiltzen ez uztearena; et.a 
euskaldunok, nonbait, ongi ikasia dugu 
tortura klase hori; beharbada, geu torturatu 
gaituztenei ikasia, baina, dena den oso ongi 
ikasia dugu geure buruari ere tortura klase 
hori aplikatzen. Requiescat in pace, amen.

Patxi PERUREIA.
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GOIZUETAKO  KAN PORAKETA

E ss ik u in e t ik  e zk e rre ra  B . P e ru ren a , X . M adariaga, A r is to re n a , E l iz a g o ie n , La ka , Iñ u r ra te g i e ta  J .M . Fagoaga.

Itendi artean izkutaturik, Urumea erre- 
kaaren gerizpean goxokiro kokaturik dagoen 
Tfnabuko zenaren herri xaharra sekula bezain 
edder eta atsegina aurkitu dugu. Udaberriaren 
attarian, egun eguzkitsu epel honetan, beti 
geertatu zaigun bezalatsu, sekulako lilura 
scortu digu Goizuetak bera bisitatzerakoan. 
Izzan ere, zergatik jakin ez arren, atraktibo 
beerezia du herri honek guretzako; beti 
errrexa eta atsegina gertatu bait zaigu 
beertako jendearekin konektatzea.

Eta nola ez! Gaur ere horrela gertatu 
daa. Ezin izango dira kexu egon bertsolariak 
jeandearen harreragatik. Entzule ugari azaldu 
daa bertsolarien saioa entzutera, zinema 
jeandez gainezka egon delarik, kabitu ezin

hainbertze. Kantitatea ezezik kalitatez er 
jantzia egon da entzulegoa, bertso ona! 
bereizten badakiela erakutsi eta txaloe: 
berotasuna azaldu baitu ederki.

Halere, eta guzia erran behar dugul; 
uste dugunez eta gezurraren zale ez garenez 
bertso saioa ez dela ona izan agert 
beharrean aurkitzen gara. Poto dexente xama: 
egon dira eta ez da inondik ere aintzinaki 
igandean emandako berdintasunera iritxi 
Bainan, zer eginen dugu, horrela gertatze: 
baita batzutan. Ez gara, noski, bertsolarie 
errua botatzen hasiko, haien ahalegin; 
ukaezina izan baita. Eta hori baino gehiagi 
ezin zaio inari eskatu.
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Saioa, Goizuetako zinema aretoan ospatu zen, jende aldetik topetaraino bete 
zelarik.

Partaideak, zozketaren arabera:

1- Fagoaga
2- Ifiurrategi
3- Laka
4- Elizagoien
5- Aristorena
6- Xalbador Xadariaga
7- Bautista Perurena

Gai jartzailea: Ifiaki Zabaleta

Ifiaki Zabaleta: Bertsolariak ia lasai-lasai, ongi etorria eman eta oraintxe, 
ia ekingo diogu lanarl. Lehenbizi, zortziko haundian arituko dira. Beraz, 
lehena eta bigarrena etor daitezela; Fagoaga eta Ifiurrategi zortziko 
haundian ofiziotan aritzeko.

Gaia: Fagaaga aita da, Iñurrategi alaba. Alabak beti erraten dio etxetik 
badoala. Ifiurrategi hasi eta hiruna bertso zortziko haundian.

Ifiurrategi

Familiaren senean pasa 
behar dira hainbat tragu, 
zeren alabak joatear dela 
orain ozenki dihardu.
Ta bere baitan arrazoi frango 
nere alaba horrek badu 
aita on onek ez al dizu eman 
behar zenduan hainbat anparu.
Ifiurrategi

Zure hitzetan nabaria dut 
gazteen haize eroa, 
nonbait baduzu hemendik kanpo 
zuk zerbaiten esperoa.
Ta familian ez al dezu ikus 
askoz hobea geroa, 
pentsatu al dezu zuk non bilatu 
hemen zenduan beroa.

Ifiurrategi

Aita barkatu baina agian
okerra egin dizut bai,
guk e(re) askoan guen za(ha)rrekin
izan gera alai.
Ta ez nuen pentsa sekula ere 
ni izango nintzanik gai, 
baina mesedez ulertu (e)zazu 
ez nizun minik eman nahi.

Fagoaga

Aita za(ha)rra ere saiatua da 
gaurko munduan hainbeste, 
ta orain alaba dihoala 
hori neretzako kalte.
Nere ondoan bizi izan zera 
nik ez dakit zenbat urte, 
hortaz aitortzen hasia zera 
aita ez duzula maite.

Fagoaga

Alaba maite pentsatu dezu 
begira zure geruan, 
baina ez pentsa pozik joazkela 
hemendikan haien beruan; 
horrela pentsa baldin bazenun 
zuretzako ez zenduan, 
edo gaizki bizi al zinaden 
zu zure aitaren ondoan.

Fagoaga

Aita egon da alaba maite 
hemen era onenean, 
bainan ez zuen inoiz pentsatu 
ikusterik azkenean.
Negarra ere egin liteke
zu hor zihoazenean,
hau al degu ba espero genduna
gure zahartze gerokoan.
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Ifiaki Zabaleta: Ederki Ifiurrategi eta ederki Fagoaga. Orain bertze bikot.e 
bat dugu, Laka eta Elizagoien. Konturatuko zaretenez zazpi bertsolari ditugu, 
beraz, dagoen modu bat da, bi, bi eta gero hiru egitea eta holaxe ari gara 
egiten.

Gaia: Barrionuevo eta Pasqua, Espania eta Frantziako polizi-buru dira. Gauza 
hori esanda, zu Elizagoien, Barrionuevo zera eta medaila bat eman diozu 
Pasqua-ri. Zergatik? hasi Barrionuevo.

Elizagoien

Azken urte hauetan zuk egin 
dezu hor lana bikaina,
Frantzia zaindu nahi dezu eta 
zaindu dezu ere Espaina.
Eta nik zerbait egin nahi dizut 
horren ordez alajaina, 
madail bat ematen dizut gaur 
lana horrentzat ordaina.

Elizagoien

Zure lan eder horrek egina 
gaur hor mila grazi ta 
askori utzi balt diozu zuk 
hor mugak danak itxita.
Eta Espainia egin (e)zazu 
gainera laister bisita, 
agur bero bat egingo dizut 
daukazu ongi irabazita.

Elizagoien

Gure lantegia hasia da 
mundu osaa nabaritzen, 
lan ederra egiten bait dugu 
Madrilen eta Parisen.
Eta hemendik aurrera ere 
guziok bildu gaitezen, 
ia falta genun pake hori 
egunen batez degun lortzen.

Laka

Orain urte bete egin zendun 
Frantziari eskaera, 
euskaldunak behar zirelako 
zure kartzela hoietara.
Lan hori nik egin zidan 
zuk medaila emaitera, 
hitz dautzut hemendik goiti ere 
jarraikiko dut aurrera.

Laka

Sasi gudariek gelditzea 
zenuen zure asmoa,
Frantzi(a)ko lurrean zauden eta 
banuen nere susmoa.
Oraingo bilakaera horren 
aitortzera ni banoa, 
uste dut beltzutua dugula 
guk horrek terrorismoa.

Laka

Frantzes ta espainol ministroak 
ez gira bate(re) askoak 
horra zergatik elgarri dugun 
gurutzatuak eskuak.
Elkar laguntza hortan bait dago 
gure arazotakoak 
Barrionuevo zure eskuko 
dago beti hor Pasqua.
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Ifiaki Zabaleta: Eta orain hirukotea; Aristorena, Xalbador Madariaga eta
Bautista Perurena.

Gaia: Aristorena maisua da. Eskolan belarriondokoa eman dio mutiko bati, 
Xalbador Madariagari; eta Batista, mutikoaren aita. Hasi maisua.

Aristorena

Gure Xalbador mutil-neskekin 
ari zen zizti ta zazta, 
abisurikan nik eman diot 
behin baino gehiago basta. 
Aizu Batista zure semeak 
azkenik eman dit nazka, 
horregatikan ondo mereziz 
eman diot hortxe kaska.

B. Perurena

Ederki samar egin diozu 
horregatik zera maisu, 
errespetua jarri (du)zulako 
asko alegratzen na(u)zu.
Berriz e(re) konponduko gerade 
bai ongi ni eta zu, 
ederki e(g)ina dago hori 
merezirlk zanpa dezu.

X. Hadariaga

Gaur egunean maisu batzuek 
dira haren traidoria, 
mutiko gaixo, jota lurrera 
hor izandu eroria.
Berriz eskola ikasteko (e)re' 
nola izango dek humoria, 
seme gaixuak pagatutzen du 
aita gaixtun ondorioak.

X. Hadariaga

Maisuzar honek belarriondun 
eman izandu dit mina, 
eta hori da nere aitak e(re) 
sentitzen duen haundina.
Hori izaten da beti azkenik 
maistru gaistuen propina, 
orain joka ne(r)i erakutsi nahi 
le(he)no berak ez dakina.

Aristorena

Bildurrez nengon etorri baita 
bere bastoi eta guzi, 
pentsatzen nuen gaurko honetan 
zer behar gendun ikusi; 
eta batere espero ez nu(e)la 
semearen aurka hasi, 
eskerrik asko batista baina 
hainbeste ez nun merezi.

B. Perurena

Aizazu seme maisun esana 
aitak beti du sinistu, 
etxean gezur esan hutsakin 
ez bailitake kunplitu.
Maisuak esandakuak ere 
behar dirade aditu, 
ai zure aita za(ha)r honek ere 
holakoak hartu balitu.
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Aristarena

Ordun Batista zu (e)re halako 
kontuak zera paseak, 
noski ez baitira txantxetarako 
maisu onaren klaseak.
Xalbador ondo portatu edo 
a zer belarri luzeak, 
zuk etxetik ta nik eskolatik 
joango zaizkio haizeak.

X. Madariaga

Maisua aita ume gaixuntzat 
hok daukaten kantzientzia, 
deretxuarik ez da umetxiki bat 
hola joka ibiltzia; 
hobe lukete etxian ondo 
hartu ta gobernatzia, 
ederrak hartu beharzte biok 
ni eskoltik gelditzia.

B. Perurena

Nik e(re) 'neria esan behar dut 
guztiok entzun dezaten, 
nere seme hau hemen ari zait 
disgusto asko ematen.
Maisua oso fina dabila 
gezurrik ez du esaten, 
hau eskolara bialdu eta 
sagar kokotiak jaten.

Ifiaki Zabaleta: Orain zortziko txikian hiruna bertso botako dute bakoitzak, 
eta oraingoan hirukotearekin hasiko gara, baina ordena aldatuz. Beraz, 
Fagoaga, Laka eta B. Perurena arituko zaizkigu.

Gaia: Fagoaga bazkarietakoa egitera sartu da Lakaren jatetxera. Honek, Lakak, 
arraultzeal besterik ez dituela esan dio eta Fagoaga konformatu egin da 
baina, hara non ikusten duen beranduago etorri den Bautistari axuri erre- 
goxoa eskeini diola jatetxeko nagusiak, Lakak. Hasi Fagoaga, segi Laka eta 
Bautista gero.

Fagoaga

Bazkaltzera heldu naiz 
ez naute gonbita 
gero aurkitutzen naiz 
lan egin behar eta.
Ta hemen dator Laka 
arraultzak hartuta, 
lan gutxi egingo det 
hortatik beteta.

I.aka
Bazkaltzera jina da 
egun neregana, 
nahi ote zinuke 
jan arraultze bana. 
Ez dakizu ja egun 
dela jai eguna 
errezibitzen ditut 
bakarrik lagunak.

Perurena

Ez nau konforme eta 
kopeta beltzian, 
beti ibilia naiz 
ni seri antzian.
Nik ez det eskatu hau 
tabernan sartzian, 
arraultzak jatez geroz 
jango <d)itut etxian.
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Fagoaga

Neretzat arraultza ta 
hor arkume ona, 
zeinek maiteko luke 
holako gizona.
Lana egin hehar degu 
ta ho(r)i da onena, 
ia jan dezagula 
dana erdibana.

Fagoaga

Sartu da Batista ta 
jarri apartean, 
ta Laka hau zabilen 
zerbaiten artean.
Nik arraultzak jan behar 
ditut bitartean, 
hal(a)ko diferentzia al da 
lagunen artean.

Laka

Igandetan ez daukat 
gogorik laneko, 
saldu arraultzeren bat 
bera erretzeko. 
Perurena laguna 
haundi det halako 
bildoxki bigunetik 
nik diot erreko.

Laka

Bazkariari buruz 
dugula berua, 
igandetan jiteko 
hauxe da erua. 
Adixkideabatu nik 
baitut helburua, 
gainera Perurenak 
badauka dirua.

Perurena

Lotsagabe e<g)in ezak 
hi hemen alkarri, 
jatetxe on batian 
danetatik jarri.
Nik ere hau esan behar 
diotet igarri, 
zuek arraultzak janda 
ne(r)i arkumea ekarri.

Perurena

Biek kontra zirala 
oraintxen det etsi, 
leku ederrean naiz; 
orain egin behar det 
eten edo hautsi, 
danetikan balitz 
hok aretxia utzi.

Ifiaki Zabaleta: Orain beste bikotearekin segituz, bia eta bosta: Ifturrategi 
eta Aristorena. Jendearentako oporraldiak eta bidaiak eratzen dituzten 
agentzia batean lanean ari da Iñurrategi. Munduko bazter guztietara 
antolatzen omen dituzte bidaiak, baina gaur Aristorena etorri da ilargira 
joan nahi duela esanez. Aristorena hasi eta hiruna bertso zortziko txikian.

Aristorena Ifiurrategi Aristorena

Bidai bat egiteko 
daukat nik asmoa, 
antolatzen duzula 
hartu det susmoa. 
Eta gure mundua 
ez denez sanoa, 
zuek denak utzita 
ilargira noa (bis).

Sano asko etorri da 
hona bere kasa, 
eta galdetutzen dut 
ote da kapaza 
Ta gainera esan du 
dena lasa-lasa, 
hortarako bisita 
behar duzu Nasa (bis).

