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1.- TXAPELKETAREN FITXA TEKNIKOA

Antolatzailea: Txingudiko Bertso Eskolako Bertso Tailerra

Data: 2021eko urriaren 26an hasi eta 2021eko azaroaren 23 bitarte.

Epaia noiz: 2021eko azaroaren 26an, Hondarribiako Muara Elkartean

Parte hartzaile kopurua: 8

Lehiaketara aurkeztutako Bertso-sorta kopurua: 10

Epaimahaia: Bertso-jartzaile bakoitzak bozka bat izan du hark aurkeztutako bertso-sorta bakoitzeko

(bi sorta aurkeztu dituztenek, beraz, bi bozka), eta aurkeztutako bertso-sorta guztiak entzun eta

irakurri ondoren, norberak bere irizpideen araberako bozka eman du (parte-hartzaileek ezin izan

dituzte euren bertso-sortak bozkaz saritu).

Sorta irabazlea: “Bi goi-bilera: Glasgow eta Hondarribia”

Hainbat gora-behera eta zehaztapen:

Bertso-sorten eta lehiaketa berri honen lehendabiziko edizioa jende aurrean ospatu nahi izan da

Bertso Tailerrak antolatzeko ohitura duen Bertso Mendari formatuan (

https://irunabar.eus/tag/bertso-mendaria/ ), eta hala eman da aditzera deialdia lehiaketaren berri

ematearekin batera Irunabar, Irungo Bertsoaren Bilgunearen blogean:

https://irunabar.eus/2021/10/25/irabazi-asmorik-gabeko-i-bertso-paper-saria-eta-iv-bertso-mendaria-

2021eko-azaroren-26an/

2021eko neguan eskualdean bizi izan dugun osasun egoera dela eta (Covid-19 izurritea), ordea,

Bertso Tailerrak erabaki du azaroaren 26rako deitutako bertan behera uztea, eta hala adierazi du

Irunabarren blogean, eta baita, ohiko duenez, elkarteak kudeatzen dituen hainbat sare sozial bidez

zabaldu ere:

https://irunabar.eus/2021/11/24/iv-bertso-mendaria-bertan-behera-2021-11-24/
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Nolanahi ere, Bertso Tailerrak erabaki du, herrikide guztiei zabaldurik ez bada ere, lehiaketako

lehenengo edizio honetan parte hartu duten bertso-jartzaile guztiak Hondarribiako Muaran biltzea

eta bertso-sorten berri ematearekin batera (egile bakoitzak kantatu du berea gainerako

parte-hartzaileen aurrean), sorta irabazlea hautatzea eta, horrenbestez, lehiaketa prozesuari itxiera

duina ematea. Bilkura hortako testigantza dira dokumentu honetara bildutako bertso-sorta eta

argazki guztiak.
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2.- LEHIAKETARA AURKEZTUTAKO BERTSO-SORTAK EGILEAREN IZENARI
ERREPARATU ETA ORDENA ALFABETIKOAN ORDENATUTA

BERTSO MENDARIAK
[Doinua: Naparruatik ardo karraio A]
ABEL ZABALA ELIZAZU

1
Bi mila eta hemeretzian
hasitako proiektua
Bertso Tailerra antolatzaile
eta Muara lekua
bertan biltzen da bertso frikia
edo bertsozaletua
asteko zamak alboratzeko
une ona, perfektua.

2
Isasi dugu guztion buru
ta Iñakik erosketak
primerakoak, goxo-goxoak
Andoniren omeletak
Xabitok zein Adrianek barran
edarien banaketak
holakoekin mesede ederra
bertsozalearen sektak.

3
Pintxoekin ta edariekin
atondu ohi dute barra
giroa berotzen joaten da
ondorioz tirri-tarra
komenigarri igarotzea
noizbehinka lotsaren marra
a(ha)l den ongien pasatzea da
bertan baldintza bakarra.