Zuk esan behar ote 
didazu ba nora, 
hau al da gizon batek 
gaur daukan ganora. 
Preparatu dezazun 
hartzazu denbora, 
satelite txiki bat 
neretzat nahiko da (bis)

Ifiurrategi Ifiurrategi Aristorena
Ideia disparatu 
asko daduzkazu, 
bainan zuk Pablo Joxe 
hauxe entzun (e)zazu. 
Ilargiraino lasai 
joango zera zu, 
autobusez joatia 
asmatzen baduzu (bis).

Zure segurtasunez 
hainbeste zarata, 
plahteatuko dizut 
ideia aparta.
Ikasi zientifiko 
edo astronauta, 
orduan dohainikan 
joango zerata (bis).

Hori antolatzea 
kostako da hamaika, 
ez zait neri gustatzen 
mundu politika.
Eta igual le(he)rtuko da 
gerra atomika, 
handik ikusiko det 
nik zirko polita (bis).
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Ifiaki Zabaleta: Orain azken bikotea, Elizagoien eta Madariaga. Zuek bi
adiskide zarete. Lanpostua lortzeko oposizio edo azterketa egin duzue, biek 
elkarrekin ikasi eta prestatu ondoren, lanpostua Madariagarentzat izan da. 
Elizagoien hasi eta hiruna bertso zortziko txikian.

Elizagoien

Lanpostu batekin gu 
hor borrokan ari, 
eta hunteko hontan 
tokatu zaizu zuri. 
Nunbait suertea 
zuri da erori, 
beste aldi<r)en batean 
tokatuko da neri.

Elizagoien

Hainbeste azterketa 
eta gero puestua, 
hunteko hortan zaizu 
hor zuri tokatua.
Bi jornal emanez gero 
eta pag$ bat juxtua, 
biontzat puesto bat 
badegu nahikua.

Elizagoien

Karrera bukatu eta 
edade onian, 
eta hasi nahi nuke 
laister lanian.
Eta puesto hori 
zuri toka danian, 
neretzako utzi (e)zazu 
jubilatzen zeranian.

JCadariaga \
Lanpuestu hori ez det 
hartu hain gogotik 
etorritzen al zan 
o<r)ain baino le(he)notik. 
Le(he)no (e)re lanak ito 
izan nau lepotik, 
ga(rai) ederrin etor da 
gu(b)ilatu ta ondotik.

JCadariaga

Le(he)nago e(re) lan asko 
ni nintzan egina, 
orain e(re) tokatu zait 
ez da atsegina.
Lana esaten dute 
suerterik haundina, 
zuri tokatuko zaizun 
langile bazina.

Madariaga

Langileak lan hori 
beti onartzen du, 
ta lanean inoiz ne(r)i 
ez bait zait atzendu.
Eta langilea ni 
beti naiz zuzendu, 
nik lana e(g)in ta gaztik 
egiten di(r)a gizendu.
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Ifiaki Zabaleta: Bukatu ditugu zortzika haundiak eta txikiak eta sartuko gara 
proba berri batetan. Bik emango diet bertsolariei banan-banan lehen puntua 
eta haiek bertsoa osatu behar dute ta ondoren lau oinak eman eta haiek 
bertsoa osatu. Beraz, lehendabizikotik hasiko gara.

Fagoaga Laka

1) 1)

Jendea larm b i la  
b a r  d a b i l  jcrtake...
hori ere geroan 
asmoa litzake; 
ni ere asrao hortan 
etorri naitzake, 
gero egiteko asmoz 
etorri litaizke.

H irian  a r r o t z  e ta  
m endietan  tr e b e .. .
hirira joan ta egin 
naiz mendien jabe.
Orain ere ibiltzea 
zeraita hobe, 
gaur e<re) Intza menditik 
apartean gaude.

2) 2)

Oinak: E raso, ja s o , akaso , k a so . Olnak: Izana, bana, jana, afana.
Gusto on batekin gaur 
nik diot eraso, 
baina e(g)in beharrikan 
hor laguna kaso.
Goratu leike edo 
baja ere akaso, 
nere burua gaurkaz 
nik ezin det jaso.

Ez nago goseak ta 
ederki dut jana, 
andrearekin betan 
gaur txuleta bana.
Saio on bat e<g)iteko 
banuen afana,
bainan zoin zaila dago<e)n 
ahal ez izana.

Ifiurrategi Elizagoien

1) 1)

H erria  m a ita tze a  
n o i z t i k  da p e k a tu ...
denbora ezin dugu 
h or retan luzatu.
Hamaika ekintza ere gaur 
daitezke hautatu, 
herria ez raaitatzea 
behar da kondenatu.

Haundiak e r e  e z  du 
b e t i  ir a b a z te n ...
alferrikan dabiltze 
guri enganatzen. 
Hoien armamentuak 
ez naute bildurtzen, 
irabazia arte 
nik det borrokatzen.

2) 2)

Oinak: Ja io , z a io , s a io ,  g a rr a io . Oinak:. H il, d a b il ,  m u til, umil.
Gure onurarako 
hor mila garraio, 
kutsadura zikin bat 
andorez da jaio.
Ta hori probatzeko 
hor ehun mila saio, 
guzti hau gizonaren 
errua(r)i zor zaio.

Gauza hau pasa eta 
ezin egon umil, 
eta oraindikan ere 
gezurra hor dabil.
Dei egiten dizuet 
neska ta berdin mutil, 
Lopetegi Herreran 
ez zala ez bera hil.

6&) |^ |n } t r 2 j£ 2 J t lJ l2 J t 2 J l3 ] l2 J l2 L ] l2 ) l2 J l2 ] l2 ) l2 ) l2 j l2 J l2 J l£ l j l2 J IS J [3 J t ! J l£ l l l2 J l2 ) l2 l l2 j l2 jC 2 J (2 ]



Aristarena
1 )

B erri tx a r  g u tx i bota  
dezagun b ertscrtan ...
behintzat etarri gera 
halako asmotan.
Berri txarrak ugari 
diranez askotan, 
horrelakorik ez da 
behar gaurko hontan.

2)

Oinak: Dago, tra g o , apo, bapo.
Irufian ikusten det 
suge ta zapo, 
ugari bizi denak 
lotsik gabe bapo.
Horgaitik han euskerak 
horrenbeste trago, 
baina Aitorren hizkuntza 
bizirikan dago.

Madariaga
1 )

T ira tu  nuen soka  
ta entzun e z k i la . . .
le<he)nago e<re> ikusi det 
horrelako pila.
Ez da juan behar urruti 
indartsuen bila, 
nere ondoan daukat 
holako mutila.

2 )

Oinak: E rd ira , ku p lda , d ir d ir a ,  d ir a .
Hainbeste neska polita 
hor atzean dira, 
eta etortzeko e(re) 
ez nago kupida.
Hain politak jarriak 
aurrean badira, 
saltu(a)n ikustera 
etorriko naiz erdira.

Perurena
1 )

Eman e z in  duguna 
g u r i  e z  e sk a tu ...
ez duenak derri(g)or 
behar du ukatu.
Nik ez dizut le(he)n ere 
holako biderik (ai)patu, 
hasi dan'lantegia 
nahi nuke bukatu.

2)

Oinak: M aita, b a ita , ham aika, a i ta .
Nere herriko jendea 
nik beti det maita, 
hala behar ere 
legezkua baita.
Ezagutu gabe inor 
ez nezake maita, 
hoi(e)k baino hobea zan 
Perurenan aita.
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Ifiaki Zabaleta: Azkeneko partean sartu gara eta orain heldu zaigu gartzelako 
gaia. Beraz, bat ezik bertzeak kanpora irtengo dira eta puntu bukaera eta 
gai berdina jarriko diegu guziei.

1) Amaiera:
Guri horretxek enaten digu 
bihotz barrenean poza.
2) Gaia: Itxura zarpaila omen duzula eta ez zaituzte elizan sartzen utzi.

Perurena
1 )

A<ha)l baldin banezake 
bertso eder hau osa, 
badakizute ez dala 
honore dana rosa. 
Ikusiagatikan 
beti ez gera goza, 
badakit eraango (d)iotela 
hemen. askori poza.

2 )

Beharko ditugu gaur 
falta guzi(a)k esan, 
jaiotzetik holaxen 
etorri bait nitzan.
Naizta sasoiko egon 
kojo gelditu nitzan, 
horregatik nonbait ez naute 
hartu nahi elizan.

Alde batetik kojua 
bestetikan za(ha)rra, 
horregatikan inork 
ez du e(g)ingo parra.
Gure Jaun zerukuak 
hau ne(r)i eman beharra, 
jauna ez hasi elizan 
sartzea dala txarra.

Kalte batzuengatik 
ez zaitezte larritu, 
hutsegite haiek 
nahi ditut berritu.
Nola ez daitean nik 
mundurik korritu, 
elizan sartzia baino 
lan gehigo baditu.

Fagoaga
1 )

Kahiz eta gu hemen nerbioekin 
giroa ez degu hotza, 
ikusten dezu larritasunez 
ta bertsotan nabil motza,
Baina jendea hola ikustea 
alaitutzen du bihotza, 
guri horretxek ematen digu 
bihotz barrenean poza.

2 )

Barkatu bainan ez naute inoiz 
itxuraz bete horixe, 
baina nik uste be(re) lagun asko 
ta esango det horixe.
Ni eleizera joango na(u)zu 
le(he)ngoan ta berrize, 
jainkoak hala zuentzat bezala 
berdin baita neretzate.

Itxura txarrak hainbeste kalte 
egiten du(e)n zeinek jakin, 
nik eleizera sartu nahi det (t)a 
hauxen det pena gaur ezin.
Nik zuek bezala maitatutzen det 
ta orain nahi nuke jakin, 
ez al bada merezi orain 
zuek merezi bezala berdin.

Jainkoak hoal egin zidan ta 
neretzat ez da kalteri, 
itxurarekin egin liteke 
edo ez al da besteri.
Edo Jainkoak maite zaituzte 
hemen daudenak bakarri, 
hor itsusiak edo politak 
maite bait baitu deneri.
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Ifiurrategi
1 )

Ikus zazue hauxe zeinen den 
hemen une aproposa, 
gaia jarrita edo puntua 
eta guk bertsoa osa.
Bai bertsolari bai entzulea(r)i 
bihotzean sortu poza 
guri horretxek ematen digu 
bihotz barrenean poza.

2 )

Itxura denez nik atera dut 
oso itxura eskasa, 
ta atarian erretoreak 
hitz gogorrez dit abisa.
Itxura denez ni hurbildu naiz 
pekatariaren gisa, 
aberatsentzat degun etxea 
noiztik izan da eliza.

Itxura denez eliza dugu 
aberatsen anparu, 
ta izan ere kanpo aldetik 
horren itxurar-ik badu.
Za(ha)rra modura etorri naiz ta 
horra mila eskandalu, 
zer esango zu(e)n gaur Jesukristok 
guzti hau ikusiko balu.

Aberats trazak hartu dituzte 
ta pobreari zirrika, 
defentsarik ez dut ta egin didate 
gaur aurpegira harrika,
Onartu behar dituzte heraen 
jende xehearen kritika, 
horrelakorik aurrerantzean 
ez dadila errepika.

Laka
1 )

Oraindikan ez da ez araaitu 
Euskalerriaren^ hitza, 
lekuko aspaldidanik hor da 
oi gure bertsolaritza. 
Herririk herri anai artean 
ahal guziez gabiltza, 
guri horretxek eraaiten digu 
bihotz barrenean poza.

2 )

Nere izatez xumea bait naiz 
ta gainera ez aberatsa, 
astean behin sakratuaren 
biltokitik nahi pasa.
Neri gustatzen zeraut apezak 
han jalgitzen duen hitza, 
’zeren uste dut jende xumena 
ere dagola eliza.

Arras pobreki dirurik gabe 
ahal bezala nabila 
ezpanturik ez, atera naiz 
nahi dut izan huraila.
Baian hargatik nere bihotza 
sentikor da ta ez hila, 
nola ulertu nere bekatu 
nahi nuen gizon bipila.

Debekatzaile dagoen horri 
zor zaio debekatzea, 
zeren ez daki hurbildik ere 
horrek zer den sofritzea. 
Horrek baino hobekiago dut 
egin otoiz kantatzea, 
eta gainera gure elizan 
dago guzian etxea.
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Elizagoien
1 )

Bertsolaritza laparroan le<he)n 
genduen nahiko arrotza, 
eta orain indartzen ari da 
hontan behar degu goza. 
Bertsolaritza baita euskara 
bizian daukan bihotza, 
guri horretxek ematen digu 
bihotz barrenean poza.

2 )

Elizara abiatu naiz 
eta hau gai zorrotza, 
atetikan ez uzte horrek 
ez dit poztu niri bihotza.
Bainan halare ez dit ematen 
gauza horrek niri lotsa; 
gizon jatorra nahiz zarpail izan 
laguntzeko aproposa, 
nahiz elizara niri ez utzi 
zeruan daukat bihotza.

Eliz hontara abiatua 
nintzan poliki-poliki, 
baina baten bat ate ondoan 
gorrotoaren eduki.
Eta sartzera ez nau ni utzi 
zarpail kontua aitzaki.
Bainan hala nik horrengatikan 
ez aniz gelditzen ez gaizki, 
pertsona fina naizela zi 
gure jainkoak badaki.

Eliz hortara: parti nintzanin 
hor erligio osuan, 
eta atean sarreran batek 
hor hartua nau lazuan.
Eta zarpail kontu horrekin 
hortxen utzi nau kanpuan, 
gaizki egina daut horrek bainan 
barkatzen diot bihotz osuan, 
eta ia elkarrekin gu 
elkartzen garen zeruan.

Aristorena
1 )

Kanporaketa zela jakinik 
guk zazpikotea osa, 
genduen eta topatu degu 
guztiz giro apropasa.
Guk zuentzako kantatu eta 
zuek gaur gurekin goza, 
guri horrexek ematen digu 
bihotz barrenean poza.

2 )

Nire Elizara abiatu naiz 
guraso za(ha)rren usantzan, 
Jainkoarengan eta fedean 
jartzen dudan esperantzan.
Itxura txarrik ez daukat ustez 
ez naiz hurbildu balantzan, 
ta apez jaunak nere itxura 
zertan jarri du zalantzan, 
eliza uzten ari dira ta 
hauxe bakarrik falta zan.

Mindua nago gertatuakin 
eta apeza adizu, 
fededun bati hau egitea 
ematen dio mila su.
Kristau jatorra naizela le(he)ndik 
ederki asko dakizu, 
handi-mandien hipokresia 
errepatutzen badezu 
erabereko kristau zintzoak 
ez gera izango ni ta zu.

Itxura txarra daukadalako 
zergaitik orain berezi, 
jakizu kristok ez zu(e)la maite 
horrenbeste hipokresi.
Hura txiroen artean beti 
izan zen hazi ta bizi, 
horrelakarik gaur bazterretan 
ez bedi asko ikusi, 
zuk zeuk ematen dituzun hoiek 
hartzea dezu merezi.
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Kadariaga
1 )

Esan bezala izan nahi nuke 
nik e(re) bertsua hau osa, 
eta gainera gehina ematen dit 
neroneri hontan poza. 
Ordaindutzeko ez du merezi 
pagatzea hainbeste sosa, 
nik nahi nukena nahi nuke beti 
zeru erdian goza.

2)

Neure saioa orain nijua 
denen aurrean aitortza, 
elizera ni ez naute utzi 
gorroto al da inontza.
Baina nik berdin garbi nahi nuen 
izan baita eri antza 
(ar)ropak zikinak dauzkiet baino 
garbi dabilkat bihotza.

Batzuek ez naute utzi 
ni elizera joati, 
behinere ez det pentsa izandu 
hortan pa(ra)tzia trajia.
Eta gertatutzen zait niri gaur 
gizon ona izatia, 
gure Jainkoak hortatik nitaz 
piska bat erru zaitia.

Gizon fin batek beti behar du 
iduki garbi bihotza, 
ez didate hor niri elizera 
utzi egitera aitortza.
Eta Jainkoa eskatzen dizut 
eman zaidazu laguntza, 
arropa zikinak zer pekatu hor 
egin leitake inontza.

Ifiaki Zabaleta: Epaileak hartu dute erabakia eta has gaitezen lehenbizitik. 
Gartzelako gaian bertso hoberenarentzako bazegoen saria eta hau 
Aristorenari emanen dio Kora Etxeberria zinegotziak. Ondoren gaurko 
saioaren emaitzak:

1) A ris ta ren a
2 ) IB u rrateg i
3 ) Laka
4) Madariaga

554.8  puntu.
484.8 puntu.
482 .5  puntu.
477.6 puntu.
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Bautista Madariaga:
”  G - A Z T E  D E J S T B O R A N  B E R T S O T A N  

D I B E R T I T Z E N  G  I JNI'TTJSF '’

Bautista Madariaga dugu zalantzarik gabe egun, Nafarroako Bertsolari 
Txapelketan parte hartzen dutenen artean bertsolaririk historikoena. Berak 
bete betean bizi izan zuen Txapelketaren aintzinaka aroa, 1961. urtean txa- 

pela eskuratu zuelarik. Azkeneko aroan, 1978 garrenetik ospatzen diren Txapel- 
ketetan ere partaide fidela dugu, zenbait aldiz finalera iristea lortu duelarik. 
Aurtengo partaideen artean zaharrena izan da bera, 61 urterekin eta bere hitzak 
inportantzia dutelakoan gaude, lehengo eta oraingo Txapelketen berri ongi jakiteaz 
gainera eskola zaharreko bertsolarien exponente garbia baita.

Battista Madariaga Arantzan jaio zen duela 
61 urte eta bertan bizi da hiru semeen aita 
delarik. Duela berriki erretiratu zen Lesa~ 
kako Laminazio lantegltik nahiz oraindik 
lanean dirauen, bere bizi lekua den baserria 
gobernatzen. Berak aitortu digunez, bertso- 
tarako grina eta zaletasuna famelitik sortu 
zitzaion: "Here aitona, izengoitiz Ifiarburu,
nahiko pertsona xelebrea zen. Akordeoilaria 
izatez gainera bertsolaria ere bazen, eta nik 
bospasei urte nituelarik, gustora egoten 
nintzen bere astakeri eta xelebrekeriak 
aditzen. Geroxeago, Lesakara joaten hasi 
nintzen aitar£>kin, hara astean behin egiten 
zen feriara animaliak saltzera eramateko 
ohitura bait zen, eta han erosten nituen 
bertso paperak gero etxean nere kasa leitze- 
ko. Hamasei hamazazpi urterekin, igandetan 
herrira jeisten hasi ginenean, beti izaten 
zen jendea pixka bat kazkartu ondoren, puntu 
bat hemen eta bertzea Ameriketan, bertsotan 
aritzen zena. Haiei entzunez eta noizean 
behin parte hartuz, zaletasuna gehitzen joan 
zitzaidan. Garai hartan baita ere, herrira 
etortzen ziren bertsolari ospetsuak urtean 
behin eta haiek entzuten gustora egoten 
nintzen. Ondoren soldaduxka garaia iritxi 
zen eta orduantxe trebat.u nuen gehienbat 
bertsotarako zaletasuna, Donostian egitea 
tokatu zitzaidanez, topatu bait nintzen 
bertze zenbait bertsolarirekin".

Battistaren gaztaroa, franklsmo garaiarekin 
egin zuen topo bete betean, eta ez zen erre- 
za aro ij,$in haietan plazaratu eta nork bere 
burua ezagutzera eraatea. Gainera, zerbait
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ahora eramatekotan Lana egin behar zenez, 
oihanera joan beharrean aurkitu zen. 
"Soldaduskatik etorritakoan plazaratu nin-
tzen lehendabiziko aldiz, nahiz eta lehendik 
jende artean bertsotan aritua nintzen. Urte 
zaharretan, hemenga ohitura zen etxez etxe 
diru eskean ibiltzea musika soinuan, etxe 
atarian bertsoak boteaz, eta gehienetan ni 
izaten nintzen kuadrilako bertsalaria. Gero, 
oihanean hasi nintzen lanean, Iratin edo 
bertze lekutan zela eta orduan ez genuen 
asti gehiegirik izaten bertsotarako. Igande 
arratsaldea izaten genuen bakarrik jai eta 
bertze egunetan baino berendu hobexeagoa 
prestatzen genuenez, hura jaten ari ginela 
beti izaten zen norbait zirikatzailea, eta 
bertsotan ari bahar izaten genuen".

Halere, Battista Txapelketaren bidez eman 
zen gehienbat ezagutzera, lehen urtean, 1960. 
urtean hirugarrena geratuz eta hurrengoan 
txapela eskuratu zuelarik. Galdegin nahi izan 
diogu Battistari zer diferentzia sumatzen 
duen orduko eta oraingo Txapelketen artean. 
"Ez dut uste diferentzia haundirik dagoenik. 
Orduan ere, orain gisa, pare bat edo biz- 
pahiru kanporaketa egiten ziren eta ondoren 
finala. Hori bai, Iparraldean ez genuen 
saiortk egiten eta ez dut uste hango bertso- 
lariak parte hartzen zutenik. Egin beharreko 
lana ere oraingo beretsua izaten zen; 
ofizioka zortziko haundian eta txikian, 
ainak eman eta bertsoa osatu, gartzelako 
gaia etab—

Hirurogei garren hamarkadan, herririk herri 
ibili zen Battista, hainbat plaza inguratuz, 
batipat Andres Narbarte "Xalto" zuela lagun. 
Baztan goitik behera behin baino gehiagotan 
gurutzatu zutelarik. "Xalto" hil zenean, bera 
ere aunitz erretiratu zela erraten digu, pena 
nabarmentzen zaiolarik begietan. Gero, 
Lesakako Udala hasi zen Txapelketak antola- 
tzen "Principe de Viana" erakundearen lagun- 
tzarekin 1978. urtean, 1983. urteraino. 
Ondoren Bertsolari Elkarteak hartu zuen bere 
gain eginkizun hori gaur arte. Bertan parte 
hartzeko dei egin zioten eta partaide izana

da gehienetan, istripu bat zela media, ezii 
izan duen pare bat urte kenduta. Bi aroal 
hain ongi ezagutzen dituenez, galdegin diogi 
ia oraingo bertsolarien maiia habeti 
denentz. "Ez dut uste batere hobetu denik
Hik £irran behar banu, orduko bertsolarie 
maila hobea zen gaurkoena baino. Harbart 
bat eta Arozamena bera ere, nahiko ong 
defenditzen ziren Euskal Herriko Txapelke 
tetan ere. Orain ez dut uste orduan bain 
bertso hobeak egiten direnik".

Egin diogun bertze galdera, bertsolaritz 
munduan bere gaztarotik gaur egunera sumat 
duen aldaketarena izan da. "Aipagarrien 
zera da: gu gazteak ginenean, ostatueta
gazteen dibertimentu bide izaten zire 
bextsoak, gauza normala zen gaztedia bertso 
tan entzutea. Gaur nekez ikusiko duz 
gazterik bertsotan ostatuan, traguan dabile 
artean. Beharbada gaur bulla gehiag 
ateratzen da periodiko eta telebisioetar 
baina eguneroko bizian guttiago entzute 
dela erranen nuke".

Battista Madariaga eskola zaharreko bertso 
laria denez, galdegin nahi izan diogu ea ze 
gauza ikusten duen beharrezko bertsolar 
batengan, bertsolaria egin ala sortu egite 
den. "Bertsolaria izateko berezkoa behar di 
Gazte batek bertsotarako grina badu et 
gainera gaur egungo aukerak probetxat 
baditzake, bertsolari eskolan ikasi etab.. 
orduan eta hobe. Baina berezkorik ez bad 
alfer alferrik da. Zorroztasuna, buru argi 
tasuna, ahotik hartzera erantzuna ematek 
habildadea berarekin ekarri behar du".

Hauxe da bada, Battistak erran digunare 
laburpena. Bertze zenbait gauza ere erra 
zizkigun, baina luzeegia litzateke dena heme 
agertzea. Hori bai, adinean aurrera xama 
badoan arren, oraindik indartsu ikusten dug 
eta berak erran digunez osasunak laguntze 
badio, datorren urtean ere hantxe izane 
omen dugu, txintxo txintxo, Bertsolar 
Txapelketan. Gure aldetik ez zaigu hala iza 
dedila desiatzera bertzerik geratzen.
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Manolo Arozena:
"AZKEBEKO HAJtAR URTEOTAI IAFARROAKO BERTSOLARITZA ASKO HOBETU DA, BAIIA DUELA 30 
URTE BOTATZEI ZITUZTEH BERTSOAK EITZUTEI BADITUGU, HOBEAK ZIREIH

1.988ka Txapelketak eman duen sorpresarlk haundiena, Arazenarena izan da, noski. 
Sorpresa pozgarria, dudarik gabe. Lehen aldia zen, berak erran digunez 
plazaratzen zela eta ezin hobeki atera. Bigarren saria eskuratu alajaina! 
Atsegingarria da, Hafar bertsolaritzaren baratzak fruitu berriak ematen dituela 
ikustea, eta 20 urte ez baditu ere, etorkizun zabala dauka aintzinetik bere 
bertsatarako ahalmenak landu eta bertsolaritzaren mundutxoan norbait izatera 
iristeko.

M anola Arazena Goizuetako "Sarrane" 
baserrian 'jaio zen duela 38 urte. 
Hamabost urtetan atera behar izan zuen 

lanera Añorgara, eta handik Motrikora, emaz- 
teaz ere bertakoa duelarik. duela 14 urte 
etorri zen Lesakara, egun bertan bizi da, 
ogibidez garraiolaria delarik. Bi seme eta 
alaba baten aita da,

Arozenari bertsotarako zaletasuna umetatik 
sortu zitzaion, fameliarengandik, izan ere, 
berak aitortzen zigun bezala, bere etxean 
izan da bertsotarako tradizioa: "Umetatik
izan diat bertsotarako afizioa. Bertsotan 
gaztetatik aritu izan nauk lagun artean, eta 
batipat etxean. lire familian amona ere 
bertsolaria huen, Aita ere bai eta anaia ere 
aritzen duk. Plazan ariturik ez duk inor, 
etxean arituak dituk gehienbat. Gu etxean 
elkartzen garenean, enakune guztiak 
nazkatuta bukatzen ditek".
Betiko dilema zaharra, bertsolaria sortu ala 
egiten den galdetu diogunean, hona zer 
iritzi eman digun Manolok: "lire ustez
giroak asko egiten dik. Bertsolariak sortu 
egin beharko dik, baina zer girotan bizi 
den, zerikusi haundia dik. Egunero }>ertsoa 
aditzen biziz gero, horrek asko egiten dik. 
Guk alde horretatik Goizuetan izan dizkiagu 
bertsolariak. Duela 30 urte bahituen nahiko 
onak: Xalto, Arozamena eta Madariagarekin
onenetarikoa izana. Gero Perurena, Goizuetan

Perurena bat, Olaso, aurreneko bi urtetan 
txapelketetan atera dena."
BERTSOLARI TXAPELKETAK TXARRAK IZAI
DAITEZKE BERTSOLARIEITZAKO, BAIIA OSO 
BEHARREZKOAK DIRA.
Arozenak erran digunez, aurten aurkeztu bada
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ere lehen aldiz, lahendik bazuen Nafarroako 
Txapelketetan parte hartzeko gogoa, duela 
hamar urte Lesakan egiten ziren Txapelketa 
haiez geroztik. Bainan beti beldurtu egin da, 
urte batetik bertzerako utziz, aurten izena 
eman duen arte.

Eta Txapelketaz ari garenez, betiko 
eztabaida zaharra planteiatu diogu Manolori; 
Txapelketak bai ala ez: "Txapelietak txarrak 
izan daitezke bertsolarientzako, asko 
estutzen duelaka, baina osa beharrezkaak 
dituk. Hik jar ezak saio bat edozein 
herritan, lau, bortz edo sei bertsolarirekin. 
Zenbat lekutan irakurtzen duk izan dela saio 
hori? Inon ez! Txapelketak duen gauza ona, 
prentsaren gain duen eragina duk, bertsoaren 
kaleratzea. Jendea enteratzen duk bertso 
saio bat izan dela, puntuazioak eman 
dituztela, zenbat jende izan den, bertsolari 
berriak ezagutarazten dizkik etab.... adibide 
uezala hor zeukagu Jon Sarasuaren kasua. 
Txapelketan egin zuen papera ez bazuen egin, 
nork ezagutuko genioke? Jakina, Txapelketak 
ere batzurentzat onak izanen ditut eta 
bertzeentzat ez. Horregatik izango dizkik 
beti aldekoak eta kontrakoak".