4
Bertso berriak bertso zaharrak
noski denetatik bada
jende aurrekoa nahi duenak
igo daiteke oholtzara
orain Bertso Mendaria zer den
zu ere jakitun zara
gonbidapena egiña dago
eta azaldu bertara.
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GIZONKERIAK
[Doinua: Ez nau izutzen negu hurbilak III]
ADRIAN ARRUTI BERNADET

1

Gure arteko elkarreragin
orotan zer gorabehera!

Gizartearen genero rolez
bai al dakigu sobera?

Bizitu dudan hura bizitu
izanarekin batera

gogoetatu dudana eman
nahi nuke ezagutzera.

zilegia den ez dakit, baina
behin edukita aukera

salatu nahi dut nozitzen diren
makina bat egoera.

2

Fisikoa da beti genero
bortxa ukatu ezina,

baina besterik bada, bai, begiz
jotzen hasiko bagina:

bada tratu-txar ez-fisikoa
egiturazko egina,

psikologiko, ekonomiko,
paternalista, jakina,

bai, noski, ere ahozko eta
sarritan ikusezina;

jasaten duen horrek baino ez
duena sumatzen mina.

3

Gizonkeriak sortzen du eta
ezin ekidin problema.

Harremantzeko ereduekin
hausnartzea da onena.

Hemen guztiek zapaldu dute,
hain da gauza nabarmena,
eta aitortzen hasiz badakit

haietako bat naizena
egun bakarra ez da pasatu
damuak jan ez nauena...

Behin honetara jarrera hauek
aldatzen hasten da dena.

4

Elkar bizitza ardatza bada
guztiontzat aho betez

gogoz egigun atzera eta
dakitenak mintza bitez.

Zer ikasterik izango dugu
haienetik, nire ustez,

eta jendarte hobe batera
irten baietz horrenbestez.

Zer aldatzerik ez dutenekin
moldatuko gara nekez;

deseraikuntzak hasera baitu,
baina amaierarik ez.

8

https://bdb.bertsozale.eus/web/doinutegia/view/1420-ez-nau-izutzen-negu-hurbilak-iii
https://bdb.bertsozale.eus/web/haitzondo/view/4458-adrian-arruti


IRABAZI ASMORIK GABEKO I. BERTSO PAPER SARIA
Bertso Tailerra - Txingudiko Bertso Eskola - Irunabar

2021eko urria eta azaroa

AZAROKO EGUZKI ZURIA
[Doinua: Ikusten duzu goizean]
AINARA MAIA URROTZ

1

Hara bertso bat osatzen
zuretzat hasi botatzen

gauean nago kantatzen
zu besarkatzen soilik sentitzen

oraindik ere tristetzen
zintzurra ere herstutzen

irribarrea marrazten
soilik ari naiz itsutzen.

2

Hara aitari begira
bai gauean ilargira

bai egunez eguzkira.
Izarrak dizdiz laino artetik

pozik zu egunsentira
iluna utzi albora

argia dator gurera
itxaropenez dirdira.

3

Hara ene bihotz poeta
hona ene ba portreta
bertsolariaren kareta
euria zeru goienetan
eguzki-izpiak tartean

ene maitea non zaude?
Hemen bertsotan girade
lagundi onean gaude.
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BI GOI BILERA: GLASGOW eta HONDARRIBIA
[Doinua: Lur nintzen ta lurtuz noa]
AITOR ERRAZKIN VICENTE

1
Antzik ote dute Glasgowk
eta Hondarribiak?
COP26 bilkurak
ta Bertso Mendariak?
Antzik ote dute Glasgowk
ta Bertso Mendariak?

2
Biak goi bilera baina
zein da “top”? Zein apala?
Hangoa mundu mailako
gurea mundiala!
Biak goi bilera baina
gurea mundiala!

3
Bietako batek porru
ederra sartu digu
Glasgowk ere gezurtiak
gutxi ez ditu bildu
bietako batek porru
gutxi ez ditu bildu.