Egungo Nafarroako bertsolaritzaren osasunari 
buruz ere galdegin nahi izan diogu Manolori: 
"Bire ustea duk azkeneko 30 urtetan ez dela 
hobetu. Duela 30 urte Hafarroan ziren 
bertsolariak gaurkoak baino hobeak hituen 
zihuraski. Jakina azkeneko 20 urteotan 
hobetu duk, eta azkeneko lOetan ere bai. 
Baina duela 30 urte botatzen ziren bertsoak 
aditzen baditugu, Marbarte, Arozamena 
etabarrek, bertso bobeak botatzen zizkiaten. 
Gero, deusezetan gelditu huen duela 10 urte 
arte edo. Orduan, muga bezala hamar urte 
jartzen badugu, asko hobetu duk, baino 30 
urte jartzen badugu ez. Moski, gaur
bertsalari gehiago ere badituk, plazan 
dabiltzanak benipein. Orduan ere 
bertsalariak izango hituen, nabiz eta 
plazarik plaza ibiltzen zirenak gaur adina 
izan ez".

Guretzako gauza nabarmena da, Nafarroa 
mailan, bertsotarako ohitura eza, lagu giroan 
bildu eta bertsotan gozatzeko joera hori, 
zihuraski lehen bazena eta egun inondik 
ikusten ez dena. Horretan ados agertu da 
gurekin Arozena:"Egia duk ez dagoela joerarik

gure herrietan bertsotan aritzeko taberneta 
etab. elkarteetan apur bat ez bada. Goizueta 
ere gauza beretsua gertatzen duk, agian e 
duk hemen bezain gauza arraroa jende 
bertsotan entzutea, bainan han ere ez du 
gebiegi entzuten".

Nafarroari begira, et giro aldetik nahik 
etorkizuna iluna sumatzen badu er« 
bertsalaritza orohar ez du erren ikusten 
Bertsolaritza sekula baino hobekiago zegol 
inoiz baino bertsolari gehiago ageri dul 
Adibide gisa, joan den igandean Drrufian, 3 
bertsolari 25 urtetik beherakoak kantat 
ziaten. Sekula baino bertsolari gehiag 
zegok eta saioak ere bala egiten dituk. Gui 
inguru hau duk giroa egon arren, saiori 
egiten ez den tokia. Hemen, Lesakan, obitur 
zaharra mantentzen duk. Drtean behin sai 
bat egin jaietan eta kupoa betea. Nik ust 
diat itxurazko saioak antolatuz gero, jende 
joanen litzatekeeta eta bori nolabai 
konpondu beharra zegok. Jakina, bertsoax 
emanez bere lekua eta giroa".

BERTSOTAN ARITZEA, GAZTETAN HASTEA, LOTS. 
GAITZEA; BERTSOLARI GAZTE BATEBTZAK! 
AHOLKDA.

Galdegin nahi izan diogu Manolori ia ze 
aholkua emanen liokeen gaurko gazte bat 
bertsolaritza munduan murgiltzeko, eta ber 
erantzuna ezin adierazgarriagoa iza 
da :"Bertsotan aritzea, gaztetan hastea, lots 
galtzea, ni orain galtzen hasi naizen lots 
duela hogei ta gehiago urte galdu beha 
nuena, gaztetan galtzea. Hori gaurko gaztea 
baditek nahiko, berezkoa dutenak haste
dituk gaur aisa bertsotan. Hori ikusten dia 
nik garbi Goizuetan, festatara jaten ditu 
Sarasua, Oiartzabal etab. eta hantx 
pasatzen dizkitek orduak bertsotan lasa 
ederrean. Boski, lotsa galdu eta behar du 
gainera lehen aipatutako giroa bertsoa 
gustoko dituen entzulegoa".

Berriro ere Nafarroaka bertsolaritza: 
murgildurik, galdetu diogu ia abiatu ote den 
hots, gaurko gazteak bertsotan hasiko ot( 
diren, ia hor etorkizunik ikustei 
duen:"Hemenga problema bertso girorik e: 
dagoela duk. Ikastolan ikasten aritzen dituk 
Ene alabak adibidez, bertsoak idatzi ost 
ongi egiten dizkik eta gehiago ere izangt
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iituk, baina problena duk gero jarraipenik 
2Z dagoela. Urtean bi aldiz etortzen dituk 
Kendizabal eta Telleria, eta Lontxo ere bor 
zebilek, baina kalera irten . eta ez ditek 
lurkitzen ezer. Hafarroako bertsolaritzari 
bizia emanen ziokek bertsolari gazte bat 
iterako balitz, 18 edo 20 urtekoren bat, 
lehiz eta bi edo bortz urtetik izan. 
Joritxarrez, ordea, oraindik hori ez duk 
çertatzen".
UJTZIHA BEGIRA, LAHEEAKO GOGOTSU.

iurtengo Txapelketa, zalantzarik ■ gabe, 
aberatsgarria izan da Arozenarentzako. Alde 
Datetik balio izan dio lotsa galtzeko eta 
Dide batez bertsotarako duen gaitasuna 
frogatzeko. Halere, ezin uka froga gogorra

izan ez denik aurtengoa berarentzako, 
aitortzen zigunez, Ehieralarren trantze 
larria pasatu bait zuen gartzelako gaia 
kantatzea tokatu zitzaionean. Orain 
itxaropentsu ikusten du etorkizu-na: 
"Txapelketaz geroztik bizpahiru lekutatik dei 
egin zidatek eta ezetzik ez diet eman eta 
aurrera ere dei egiten didaten tokietara 
azaltzea pentsatzen diat. Txapelketara ere 
aurkeztu eginen gaituk eta ikusiko diagu zer 
gertaitzen den...".
Beraz;, badakizue! Hor, erdi gorderik zaudeten 
bertsolariak bazarete, galdu lotsa eta eman 
izena. datorren txapelketarako. Manolo bezala 
bigarren postua lortzea erreza izanen ez
bada ere, jendeen aintzinean ezagutzera 
emateKo balioko dizue bederen.
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Mikel Taberna «KAPI» 
Eskola Berriko 
Bertsolaria
D enborak aldatzen doazen heinean, bertsolaritza ere azken urteotan berrikun- 

tza eta aldaketaren gurdian abiatua dugu. Bizirik irauteko gerta ohi den 
fenoraeno klasikoa beraz. Eskola zaharreko bertsolaritzatik, baserri giroan 
garatu zenatik alegia, garai berrien presioz, gaurkotzen joan da bertsolaritza 

bere osotasunean. Teknika, doinuak, gaiak eta nola ez bertsolaria bera ere. 
Nafarroako bertsolaritza munduan ere, haia eao hola, fenomeno bera gertatzen ari 
da, eta Mikel Taberna dugu, "bertsolari-gazte-eskolatuak" edo eskola berriko 
bertsolariak bezala ezagun ditugunen lekuko ,.

Tradizonalki, bertsolariak bertsolari izateko 
erabakia hartzen duenean, hortarako berak 
dituen dohaiez gain, bere inguruan bizi duen 
giroak ere, bertsozale giroak alegia, 
garrantzi nabarmena izaten duela erran ohi 
da; herrian, lagunartean, familian e.a. Hale- 
re, gaur egun badaude zenbait bertsolari 
bertze bide batetik ailegatu direnak 
bertsolari izatera. "Ez naiz sobera oroitzen 
- dio Kapik bera nola hasi zen kontatzera- 
koan - hizkuntza ere erdi galdua edo, 
konprenitu egiten nian bainan solas ez nian 
egiten eta henen Irufiean, ikasten ari 
nintzenean, berreskuratu nian hizkuntza. Eta 
horrela euskararekin batera hasi nintzen 
pixkat bertsotan ere zaletzen; oroitzen nauk 
Xalbadorrez adibidez, bera pertsonalki aditu 
baino gehiago, ba, "Odolaren mintzoa" ira- 
kurriz; eta gustatu zitzaizkidan erraten 
zituen gauzak eta errateko modua ere bai. 
Uste diat harekin hasi nintzela batez ere, 
gero herrian ere lagun artean hasi gintuan 
plantatzen, nola edo hala, badakik, 
formalidade haundirik gabe bainan hagitz 
gustora eta anbizio handirik gabe. Gero

Zaldiko Maldikon antolatu zen ikastaLro bat, 
Amuriza etorri zen irakastera eta jende 
aunitz apuntatu gintuan hartara eta oroitzen 
nauk gero, afari batean, ia zerbait ikasia 
genuela, eta han hasi ginela koplak egiten 
edo horrela, eta gero, hasi gintuan talde 
ttiki bat Zaldiko Maldikon biltzen eta
bueno, ez zekiat  gero bertze inork ez
zegoelakoz apuntatu nioken Hafarroako 
Txapelketan eta tira...."

Beraz, hire bertso zaletasuna literaturatik 
etorri duk batez ere eta ez herrian zegoken 
bertso giroagatik edo?."Bai, bai, nik uste 
irakurtzetik. Euskararekin zaletu eta hortik. 
Gero ondotik ohartu naiz ama nahiko 
bertsozalea dela eta amaren osaba bat omen 
zen Txirritarekin zebilena, Afrikako gerran 
hil zuten eta bertsolari polita omen zen, 
Elgorriaga izena zuen eta haren aipamenak ba 
omen ziren prentsan. Anak adibidez, bertso 
zahar aunitz bazekizkik, aitak ez hainbertze, 
amak ostatua bait zuen eta badakik ostatuak 
bertso eskola izan direla.
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ialere, jende aintzinean egin beharreko lehen 
saio horrek, indezisio edo beldur pixkat 
;maten duela aitortzen digu Kapik, kotxe 
jerrietan bezala "rodaje"a egin behar dela
5ta txapelketa hasi aintzinetik..  "bai,
irdukoz behin edo bertze ateriak gintuken 
lende aintzinean, saio sinboliko xaaarretan 
lemen Irufiean, lotsa kentzeko batez ere, eta 
lori, gero jendearen aintzinean aritzeko, 
srestaketa ona izan zen. Beno eta gero, ari, 
iri lehenbiziko aldiz txapelketan izan zen, 
jrain dela lau urte, bai 1984ean, Etxarrin 
lain zuzen ere" diosku Kapik.

LISAGO AEITZEB BAIZ TXAPELKETAB, BERTSO 
5AI0 BORBAL BATEAB BAIBO.

Izan ere lau urte hauetan, bi aldiz ere 
lilegatu da finalean aritzera, iazko txa- 
jelketan eta aintzinekoan ere. Eta txapel- 
;etetaz ari garenez, Kapik berauetaz duen 
;ritzia jakin nahi izan dugu, baliogarrita- 
;una, giroa, e.a. "Bistan da giroa biltzen 
iuela- dio Mikel Tabernak-. Bi halere ez 
laiz hagitz txapelketa zalea. Ene eritzi 
jertsonala da bainan, uste dut gehiegizkoa 
lela urtero egitea. Pertsona berriak 
>zagutarazteko balio duela uste dut, urtero 
iteratzen baita bakarren bat, aurten Arozena 
itera den bezala. Aurtengoa adibidez ez 
lintzen egitearen aldekoa printzipioz,
)ainan... Ez zait gustatzen txapelketa,
jertsolaritzari begira e! kontraesana dago, 
>rran nahi dut, ni bezalako bertsolariek 
tisago aritzen gaituk txapelketa batean saio 
tormal batean baino, zeren, hagitz ariketa 
zehatzak dituk, bidea enaten zigutek. Zailago 
ia, hortarako esperientzia behar baita, joan 
tierri batera eta hasi gai libretan eta 
alkarri zirikatuz handik eta hemendik eta..."

Komentatzen dugu honetan, esperientzia eta 
Dfizio hori lortzeko, ezinbestekoa dela 
jrtean zehar egiten diren bertso saioen 
kopurua ere dexentea izatea, "bai, halaxe da. 
Sik urtean zehar 8-10 saio egin nitzake".

Sdlasaldiaren une honek, gaur egun, .orain, 
bertsolaritzaren errealitatea llafarroan 
zertan dagoenaren eztabaidan murgiltzera 
aramaten gaitu; on dela ikastoletan eta 
sgiten ari den lana eta nolabait jabetuz, 
agian gaur bertsolaritzaren sustengorako

hain garbi ikusten ez den sustrato sozial 
horren ahultasunaz, suposatzen den kate 
horretan etendura bat izan dela, eta 
etorkizunean agian, birregiten eta sendotzen 
joan daitekela "ez zekiat, nik etxean galdetu 
izan diat ea nor zen hemen (Beran) 
bertsotan aritzen zena eta bat aipatu
zidateken auzoan, toberak jotzen zirenean 
ibiltzen omen zen. Falta zaizkigu holako 
erreferentziak, hutsatik ari gaitu bersor- 
tzen. Ongi iduritzen zaidak ikastoletan eta 
bertsolaritza ezagutaraztea eta ea gaztetxo 
hoiek zaletzen diren joku honekin, zeren 
neretzat, joku bat baita eta hagitz joku 
polita. Gainera nik uste dut gizartea 
aintzinera doaien neurrian, hizkuntza 
hotzagoa eta praktikoagoa bihurtzen dela, 
dibertsio bide ere izan daitekela ahantziz, 
gizarte hotzago eta mekanikoago batera 
goazela iduritzen zait".

Hizkuntzak bizirik dirauen bitartean 
bertsolaritzak ere bizirik iraunen duela 
erran ohi da maiztan, eta Kapik dioskunez, 
hizkuntzaren bitartez egiten den joku horrek, 
nahitaez, bat baino gehiagoren partaidetza 
eskatzen du gainera. Hau da, "Literatura 
bakarka egin daitekeela, bertsotan aritzeko 
ordea guttienez laguna edo dozena erdi bat 
hobe, behar da, eta giro egokia".

TXAPELKETAI, BERTSOLAKIA BEKTZE SHOVMAB 
BAT BIHURTZEB DA.

Bertsolari on bat izatera ailegatzeko zer 
behar den galdetzen diogunean zera adieraz- 
ten digu Mikelek "Beno, bertsoa nik uste 
denak egiten dugula ikasten dugun zerbaiten 
araberan. Ikasketa hcrri izaten ahal da 
konstziente ala inkonstzienteagoa eta gero 
hor jokatzen du bakoitzak dituen dohaiak; 
doinuak eramateko, neurtzeko, errimatzeko 
eta horretaz gainera, bertso horren 
osotasunarekin zerbait adierazteko. Hori 
neurri batean berezkoa beharko dik batek. 
Gero, hori egiten ikasteko, lantzea besterik 
ez da gelditzen, bakoitzaren arintasun 
mentalarekin batera. Dena den,- segitzen du 
Kapik- uste dut hor bi naila daudela: 
txapeiketakoa eta lagun artekoa. Gaur egun 
dagoen mailarekin, jendeak, nik uste landu 
egiten duela aunitz eta espektakulo 
bihurtzen da gero. Ia ez duk lagun arteko 
elkarrizketa eta ziria sartze hori. Hori
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gainditzen da eta berrehun lagimen 
aintzinean hintzenan, kontentarazi behar 
dituk. Eta pentsa gaur egun zenbat kostatzen 
den irri bat sorreraztea, telebista, zinea 
eta txiste kontalari profesionalak eta 
bertze mila gauza direnean. Orduan, beno, 
alde batetik galtzen dik sortze garaian zuen 
berotasun, bapatekotasun eta freskotasun 
hori eta bertsolari bertze "shovraan" bat 
bihurtzen daM.

Bertzalde, Mikel Taberna Euskararen 
irakaskuntzan aritua eta, beno, egun ere 
Hizkuntza Eskolan ari zaigunez, ongi dakizki 
zeintzu diren euskaldun berriek aurkitzen 
dituzten oztopoak bertsolaritzara inguratze- 
kc "Denetik dago. Adibidez, ikasleari 
aipatzen zaionean bertsolaritza zera erraten 
du: ikusi dituela bainan ez dituela ulertu. 
Eta arrazoi aunitz daude bertso bat ez 
ulertzeko, hizkuntza behar adina ez 
menperatzeaz gain. Bertsoa nola egiten den 
jakin behar da pixka bat eta hor egiten 
diren elipsiak edo....Beharbada bertsolariak 
ez duela behar bezain ongi eraman bertsoa 
eta hor ibili dela erdi galdua eta hori 
entzuten duena, euskaldun berria bada, ez du

ulertzen. Halere beti izaten da bakarren bat 
zaletzen dena, ezagutzen ditut zenbait kasu. 
Euskaldun berria izateak ez. dik kentzen 
bertsolaria izateko, kontua duk zera: zenbat 
eta gehiago menperatu hizkuntza orduan eta 
errekurtso gehiago izanen ditukela bertsoa 
bera osatzeko".

Eta bukatzeko, elkarrizketatu ditugun bertze 
bertsolariekin bezala, Kapiren ustez 
Nafarroan bertsolaritzak duen osasuna jakin 
nahi izan dugu eta “Beno, nik ez diat 
ikusten osasun onean, ez zegok bertsolari 
aunitzik eta ezta ere giro haundigirik. Hori 
bai, oraingo egoera, orain dela hamar urte 
baino hobeagoa duk eta entzulea ere hobeki 
prestatua zegok. Lesakan hasi ginenean 78an 
ez gintuan berrehun lagun biltzen, crrain 
ordea 1000 lagun bil daitezke eta orduan 
baino hobekiago ezagutzen dutenak bertsola- 
ritza. Lehen 10-12 bertsolari biltzen 
baziren orain 24 edo bil daitezke Hafarroa 
batean. Halere, oraindik ez zaidak iduritzen 
indarrean dagoenik eta gazteei begiratuta, 
adinaren araberako jarraipen logiko bat ez 
diat ikusten”.
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AZKEN SAIOA, IRUÑEA

Lehen e ta  b igarren  s a r ia  esku ra tu  zu tenak ; Xalbador eta Arozena.

Iruftea zaharra aukeratu zuen aurtengaan 
bertsalari elkarteak, finala _ospatzeko. 
Apostu gogorra zen, zalantzarik gabe, Ifiaki 
Zabaletak inoiz aipatu zuen bezala, antola- 
latzaileentzako. Ez zen ez igarri erraza 
zelako erantzuna izanen zuen bertsozaleen 
partetik Iruñean ospatutako saio batek. 
Erran behar da, halere, apustua irabazi egin 
zela. Ez zen Gaiarre antzokia gainezka bete, 
baino bai itxura ederra hartzeraino bederen. 
Eta hori, ffafarroako bertsolari txapelketak, 
denboraren joanean eta ahaleginaren ahalegi- 
nez, ongi merezitako izena bereganatu duena- 
ren adierazgarri da, noski. Adin eta mota 
guzietako jendea hurbildu zen saioa ikustera. 
Bertan, Iparraldeko aurpegi ezagun dexente 
ikusteko aukera izan genuen, "Baskongadeta- 
ko" bertsozale eta bertsolari bakar 
batzurekin batera. Halere, gehiengoa mugaz 
honuntzako Nafartarrek osatzen zuten, hiri 
eta herritar, euskaldun zahar eta berrian 
arteko nahasketa oparoa osatzen genuelarik.

Erran behar da baitare, entzuleen artean 
haur andana polita bazegoela, dirudienez 
Lontxoren "fans" sutsuak gehienak, saio oso- 
an zehar bera animatzeari ez bait ziaten 
utzi.

Ekitaldiak eman zuena aipatzerakoan, 
gure iritziz bederen, gauzarik adirazgarriena 
saioaren motteltasuna izan zen. Ez dugu 
erranen saio txarra izan zenik, ezta 
guttiago' ere, baino zenbait bertsolari ohi 
baino murritzago ikusi genituen. Aunitz izan 
ziren kanporaketetan baino puntu guttiago 
atera zituztenak finalean, eta hau, txapela 
jokoan izateak sortzen dituen nerbioen 
adierazgarri da, zalantzarik gabe. Horrek eta 
agian saioa goizean izateak izango zuen 
zerikusirik, gauza jakina baita. Orohar, 
arratsaldez bertso saio hobeak ateratzen 
direla goizean baino. Bertze gauza deigarria, 
Arozenak egindako papera ona izan zen, inork 
guttik usteko baitzuen bigarren postua lor-
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tuko zuenik, kontutan harturik gainera, ber- 
tsozale aunitzek ezagutu ere ez zutela 
egiten. Azkenean, bigarren urtez jarraian, 
Txapela Iparraldera joan zen, Mixel 
Xalbadorren burura. Halere, kontutan izanik 
Xalbadorren bizilekua eta bere ogibidea, 
beharbada, mugaren alde batean zein bertzean

bueltaka ibiliko da urtean zehar, ardi 
iheskarrak bila etengabe gurutzatuko baharko 
baitu bi estatu erraldoiek eraikitako sasi- 
muga hori. Edozer dela ere, gure zorionik 
beroenak Xalbador eta parte hartu duten 
bertsolari guziendako, beraien lanari esker 
bertsolaritza aterea baita irabazle.

Iftaki Zabaleta

Eguardiarte-on bertsolari, bertsozale eta Irufieara etorri zareten 
euskaldun guztioi. Gaur ospatzen dugu, hain zuzen ere, XVIII garren 
flafarroako Txapelketaren finala.

Epaimahaikoak Joxe Urroz, Mikel Bujanda, Aingeru Epaltza, Mariano Izeta, 
Jean Pierre Etxegoien eta Emile Larre ditugu.

Zortzi finalistak hauek izango ditugu: Mixel Aire "Xalbador", Jean Pierre 
Kendiburu, Pablo Joxe Aristorena, Ernest Alkat, Joxe Fermin Argifiarena, 
Txamin Ezponda, Manolo Arozena eta Lontxo Aburuza.

Agurra egin ondoren, txapelketako lehen lana hasiko dute bertsolariek. 
Lehenbiziko lana zortziko haundian izanen da, hiruna bertso bota behar. 
Eta lehen bikotea, ezkerretik hasiz, Lontxo Aburuza eta Argiftarena izanen 
da.

Gaia.
Zu Aburuza, karta banatzailea zara, zu Argifiarena neskatxa, etxe aurrean 
noiz etorriko zai zaude. Hasi Aburuza,

Aburuza
Hi karteroa nauzute eta 
hau esperoan dagona 
ta egunero ni txintxo txintxo 
etortzen natzaizu hona; 
gaurkoan ere ekarri dizut 
neskatxa nik zoriona 
ta honek adierazten du bai 
bestea dala oso ona.

Aburuza
Salatzen hasi zera neskatxa 
ta gainera oso trebe, 
baina erantzungo dizut eta 
egin zaite honen jabe 
langile fina nauzu ni beti 
ez naiz besten pare gaur e(re) 
ta tankera ematen diot nik 
batere ireki gabe.

Argifiarena.
Karteroari salatuz lenen 
jaunak beharko da jausi 
berri ona ere edozeinentzako 
ere ez dago itsusi; 
nik karta irekitzerako gaur 
gauza bat du garbi utzi 
neretzako karta bidalita 
zuk zertan duzun ikusi.

Argiñarena
Mutila kartzelan daukat eta 
aspaldi hontan bakarrik 
nahiz ta gure arteko lazoak 
ez dauden oso elbarrik. 
Karteroa sarri samarretan 
berri tristeak ekarrik, 
berri txarrsfk ekartzez gero 
ez daukat zure beharrik.
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Aburuza
lere lana esan dizut lendik
ez dala bate jolasa
zu karta zai ikusten zaitut nik
udaberriko arrosa;
bestea kartzelan daukazula
eta nola kristo goza?
Baina gaurkoan ekartzen dizut 
askatasun horren poza.

Argifiarena
Mutil bat espetxean triste ta 
zer da nere ondorena? 
karteroak azken bertso hortan 
eskeini itxaropena.
Egun hori laster iritxitzen 
hori ere da leikena, 
mutila zerorrekin ekarri 
hori berririk onena.

Ifiaki Zabaleta: Ezponda eta Mendiburu. Diotenez Euskal Herrian, Espainian 
eta Frantzian baino haur gutxiago sortzen da orain. Ezponda, ezkongabea, 
donadoa hortaz arras kezkatua dago. Mendiburu gizon ezkon berria. Hasi 
Ezponda.

Ezponda
Ezkon berri da nere lagun hau
egia erran behar da
zu haur egiten lotu zaite ba
nihundikan ahal bada;
mundu triste hau zahartzaroari
buruz partitua bada
eta gu zer bilaka gintezke
gero gazterik ez bada?

Ezponda
Arbola zahar baten itxurara 
orain ezarri bai naizu 
bakartatean bizi den hura 
ez da beti zoriontsu, 
hortarako ba gaitz txar hortatik 
ateratu ba zaitez zu 
zeren bakarrik zer sofritzen den 
zuk gaztea ez dakizu.

Ezponda
Neska gazte bat maite nuen nik 
hura mundutik joana 
garai batean ezin nezaken 
nik izatea hauxe asia.
Eta hargatik goratu nahi dut 
ezkan berri hoien fama 
neronen bizkar hartzen bait dut nik 
bakartatearen zama.

Jtendiburu
Ikusten dut gaur donado hori 
geroaz grinan dagola 
euskalduna da, ama Euskadiz 
haundi du bere axola; 
beraz neskekin bero itzazu 
bihotza eta odola, 
ezen munduan deusentzat ez da 
fruitu gabeko arbola.

Mendiburu
Zer sofritzen den badakit 
erantzuna orai goaita 
Euskal Herria ume edo haur 
behar gorrietan baita, 
ta ni bezala euskaldun neska 
polit bat zazula maita 
ta ni bezala zu ere bihar 
izan zaite haurren aita.

Mendiburu
Bakartateak derautzu naski 
buru barnean nahasik, 
ezkon berriak, ai! mutil zaharra 
egiten dautzu garraisi, 
zatoz enekin maitalen bidez 
behauzu zerbait ikasi 
ta ordu denak maitatzen eta 
haurrak egiteren hasi.
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Ifiaki Zabaleta: Aristorena eta Arozena. Aristorena tiritarra pozik da 
aurten zerrikia eta bildoskia merke direlako. Arozena abeltzaina da. Hasi 
Aristorena.

Aristorena Arozena
Egia ez da dena agian 
baina kejatzen ari da 
abeltzain hauek bizi bait dira 
diru jaunari begira, 
neretzat aldiz gauza guztiak 
nahiko merke izaten dira, 
mendian kontent ez baldin baza(ude) 
zatoz nerekin hirira.

Hiri aldera joateak badu 
izugarrizko grazia 
Europatikan sartu didate 
hainbat haragi bitxia, 
eta gu hemen bizi ezinez 
bada nahiko desgrazia 
hamabiak bat egin gera ta 
kendu didate bizia.

Aristorena
Eurapakoak entzute hutsak 
oraintxe jartzen nau irriz 
behar genuen hortara sartu 
ta zu gaizki zaude aldiz; 
teknolojia hartu ezkero 
bada abantaila anitz, 
hutsa litzake baserritar hau 
langile jatorra balitz.

Aristorena

Europa hortan sartuak ginen 
joandaneko urtean 
baina agian kolpean sartu 
geranez bete betean 
konpetentzia izanen dugu 
Europaka elkartean 
baina anaiak geran ezkeroz 
biok konpondu gaitean.

Arozena
Jatartasunen ari naiz lanen 
baina ni ez nago aske 
produkto batzuk kanpotik dataz 
ta deitzen diote "txoke"
Fik hemen ezin dut gauzik jarri 
kanpokoak bezain merke, 
horregaitikan gosez hil behar 
Europara joaten truke.

Arozena
Eskertzen dizut borondatea
eta daukazun haria
beraz hargatik eman beharko
merezi dezun saria;
janari txarrak hor kanpotikan
pilaka etortzen dia;
gehixego ordain baina zuk lagun
erosi hemen janaria.

Ifiaki Zabaleta: XaLbador eta Alkat. Mugaz bestaldeko herritik abiaturik 
badator Xalbador, Gaiarreko saio honetara. Bidean gelditu eta ostatu 
batean sartu da. Ostatuko nagusiak, Alkatek, zera esan dio, "Hemen ez da 
diru frantzesik hartzen". Hasi Mixel Aire.