4
Glasgowk dirua ta fama
sobera irabazi
hemen oraindik ez dugu
nola egin ikasi
Hemen oraindik ez dugu
sobera irabazi.

5
Indigenak kexatzeko
guda arropak jantzi
ta hemen hobe genuke
konplexuak erantzi
Indigenak kexatzeko
konplexuak erantzi.

6
Ekuadorren inork ez du
behingoz esango kito?
asmo hutsez ez baitugu
ezer irabaziko
Ekuadorren inork ez du
ezer irabaziko!

7
Indiak ikatza nahi du
horrekin dabil teman
okurritzen ote zaigu
orain nori su eman?
Indiak ikatza nahi du
orain nori su eman?

8
Karbono dioxidoa
etsai gaur eta lehen
kabroi oxidatu pila
ez ote gaude hemen...
kabroi oxidatu pila
etsai gaur eta lehen.

9
Han denen artean testu
bakarra ta eskasa
hemen norberak berea
egin du bere kasa
hemen norberak berea
bakarra ta eskasa.

10
Ni ez nator sari gosez
ez bainaiz Greta Thunberg
zuen arreta aski zen
aio eta milesker!
zuen arreta aski zen
ez bainaiz Greta Thunberg.
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GUTUNAK
[Doinua: Mundu honetan holako gauzak]
ANDONI ZELAIA OTAÑO

1
Gutun azala berezia zen
ikur apaingarriekin,
zirrara poza sentitu nuen
perfume usain xumeekin,
atzealdean irakurri dut
norena zen ez bainekin,
orain zabaldu, gero zabaldu
jolasten dut eskuekin,
gero patxadaz zabalduko dut
bat egiteko zurekin.

2
Barnean daude bi orri berde
hizki dotorez jantziak,
gogoeta bat arrazoi asko
erdi esanda utziak,
arazoekin jardunaldia
han-hemengo iritziak,
maitasunaren gazi-gozoak
ta bizitzaren jauziak,
nere bihotzan kabitzen dira
zuk esandako guziak.

3
Bi hilabete igaro dira
bat ida; bestea buelta,
reglamentua bilakatu da
espetxeko zapalketa,
kontrol ugari, begi zorrotza,
esku zikinez beteta,
zure hizkien duintasunari
nik jartzen diot arreta
zure mundua nere mundua
mundu berdina da eta.

4
Ohean etzan, begiak itxi,
besarkatzen dut papera,
hausnartzen nago, entzuten nago,
zure begien hizkera,
ametsa ote sentipen hori
kilimatzen hasi zera,
une batean zabaldu zaizkit
begi bihotzak batera,
elkarrizketa xamur berean
zu eta ni aritu gera.

5
Biharko data jarriko diot
hor dijoa erantzuna,
berri freskoak iristeko zain
berdin horko oihartzuna,
elurra dago iragarria
besteko urruntasuna,
pozik nengoke azkena balitz
idazten dudan gutuna,
izango baizan iritsi dela
kaleratzeko eguna.
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NESKA LAGUNAREN ETXEKO ATARIAN ATEA JOTZEKO
ZALANTZAN
[Doinua: Zuek horrela ikusi eta]
ANDONI ZELAIA OTAÑO

1
Gau bakartia ez dut atsegin
zergatik esan gezurra,
tabernariak keinu batekin
gabon pasatu agurra,
etxera zuzen nindoalako
neskaren bizilekura,
pauso baldarra, laburra,
zaunka hasi da zakurra,
dardarka jarri zait lurra,
ate aurrean deitu edo ez
zalantza eta beldurra,
Arantxa bada badaki dala
nere bihotzan lapurra. (Err.)

2
Trago batzuen eraginakin
gaur hanka-sartze bikaina,
muturra bero, sudurra gorri,
hau itxura alajaina,
nere akatsak ezagutzea
aurrez komeni da baina,
orain sortu zaidan grina,
ikusteko maitemina,
goxoa bezain sorgina,
ate aurrean nagon ezkero
jo behar diot txirrina,
ta bera bada emango diot
nere musurik handina. (Err.)