Xalbador
Abiatu naiz ni Irufiera 
garaiz heltzeko asmotan 
ta pentsatu dut ene tripari 
plazer hor egin dezotan, 
kafesne goxo bat hartu ere 
zure ostatu on hortan, 
erran zadazu zenbat zor dutan 
orai horrentzat frankotan.

Alkat
Bafartarra naiz franko kondatzen 
ez dago gauza erreza 
kafea dautzut eskeintzen zuri 
nahiz ez naiz aberatsa.
Bik ere noizbait Europarako 
egin nahi dut amentsa, 
anarte huntan izorratzaile 
daukagu diru frantzesa.

Isl [ñj 12) tli 12) (2i 12J ln) ts) (S) Idj (S) ISJ [2) 12) lQj !□) 12) Ini 12) 13 |nj [nj |n) (oj |n) (o) (oj [o] [o)



lalbador
Alta frantzesik baizik ez daukat 
pezetik ez dut nik gorde 
izan banitu eman nezazke 
disimulatzeko orde.
Ifafarroako seme bazara 
orain egiten dut galde 
kafesne hori mesedez utzi 
pagatu gabe debalde.

Xalbadar
Diruak nola gastatzen tutan 
ere nahi du hunek jakin, 
behintzat eni zor zerbait uztea 
ez daut egiten atsegin.
Orai banoa Iruñera ta 
sarri nahi gibelerat jin 
doblezka dizut hau ordainduko 
han irabazi peztekin.

Alkat
Ez uste izan Nafarra huntan 
denak gaudela eruak 
diruarekin guk ere naski 
derauzkigu helburuak, 
pezetarikan ez daukazula 
hauxe du zure buruak, 
nolaz gastatzen dituzu bada 
kontrabandako diruak?

Alkat
Oso konforme agertu nahi 
eskeintzen duzun tratuan, 
frantzesek ere abilezia 
daukate bere tontuan; 
elgarrekilan baketu gaiten 
kafetxo horren kontuan 
euskal dirua izan artean 
Euskal Herri libratuan.

A lk a t e ta  Xa lbado r.



Ifiaki Zabaleta: Lan berrian sartuko dira orain bertsolariak. Bakoitzak 
zortziko ttikian hiruna bertso bota behar, bikoteak aldatuaz. Lehenengo 
bikotea Mendiburu eta Lontxo Aburuza.

Gaia:
Goizean goizetik onddoak biltzera joatekoak zerat.e zuek, Lont.xo eta 
Mendiburu. Esandako orduan, goizeko seietan hor da Lontxo, Mendiburu noiz 
etorriko zai. Ez da ageri eta bila joan zaio. Hasi Lontxo.

Aburuza.
Goiza heldu da eta 
legortutzen ihintza, 
elkarrekin aspaldi 
Jean Pierre gabiltza, 
baina parrandatikan 
okertuz zabiltza 
eta nora joan zaizu 
lagunaren hitza 
tra. la. ra. la, ra, la. 
lagunaren hitza.

Aburuza
Andrearekin honek 
lanean indartsu 
eta bide hortatik 
zuk franko dakizu 
baina pasatzen dizut 
momentuz abixu 
azkar jeiki zaitela 
zuk jan nahi baduzu 
tra, la, ra, la, ra, la 
zuk jan nahi baduzu.

Aburuza
Ate ondoan zai gaur 
daukazu txoferra 
ta hartu duzun hori 
zuk bide okerra, 
entzun zaidazu orain 
arrazoi ederra 
nere iritzian zu 
zerade alferra 
tra, la, ra, la, ra, la 
zerade alferra.

Xendiburu
Ez zaitela haserre 
zaude otoi mantxo 
oraino goizegi da 
konturatu Lontxo, 
ohean egoitea 
on da eta kontxo! 
andrearekin ere 
zagon hainbat goxo 
tra. la, ra, la, ra, la 
zagon hainbat goxo.

Mendiburu
Irria jautsi zauzu 
begitik hortzera 
Mendiburu utz zazu 
otoi etortzera, 
ni faltan ez zaiz joan 
hemendik etxera, 
ta onddoak utz kizu 
oraindik sortzera 
tra, la, ra, la, ra, la 
oraindik sortzera.

Xendiburu
Alferra naizela zuk 
oi! erran duzia 
Lontxo adiskidea 
baina itxusia, 
badaukagu denbora 
hortan da hauzia 
gure eskuko dugu 
atsalde guzia 
tra, la, ra, la, ra, la 
atsalde guzia.
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Ifiaki Zabaleta 
Gaia:
Argifiarena eta Ezponda. Argiftarena irakurzalea, etxean lasai egon nahi 
luke. Auzoan Ezponda tronpeta jotzen ikasten ari da. Hasi Argifiarena.

Argifiarena
Horrelakorik ziur 
gertako inon da 
baina ezin da esan 
isilik egonda, 
tronpeta jotzen dabil 
alboan Ezponda 
hemengo errespetoa 
lagun zaharra non da?.

Argifiarena
Zer edukazio daukan 
Gaiarren ikusten 
lagun bat jarrera honek 
beti du itxusten 
irakurriz kulturez 
nahi nikek bai jazten 
bertso za(ha)rrak irakurtzen 
ez didak hik uzten.

Argifiarena
Tronpeta gabe dantza 
liteke munduan 
baina ez irakurri 
honetxen onduan, 
pazientzia galduta 
leku seguruan 
juten banaiz tronpetakin 
joko det buruan.

Ezponda
Tronpeta jotzen ari 
bai naiz ni bultaka 
auzoko tetele honek 
logalea dauka, 
eta bien artean 
gaur sortu den marka 
hik belarritan sarkik 
hor bi paper puska.

Ezponda
Bertso zahar irakurtzen 
denbora guztiak 
ni berriz hartua nau 
tronpeta jotziak, 
denek hartu ditzagun 
guk pazientziak, 
musika gabe nola 
dantzatu gaztiak.

Ezponda
Hunek nere jotzeko 
nun da ahalmena? 
mesfiatu liteke 
nita jiten dena.
Hik tronpetaz jotzen dut 
soinu politena 
hunen orroa dago 
tronpetik txarrena.
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Iñaki Zabaleta: Alkat eta Aristorena. Alkat, zuk egindaka lapurretagat 
Aristorena espetxean, gartzelan dago. Bixita egitera joan zara. Hasi Alka

Aikat

Oraino ere naski 
lagunak gabiltza 
baina zure postura 
oso da bortitza, 
lapur egin naiz eta 
egin obra hitsa 
barkatu, nik ondatu 
derautzut bizitza.

Alkat

Mintzatua bait’ zira 
bihotza betean 
badakit zureganat 
nagola kaltean, 
zai egongo naiz beti 
kartzela atean 
baina ez haserretu 
aluen artean.

Alkat

Hunek naski makila 
derauka nagusi 
baina ni naiz lapurra 
bertze bat biluzi, 
kartzela hortarikan 
nahi zaitut jautsi 
gorputza kendu baina 
mingaina hor utzi.

Aristorena

Egunero kartzelan 
ari naiz ai-aika 
eta gaur horra non dan 
Alkaten bixita; 
gainera jartzen duzu 
aurpegi polita 
zoaz begi bixtatik 
alu hipokrita.

Aristorena

Honek lotsik ez dauka, 
kristorenak dauzka, 
nik ekintzik ez egin 
epaileek juzka. 
Aurpegia egingo 
nizuke bi puska 
guardiaren makila 
eskuan hartuta.

Aristorena

Esaten du: "ni nabii 
hor egina(ha)lean 
ikusi nahi bait zaitut 
nerekin kalean".
Lagun ona bazara 
sartu itzalean 
bixitatuko zaitut 
datorren hilean.
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Ifiaki Zabaleta: Arozena eta Xalbador. Araa eta alaba. Arozena ama. Azkenik 
ezkondu da zure alaba, Xalbador, baina hutsik egin gabe bazkal orduero 
hortxe azaltzen zaizu etxean. Hasi ama.

Arozena
Bizi hanek izaten du 
euri ta harria, 
alaba ezkondu zait 
une pozgarria, 
baina bixitatzen nau 
zer une haundia!
Zer moduz daramazu 
zuk bizi berria?

Arozena
Zu egon zindezeke 
gauza seguruan 
gehiago ez dut inor 
maitatzen munduan, 
disgustoz ia hil nintzan 
zu juandakuan 
gustora hartzen zaitu 
amatxok onduan.

Arozena
Zeure gustukua zuk 
hartua mutila 
berak dianez lanen 
azkar ta abila; 
nere pentsamentua 
gezurra dedila 
uste dut zatozela 
bazkarian bila.

Xalbador
Gaizkirik bizi hortaz 
ez dut egundaino 
pentsatu baina nola den 
ez dakit oraino; 
senarra gizon ona dut 
garbi eta sano 
baina araa maiteago 
hura baino oraino.

Xalbador
Ez dut urrikirikan 
ezkontza eginik 
eta bizi berri huntan 
ez nago ilunik; 
baina araa gauza hau nahi 
dizut gaur erran nik 
zu ikusi gabe ez dut 
pasa nahi egunik.

Xalbador
Ama, alaba dezu 
ezarri minbera 
eta orai ez naiz lehen 
bezain alegera, 
ezkont aintzineko ama 
on bera bazera 
eni bazkari eraaitia 
ez zaizu sobera.
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Ifiaki Zabaleta: Orain bertsolariak lan berrian jarriko ditugu. Banaka banaka 
hasiz, lehenengotik zortzigarreneraino puntua eman eta osa dezaten. Lehenengo 
Lontxo Aburuza.

Aburuza
G uztia  sa ld u  e ta  
p o l t s a  d u t be tea
horrekin neretzako 
kriston suertea 
bidai bat egiteko 
hartu dut artea, 
lagunak ere hortxe 
badauka partea.

OllfAK: A rrisku a , e s tu a , eskua e ta  p re s tu a .
Txapelak berekin du 
hemen arriskua 
ta Lorentxo gaur dago <bis> 
barrendik estua, 
baina aurrean daukat 
entzule prestua 
horregatikanxe hor (bis) 
luzatu eskua.

Ezponda
Usoa ze la  u s te z  
g e r ta tu  b e lea ...
sinetsi behar dut ta 
zuk esan elea 
hori delako tinka 
nik ere nerea 
hala ere ez dago 
itxura gabea.

Lau oinak: a zk a rra , g a rra , beharra, bakarra.
Piztu beharko dira 
sua eta garra 
nahi badugu egin 
herri bat azkarra 
gizakoak badauka 
laguntza beharra 
ama Euskadi ez utz 
hor bakar bakarra.

Argifiarena
A r ta id e  g u z t ie ta n  
bada a r d i  b e l t z a . . .
nadukan ametsa 
disimulatutzen du 
ez dio ezetza 
ona zinadenikan 
ez zazula pentsa.

Lau o in ak: la u so a , pau soa , ja so a , besoa .
Askatasun bidean 
sarritan lausoa 
baina abertzaleak 
aurrera pausoa 
bururik ez makurtu 
baizikan jasoa 
ta indarkerin seinale 
ez jaso besoa.

Hendiburu
A rd o rik  e z  denean  
eda ten  d u t u ra ...
ura sekulan ez zait 
joaiten burura 
gaur ere edateko 
badaukat mentura 
sahetsetik ekartzen 
naukate ardura.

Lau o in ak: georoa, badoa, hegoa, gngoa
Hitzak eman orduko 
bertsoa badoa 
oinak berak agintzen 
bait deraut gogoa.
Alaiki ikusten dut 
Euskadin geroa 
biak batera bilduz 
ipar ta hegoa.
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Aristorena
A la ltz e n  h a s ia  da 
t r i s t e  zegoen a ...
hori da orain gerta 
ziteken onena 
batek bere bizitzan 
baldin badu pena 
arriskuz joan liteke 
pikutara dena.

Lau o in ak: g ib e la ,  ep e la , d ir e la ,  n o te la .
Uik uste dut parrandak 
gauza onak direla 
baina ondorenean 
bat dago motela 
nik ere atzokoan 
egin nun epela 
orain erdi lo nago 
hau da hau gibela.

Xalbador
U r te t ik  u r te  dugu 
g e r ta e r a  la t z a . . .
gaur ere bete behar 
hainbeste baldintza 
humorea ez bada ere 
agertzen eskasa 
zortziek xapela ezin 
izan esperantza.

Lau o in ak: e g i te a ,  k a tea , u rtea , m a itea .
Naparroa bi zati 
daukazu katea 
maite nuke bi puska 
noizbait egitea 
hortaratzeko balitz 
aurtengo urtea 
eskertuko zintuzket 
nik jainko maitea.

Arozena
Burla e z  da in o iz  
denon g u std k o a ...
baina Euskal Herrian 
da beharrezkoa 
sarri lehorte gehiegi 
ta hor arriskua 
santu zahar guztiei 
luzatuz eskua.

Lau oinak: a sea , hais&a, lu zea , o in azea .
Txapelketa hontarako 
banuan haizea 
bainan sinista denok 
ia naiz asea 
denbora joan eta joan 
hau bait da luzea 
nere bihotzak badu 
nahiko oinazea.

Alkat
H itze tan  lu ze  dena 
e k in tze ta n  m otza ...
Batzu ezagutzen dut ta 
hak emaiten lotsa 
obrarikan gabe naski 
gerorik ez goza 
hitzak utzi, obrak egin 
bilatzeko poza.

Lau oinak: b izk o rra , zo rra , g o g o rra , enbarra .
Euskaldun semea da 
betitik bizkorra 
bainan bere borroka 
zaila ta gogorra 
Parisek ta Madrilek 
haundi dute zorra 
eta guk orain azkarrik 
Gernikan enborra.
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Ifiaki Zabaleta: Gartzelako gaia.

1- Bertsoa osatzeko amaiera:

U d a b e r r ia k  e k a r  l e z a k e  
n e g u a k  k e n d u  d ig u n a .

2- Gaia:

Adiskide zenuen batek, aberastu denez geroztik, ez du zurekin deus jakin 
nahi.

Lontxo Aburuza 

1 )

Presondegian aurkitutzen da 
euskaldun nere laguna 
eta ez pentsa, karga hori da 
guztiontzako astuna; 
sufrimentuan igarotzen dut 
sarri aste ta eguna. 
Udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2 )

Orain arte hori nuen 
nik lagun segurua 
baina bakardadean dut 
pasatzen apurua 
urrun joan zait betiko 
belztu da ingurua; 
zer kristotan gastatuko 
ote duzu dirua.

Urruti zoaz laguna 
dirua da medio 
eta hargatik jarri naiz 
momentuan serio 
aldegiten duzu eta 
nik zer erremedio; 
gure laguntasun hdrrek 
ez al zuen balio.

Ahaztu zera nitaz eta 
zu bazoaz aparte, 
agian ongi izan ta 
izan (e)zazu suerte; 
lagun zaharra nauzu eta 
beti zaitut nik maite 
eta ongi izaten zu 
behintzat saiatu zaite.

Argifiarena

1 )

Uerekin ados egongo zera 
entzuten zauden laguna, 
negua berez zitala degu 
eta laburra eguna.
Baina aurtengoz gertatu zaigu 
negu leihal ta biguna; 
udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2 )

Zer ote degu edozein ere 
jarrita diruan raenpe, 
ejenplotxo bat. badut hemen ta 
uztartutzeko bait gaude; 
diruarekin itsututzen da 
ust.e gabez hainbat jende 
diruagatik gelditu naiz ni 
ez diru ta ez adiskide.

Dirua beti maltzurra degu 
ez da ez etsai bakarra 
baina askotan azpi jokuan 
jartzen bait du hatzaparra; 
diruagatik itzuli zaizu 
zuri maitasun garra.
Dirua beti morroi ona da 
baina oso nagusi txarra.

Txanponik gabe lagunak ginan 
beti gu bik elkarrekin 
baina aberastu zeranean 
joan zera berarekin.
Diruagatik laguna galdu 
nork ez luke hartuka min, 
holaka zerbait gertatutzen da 
gaur egunean Euskadin.
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Ezponda

n

Eeguko hotza bihurria da 
ez dago gauza biguna 
goiz argirik e(re) ez dauka eta 
goizikan dago iluna.
Geroa dago ordu haietan 
beti amesten deguna 
udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2 )

Baserri koskor ttiki bat nik e(re> 
jaio lekutzat izan nun 
pobrezia bertan zagola 
denetatik zan ezagun, 
gero handikan Baionaraino 
hori ez bait da hain urrun.
Lehengo lagun bat Amerikatik
jina dela ezagun dun
aitortzen diot nik e(re) ez dut nahi
aberatsa denik lagun.

Lehenago biak herritarrak ta
denbora da igatua
egun batean nere lagun hau
izan bait zen airatua
eta ni bertan pobre bezala
herria zai geratua;
nere laguna itzuli zait ta
osoki aberastua,
diru puska bat du baina
gizatasuna galdua.

Horrelaxe da bien artean 
denborak eman pausua 
nere berririk ez du jakin nahi 
nire lehengo lagun gozua; 
anpatu zaio bere boltsa ta 
harrotu zaio gogua; 
nere bizitza jarraikiko det 
nik lehenako modukua, 
lagun pobre bat nahiago det 
ez zinez bertze faltsua.

Mendiburu

1 )

Batetik hotza, bertzetik latza 
eta gainerat iluna 
aroagatik ere kezkatsu 
agertu da euskalduna; 
kukuak kanta, xoriek kanta 
ta ekar askatasuna.
Udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2)

Orain artean hainbeste aldiz 
elgar ginduen ikusi 
eta ber bertan adiskidantza 
nahi ote dezu hautsi, 
nahi zu baino lagun hoberik 
ezin dut nik nihun kausi 
zertako bada joan zira ta 
dirua hartuz zure nausi.

Lagun maitea joan zira ta 
hemen naiz humil humilik 
zu aberatsa diru jabea 
nik ez dut sakelan pilik, 
zer debru bada pentsatu duzu 
erraiten dautzu Panpilik 
etorri zaite berriz niganat 
egongo naizu ixilik.

Orain artean elgarrekilan 
hainbat aldiz egon gaituk 
eta bide hoi bide txarrena 
lagun maitea hartu duk; 
hi aberatsen alde jarrita 
osa tristerik hemen nuk 
adiskidantza saldu baitaukuk 
diru madari(ka)tuan truk.
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Aristorena
1 )

Iruñeako udaletxeko 
dantzarien oihartzuna 
dagoeneko euskaldun orok 
izango bait du entzuna; 
ikurrina da misterioa 
hauxe pena daukaguna, 
udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2 )

Haurtzarotikan izandu dedan 
lagun jator ta haundina 
urrutiratzen hasi zait orain 
zeren diruaren griña 
gogoko bait du eta hargatik 
orain hurbiidu ezina; 
garai batean bazenuen ba 
lagun on baten premina; 
egin duzunak izenik ez du 
horrek ematen dit mina.

Orain ez dakit non ote zauden 
ni hemen nago Gaiarren 
nere dehiadar oihua lagun 
entzun ezaidazu arren: 
diruarekin uste baduzu 
dena badagola hemen 
esango dizut gaizki zabiltza 
guztia ez da izanen, 
galdu bait duzu urte askotan 
laguna zenduena lehen.

Nere hitz hauek zure bihotza 
ez dakit dezaken mugi 
baina kantzientziz lasai al zaude 
ni nengokeen urduri 
haunditasunak laino beltz hori 
zuregan horra ixuri; 
baina gorroto apurrik lagun 
ez dizut gordeko zuri 
lehen bezala nere ondora 
etortzen bazera guri.

Arozena
1)

Euskaldun denok daramakigu
guk gurutze bat astuna
lehen bagenduen hizkuntz zahar bat
munduak ikasi zuna
gaur beheruntz doa baina argitu
berriro dator eguna;
udaberriak ekar iezake
neguak kendu diguna.

2 )

Txikitandikan urte askotan 
elkarrekin gendun suna 
eskertzen nuan zuk neretzako 
ustez zendun maitasuna; 
gaur zoritxarrez bihotzetikan 
hori dadukazu juna 
ta izango da zure diruak 
ezarri dizun isuna.
Gaur pentsatzen det ez zeradela 
izan zu nere laguna.

Hik uste nuen laguntasuna
ote nuen segurua
et.a horrekin trankil nedukan
bizitzen nere burua;
zurekin joan mundurik mundu
hori nuen helburua
zure ondoan ustez banuen
maitasunezko zerua
baina gaur diot maiteago zuk
laguna baino dirua.

Zure ejenploz behar bada gaur 
zerbalt nezake ikasi 
nahiz ta negarrez zure ondotik 
ez naiz joango ihesi 
gehio sekulan ez beiratzea 
pentsatu nuan lehenbizi 
baina neretzat izan ziteken 
zuretzat hainbat desgrazi 
amistaderik diruarekin 
inoiz ez zazu zuk nahasi.
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A lk a t  e ta  X a lbado r.

Xalbador
1 )

E s p e r a n t z a  bat b a dut n a h i z  ez 
o r a i n o  kuku entzuna 
n egu guzia artzain t risteak 
p a s a t z e n  bait du iluna; 
o r a i n  airostu gira guz t i a k  
luzatu bait d a  eguna, 
u d a b e r r i a k  ekar lezake 
n e g u a k  k e n d u  diguna.

2)

A d i s k i d e a  zinela e m a n  
d a u t a z u  f r a n g o t a n  hitza 
nik bait. nuen bai zure aldea 
a b e r a t s a g o e n  antza; 
g a u r  a b e r a s t u  zira zuhaur ta 
ora i n  zuk n o r a t  balantza? 
ez dau t a z u  n a h i  behatu ere 
n i t a n  zuk zer k o n f i a n t z a  
nire laguntza nahi z i n u e n o  
z e n  zure adiskidantza.

Fere alderat inguraturik 
zinion ginela anai 
ni ere garai batez zurekin 
erahiltzen nintzen alai 
a b e r a s t u t a  bertze aldera 
s o  egiten duzu orai; 
zu b ezalako adiskideak 
b e r tzetan baditaizke bai 
baina holako adiski d e r i k 
nik g e h i a g o  ez dut n a h i .

Adiskidantza zurean dut nik 
sinetsi ene kaltetan 
adiskidea agertzen zinen 
ardura zure hitzetan; 
gaur dezakezu ta etsai zira 
agertzen zure obretan 
nik adiskide aski badut ta 
nahiz biziko neketan 
adiskideak maiteak dauzkat 
ni aurriduri pobretan.
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Alkat
1 )

Euskal Herrian orain artean 
egoera zoin iluna 
zapalkuntza bada nunnahitik 
denek dute ezaguna; 
anaitasuna gu denen arma 
adiskide ta laguna; 
udaberriak ekar lezake 
neguak kendu diguna.

2 )

Ene mezua eman nezake 
hainbeste jende airosi 
batzu errexki erre ditazke 
ta beste batzu egosi;
Euskal Herria elkarrekilan 
behar dugu inharrosi 
diru kontuan baztertu eta 
jende pila bat dagotzi. 
anaitasuna ene ustean 
ezin da diruz erosi.

Diruan aski Euskal Herria 
dago ainitzen kalterat 
dirudunetan diferentzirik 
ez batetikan bertzerat; 
guk bihotz on bat daukagu eta 
bide hortatik atera 
lehen laguna izan dut eta 
nago hunen erraiterat: 
dirua badu bere helburu 
joan bedi Pariserat.

Orai artean diru kontua 
ardura dau'kat entzuna 
eta bihotza kolpatzen deraut 
berri hoien oihartzuna 
zenbait ideal badaukagu ta 
badaukagu osasuna 
nortasuna ta Euskal Herria 
dago gure ontasuna; 
ez da diruaz egongo nehoiz 
herriko etorkizuna.

Ifiaki Zabaleta: Txapelduna Mixel Xalbador, 537,5 puntu. Txapela Emile
Larrek emanen dio Euskaltzaindiaren izenean. Eta kopa eta 50000 pzta. 
Marisa Lopezek Kafar Gobernuaren izenean.

Gartzelako gaian bertso anenaren saria ere Mixel Xalbadorri dagokio.

Bigarren bertsolaria, Arozena, 436,5 puntu. Saria Irufieako Udaleko 
zinegotzia den Gortarik emanen dio.

Beste sei bertsolarientzat ere, hau da, Aburuza, Argifiarena, Ezponda, 
Mendiburu, Aristorena eta Alkatentzat 20.000 pzta. eta kopa bana izanen 
dira.
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BALANTZEA
NAFARROAN BERTSOLARITZAK BIZI DUEN 

EG O ER A R I BURUZ ZENBAIT GOGOETA

M oriogratilcc noni aicabiia ez genioke 
enan nahi han eta hemen. bertsolari 
katekir ota bertsearekin izandako egon 

aidiak. ikusi eta erxtzun-iako gauzen ondorioz 
iasotako zenfcait eritziren berri eman gabe. 
diuraski, aunitzentzat ez da deus berria 
icanen guk hemen erraten duguna, beharbada 
ber tze batzu ez dira ados egonen guk hemen 
erraten dugunarekin, baina halere. ixilik 
egotea baino pentsatzen dena erratea hobea 
delakoan gaude. Beraz. deus bain'o lehen, ekin 
diezaiogun ianari.

Beti arratr izan da koicre aunitz dituen 
harrialdea deia Nafarroa. Metafora horrek, 
azaletik begiratuta eniaten duen baino sa- 
kontasun gehiago du, izan ere, 'mendi aidako 
berdea eta Erriberako gari kolorearen 
atzean, pentsatzeko, sentitzeko eta solas 
egiteko era desberdinak izkutatzen baitira. 
Dena den, koloreari dagokionez desberdinta- 
sunik ez dagon eskualdeen artean ere badago 
iiierentziarik. Lizuniaga edo Izpegin 
ezarritako ntuga iragandakoan begiek deus 
iesberdinik atzersaten ez badute ere, bertako 
ouskara xamir eta musikalarekin topatzea 
nahikoa da ohizko tokitik kanpoan gaudeia 
ohaitzeko. Oizaldiak dararoatzan rouga baten 
oadorioak dira. Bertsolaritzaren mundutxoan 
are gauza beretsua gortatzen da. Bi errea- 
iitate diferenteak dira hego eta iparralde- 
Koa. gurpil desberdinak eraginda rougitzen 
diren karroak.

1PARRALDHA: LUKARRiA HAUSTHKO ARRISKUA
NABARl.

Hasi aintzinatik erran nahi genuke 
iparra ideko egoera g z dugula nahi be- 
zain sakonki ezagutzen, ondorioz gure 

izterketa derr igorrez azalekoa izan beharko 
iu. iparraldeari aagokionez eta aurtengo 
nsrtsalari txapelketaren barrenean, iehendik

arreta deitu z.igun gauza entzulegoarena izan 
zen. Harriduraz ez dugu erranen baina bai 
erresignazio apur batekin ikusi genuen nola 
iende gazteri, hogeitamar urte ingurutik 
fceherakorik inondik ez zen ageri, ez 
Ort.zaize ezta Eiheralarreko saioan ere.

Bertsolar ien artean ere fenoraeno borezia 
gertatzen da. Iparraidetik parte hartzen 
dutenen artean, ez da bakar bat ere zatia- 
rrik, ezta arrunt gazterik ere crdea. Bz dugu 
horrekin erran nahi I.aka edo Alkat bera ere 
gaztea'K ez direnik. baina aspalditxotik 
mundu horretan dabiitza eta ez dira fenoroeno 
berriak. Mixel Xalbadorrek errater. sigun 
bezala, egun iparraldean kantuan dabi'Itzan 
bertsolariak, bi gizon haundi eta aspetsuen 
itzaipean sortutakoak dira, Xaibador eta 
Mattinen gerizean hain zuzen ere. Guri, 
axpatutako bi fenoraeno horiek deitu ziguten 
arreta, eta hcrren ondorioak begi bistan 
daude. Ez dakigu zer eragin, noiako presen- 
tzia duen bertsolaritzak kcraunikabideetan 
<irrati, aldlzkarietan) zerbait egiten den 
irakaskuntza raunduan (ikastoletan) edota 
bertsolari eskolarik badagoen, eta horrega- 
tik ezin dugu erran gaztedian bertsozaieta- 
suna suspertzeko esperantzak izan daitezken 
ala ez. Bakarrik aipatuko dugu, guri 
interesgarri iduritu zaigun datu bezala, eta 
norbaitek, bertso zaletasuna errekuperatzeko 
ahaleginetan ari denen batek (IparraTdeko 
bertsolari Eikartea, edo bertze erakunderen 
bat balego) kontutan hartu nahi balu, katea 
hausteko arrisku bizian ikuster; dugula, 
gaztedia bertsoiaritza gauza arrotza bezala 
ikusteko zorian egon daitekela.

HEGOALDEA: ORAIfiDIK KATEA EZ DA ETEH.

Nafarroako hegoaldean bertsolaritzak 
bizi duen egaeraz hitzegiterakoan, 
aldez aurretik erran behar da galdua
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deia bertso zaletasuna zenbait eskualdetan, 
Erriberan adibidez, hizkuntza ongi nenpera- 
tzen ez denean, nekez egin bait daiteke .iolas 
berarekin. Beraz, Nafarroako bertsolaritzaz 
hitzegiterakoan, ñendialdea eta Iruiiea 
bakarrik har daitezke kontutan, oraindik 
bederen, tamalez, bertze eskualdeetan ez 
baita fruiturik ageri.

Kemen, iparraidean ez bezala, adin eta 
iatorri anitzetako bertsoiariak baditugu. 
Adinear, aurreratu xamarrak eta nekazari 
mundutik datozenak aipatzerakoan, hor ditugu 
Madariaga anaiak, Battista Perurena edota 
Olaetxea eta Juan Perurena nahiz hauek 
aurten parte hartu ez duten. Gero, adinez 
gazteagoak eta nekazaritza mundutik indus- 
trigintzara urrundutakoen artean aipa 
genitzake Argiftarena anaiak, Ihantzi, Arozena 
etab.... Gazteei dagokionez, hor dira Fagoaga 
anaiak, Elizagoien, Olano bera eta "Olaso", 
honek aurtengo txapelketan parte hartu ez 
badu ere. Azkenik, gaztea izanik, bertsola- 
ritzaren teknika intuizioz ez, eskolaren 
bidez baizik ikasia duena aipatzerakoan, hor 
duffu Mikei Taberna. Eredu berean sar 
genitzake Aristarena, Ifiurrategi eta Aburuza 
bera ere, baina hauek gaur gure artean 
ditugun arren, bertsolari bezaia Gipuzkoan 
egin direla erran behar da, edo bertsozale- 
tasuna bederen han sortu zitzaiela. Ikus 
daitekenez beraz, bertsolariei dagokienez 
katea ez da eten. Entzulegoari dagokionean 
gauza berdintsua gertatzer. da, adin guzie- 
tako jendea hurbiitzen da bertso saioak 
entzutera, Btxarri, Goizueta eta Irufteako 
saioan irogatu ahal izan genuenez.

78. urtean txapelketa egiten hasi zenetik 
bertsolarien kopurua gehitu egin da, ezagu- 
tzen ditugunak gehiago dira bederen eta 
urterik urte batenbat berria agertzen zaigu, 
aurten Arozenarekin gertatu den bezala. Hori 
beti ere pozgarria da, eta bertsozaletasuna 
prozesu bizian dirauenaren adierazgarri. 
Bertsaen kalitateari dagokionez, Arozenak 
erraten zigun bezala, aurrerakuntza gertatu 
dela uste dugu azkeneko hamar urteotan. 
Halere, gaur Nafarroan ditugun bertsolariak 
ez dute garai bateko Narbarte edo Arotzame- 
naren mailarik emanen ziuraski, eta agian, 
oraindik ageri ez den izar dizdiratsuren 
bebarrean dago Nafarroako bertsolaritza 
bultzada berri bat hartzeko.

HAFAKKOAKCJ BEKTSOLARI TXAPELKETAK: ORAIB 
ARTEAft BERTSOLARITZAKEM ONERAKO IZAB DIKA, 
ALDE TXAKKAREH BAT AHANTZi GABE.

I nork ez du ukatuko bertsoiari txa- 
peiketak, Nafarroan bederen, bertsoia- 
ritzaren cnerako izan ez direnik. 

Azken hamar urteax kontutan hartzer. baditu- 
gu, duela haraar urte berpiztu zuen Lesakako 
Udalak Txapelketa, aurrerakuntza nabaria 
izan da arlo guzietan. Al.de batetik, Nafa- 
rroan bertsolariak badirela frogatzeko balio 
izan du, bertsolariak elkar ezagutzeko ere 
bai, eta entzu'lego finko eta gehitze proze- 
suandagoena. Txapelketaren bidez, bertsola- 
ritzaren oihartzuna entzun daiteke komuni- 
kabideetan, irrati, prentsa eta neurri 
txikiagoan telebista behartuak aurkitzen 
dira beraii buruz hitzegitera. Horrek, za- 
lantzarik gabe, urtean zehar itxiak leudeken 
sukaideak ireki egiten ditu.

Bertzalde, hasiera haietatik Txapelketaren
raaila hobetu dela gauza nabaria da, gaur 
alde-aldeko laupabost saio ikus daitezke 
Txapelketa dela raedio. Halere, estankamendu 
prozesu batetan sartu garer.eko susmoak 
baditugu. Berrikuntza izpirik ez da inondik 
ageri, eta urteak joan urteak etorri, beti 
gauza bera ikustea aspergarria gerta iiteke. 
Alde horretatik, irudimena apur bat ez 
litzaioke gaizki etorriko Txapeiketari.
Aurtengo finalean. aipamen.bat egitekotan, ez 
zen aldrebeskeria izanen hiru lehendabizi- 
koen artean hain diferentzi urria ikusita, 
frogatxo berri bat eskatzea hoberenei, 
txapela eman zen bezala eman baino lehen. 
Txapelketa hobetzearren, bertze zenbait 
gauza egiteko garaia ere heldu dela uste 
dugu, kontinuismo kaltekorrari ihes eginez.

Txapelketak berarekin daraman alde txarra- 
ren bat aipatzekotan, hori, txapelketetako 
bakarrik balio duten bertsoiariak sortzeko 
arriskua iitzateke. Txapelketetan bertsoiaria 
beti egoera berdinean jartzen da, bertsoia- 
riak badaki hasi aintzinatik zenbat bertso 
eta ze neurritakoak bota behar dituen, 
inprobisazioak ez du lekurik. Nafarroan
Txapelketak hainbert.zeko garrantzia izanik, 
bera baita orain artean bederer, iokomotora, 
mota berezi bateko bertsolaria sor dezake.
Kontutan hartu behar baita ga-inera, Nafa-

tiiVH5PR r lnj im loj 12) ti) iq ) i2) in) 12I ini L i  ini 121 ini tii 12) 12) inj inj i ĵ ini ini ini 12112) lni lni lni id 121
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rroan egiton diren saio bakarretan. gai 
i.ar tzai itvarekin egiten d irela eta gaiafc 
t;-:ape.lteetako estr.uk tura berdintsuan ematen 
direia. Kahai batfen inguruan. gaiak aintsi- 
neti'k iarr'i gabe 'eta inprohisazioa iibre, ez 
dafcigu saio aunitsik egiten ote den, e::ta 
bertsolari aunitz egoera horretan defer.di- 
tzefco gauoa ote diren ere. L'ena den. horren 
errua tjrapeifcetarena esezik. bertze gisaraka 
saioak ez egitearena ore litsateke.

KTORKIZUNARI BEGLRA GAUZA BATZUTAB ITXAP.O- 
PEBTSU, BEKTZETAN EZIN JAKIN.

Bistan dagoen gauza da bertsolaritzak, 
Natarroan dagokianez, ohizko piaza, 
orain arte berea zuen tokia galdu due- 

ia. Driela urte batzu arte, bertsoen sorlekua 
taberna zen eda beharbada oihaneko txabola, 
Madariagak erranen lukeen iegez. Gaur plaza 
horiek, arras erran ez badaiteke ere, neurri 
haundi batetan galdu egin ditu. Egun, nekez 
entsuten dugu. ostatu batetan lagun talde 
bat bertsotan ari dela.. Orain edozein 
ostatu-tan sartuta solastea bakarrik ez da 
gauza erreza, anusika iniar betean isaten 
baita. Afalondoetan ere, gauza’ bitxia da 
bertsoak aditzea, beharbada egungo gizarte 
notak lasaitasuna permit.itzen ez duelako eta 
bertso sornena patxada eskatzen dueiakc.

Haiere, 'ohizko piazak ga.ldu dituen arren, 
bertsii batzu eskuratu edo eskuratzeko 
prozesuan daudela erran dezakegu. Bertso- 
iaritza, sekula ezagutu ez duen tenomenoa 
bizitsen ari da orain; eskoletan sarrera. 
Oraiñ ifcastoietako umeek badute bertsoen 
berririk, tefcnika ezagutzeko aukera ematen 
zaio ttipi ttipitatik. A'ior horretan egiten 
den ahaleginak. ',ez dugu uste administra- 
zioak gehiegi agiten duenik, zeren guzia 
pertscna baten bizkar baitago eta behin eta 
be:riz bertze baten beharra aldarrikatuarren 
oz baita dirurik ematen), garrantzi izugarria

du etor kizunerako. Bertsciari eskoia, horra 
lior bertze piaza berria bertsolaritzarenda- 
ko. Eadafcigu Zaldiko-Maldiko Elkarteak beer- 
tso ifcastaroak enaten dituela urtean zehar, 
eta bertze eskualderen batetan ere eskakizu-
nak badireia bide horretan. Guzi hori, herri 
mailan bertsolaritza bizi deneko froga 
adierazgarria da. Beraz. Nafarroan bertso- 
iaritza egokitze prozesuan bizi da, beti 
bereak izar. dituen piazak galtzen ari den 
artean. berri batzu eekuratzen dirau. Egun 
beharbada, Ultzaman bertso gutti adituko 
da, bainar. Irufiean badago nukieo ttiki bat 
bertsalaritza zer den, bertsoa nola egiten 
den eta bertscak egiter, ere badakiena. Bsr- 
tso saioei dagokicnez, gauza bera erran 
daiteke. Beharbada Larraun edc Baztanen 
iehen baino saio guttiago eginen dira. baina 
orair. Lizarraraino iritsi da bertso saioak 
e.gitera.

Etorkizunari bc-gira zer? Galde lezake 
norbaitek. Ezin eiaan erantzuna. Gu bederen 
ez gara ausartuko ematera. Izan ere, faktore 
aunitzen menpe dago eta horien artean 
euskararen egoera, ez da eraginik ttikiena 
duena izanen. Euskara osasuntsu dagoen 
lekuetan, bertsolaritza barreriago bizi da, 
horra hor Goizueta adibide gisa. Euskarak 
osasun kaxkarra duen tokietan aldiz, ber- 
tsoak nekez ennzunen dira. Orair. erran 
daitekeen gauza bakarra - eta ez da gutti- 
ber tsolaritza bizi de:a da, eta denbora 
^strietara egckitzeKO zenbait. ahalegm na- 
bari direla.

Behar iiada ez daiteke deus gehiago eskatu 
dena kolokan ikusten den garai hauetan. 
Bakarrik lanak ziurta dezake etcrkizuna, 
bertsolan batak erran zigun bezala, nora- 
bide aunitzetan egindako lanak: Bertsolari
I'xapelketak, ikastoletan bertsoak irakastea, 
helduen fcertso ikastaroak eta urtean zehar 
antolatzen diren bertso saioak.
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NAFARROAKO
1946. Elizondon. Txapeldun. Juan Felix 

Iriarte IBankai. Bigarren. Joanes Harriet 
'.Aldude.'. Hirugarren, Mixel Dargaitz fAraa- 
iur). Laugarrer., Joxe Maria Mutuberria 
(Eltzaburu.'.

- 1960. Lesakan. Txapeldun, Andres Harbarte 
(Goizuota >. Bigarren, Juan Perurena ’.Ariz-
kun>.

- 1961. Etxarri Aranatzen. Txapeldun Bautis- 
taMadariaga (Arantza). Bigarren Andres Mar-
b'dl T'1~.G \(J-n 3. '

1962. Beran. Txapeldun Mikel Arotzamena 
(Lesaka). Bigarren Mikel Zabaleta (Areso).

- 1963. Iruñean. Txapeldun Mikel Arotzamena 
'.Lesaka). Bigarren Andres Narbarte (Goizue- 
ta).

- 1964. Irunean. Txapeldur. Andres Sarbarte 
(Goizueta). Bigarren Mikel Arotzamena (Lesa- 
ka).

- 1966. Iruñean. Txapeldun Mikel Arotzamena 
(Lesaka). Bigarren Andres Harbarte (Goizue-
ta).

- 1979. Lesakan. Txapeldun J.M. Argiñarena
(Errazkin). Bigarren Juan Perurena (Arizkun).

1980. Lesakan. Txapeldun Mixel Xalbador
(Urepel). Bigarren J.M. Argifiarena (Errazkin)

- 1981. Lesakan. Txapeldun J.Piexre Mendi-
buru (Heleta). Bigarren J.M. Argiñarena 
(Errazkin).

1982. Lesakan. Txapeldun J.M. Argiñarena
(Errazkin). Bigarren J.P. Mendiburu (Heleta).

- 1983. Donibane Garazin. Txapeldun Domini- 
que Ezponda (Jatsu). Bigarren J.M. Argiñarena 
(Errazkin).

BERTSOLARI

T X A P E LK E T A R E N

KOIMDAIRA

- 1984. Sunbillan. Txapeldun J.P. Mendiburu
(Heieta). Bigarren Mixei Xaibador (Urepel).

198*5 . Leitzan. Tvann 1 '5 l1 r’ * ■,fcw‘r w ' Mixel Xalbador
( T! t' p r\,n 1 ')
tsu).

Bigarren Dominique C Tnnri .-I q ( T —

- 1986. Done^teberi. Txapeldun J. F. Argiña-
rena (
(Iholdi)

Errazkin). P 1 rr = r *" ‘r,r' r Err.est Alkat

1987 Beran. Txapeidun Ernest Alkat
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