3
Ez dakit nola izan zen, baina
esku bat neukan kolkoan,
argi gorriak, erdi ilunak
eta sofa bat zokoan,
beste trago bat eskaini zidan
egarri nintzelakoan,
basoan edo potoan,
nere jarrera tontoan,
marka hautsi dut gaurkoan,
lotsatu gabe egin nuena
sinesgaitza delakoan,
punki batekin ligatu nuen
Arantxakin zelakoan. (Err.)

4
Pasatakoa pasa da eta
orain zergatikan uko,
diran bezala esango ditut
punkia dela lekuko,
bere errua dela esanda
ezer ez dut zurituko,
lehen ta azken gaurko,
nahiz omen naun gustatuko,
ez dut basorik hustuko,
ta gutxiago kontrako atean
txirrina jo ta sartuko,
gaurtik aurrera zin egiten det
ez naizela mozkortuko. (Err.)
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BIKOTE HARREMANARI
[Doinua: Haizea dator ifarraldetik]
JON LUZURIAGA IURRAMENDI

1
Bikote ginen jaio aurretik
hori gure iragana,
hala izaten jarraitzen dugu
eta ez bat erdibana;
arintasuna izan da sarri
beste batzuetan zama,
norberarenak ditugu noski
izena eta izana.
Sentimenduei hitzak jartzea
zaila izan ohi den lana,
esango dudan moduan bizi
dut bikote harremana.

2
Iraganaren gazi-gozoak,
ziur naiz etorkizuna,
amaren sabel eta bularra,
sehaskako maitasuna,
ume ginela jolas-borrokak,
gelako iluntsuna,
barre algarak, momentu latzek
daukaten isiltasuna,
zorionaren aparra eta
minaren gordintasuna,
ezin zenbatu zenbat izan den
elkarbanatu duguna.

3
Azaltzen zaila izan daiteken
konexioren bat bada:
gertutasuna transmititzen dit
nahiz egon distantziara,
inoiz herrenka nabilenean
nire makulu bera da,
airean hegan hasi denean
gonbidatu nau bertara,
baztertzen ere badaki ondo
nahiz inoiz ez egin traba;
uztarri bera erabiltzeko
jaioak izan al gara?

4
Ahaztu egin zait komentatzea
bikitako bat naizena;
bada mito bat bai ezaguna
laranja erdiarena,
nahiz horrelako gauzetarako
sarri falta sinesmena
bada ezpada aipatuko dut
ea betetzen den dena:
munduratzeko aukeraren bat
izango banu hurrena,
berbera nahiko nuke izatea
ondoan jaioko dena.
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BERTSO ELKARRIZKETAK
[Doinua: Antton eta Maria]
JON LUZURIAGA IURRAMENDI

1
Alferrik ez da joan
sagardotegira
ordu t’erdi sagardo
basora begira:
-“Hau aromatikoa
motela hori da.”
Uler ezin dudanaz
tira eta bira.
Ba bertso berriketak
gauza bera dira.

2
-“Teknikoki zorrotza
ta errimaz gertu
ahots propioa du
bertsotan agertu.”
-“Goitik ondo landu du
amaieran lehertu,
emandako kolpea
ezin da baztertu.”
Elkarrizketa ez dut
zipitzik ulertu!

3
-“Puntuz puntu egin du
bertso bat osoa,
diskurtso landua du
umore gozoa”
-“Bertsolari freskoa
eta airosoa.”
Kontzeptu arrotz bati
jarri diot soa:
zer izango da goitik
beherako bertsoa?

4
-“Ertz gabeko bertsoak
denontzat atsegin.”
-“Horiek borobiltzen
hamaika ahalegin”
Esplikatu mesedez
argi gera dedin,
irrist egin omen du
aurrekoan berdin,
nahiz bertsotan geldirik
dagoela egin.

5
Luzea omen dugu
bertsoaren soka,
eta hau epaitzeko
daude mila mota,
ni kontzeptu denekin
galduta nago ta,
gainera ez dugunez
hau norgehiagoka!
txalo hotsak jar beza
bertsoaren nota.
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ISILTZEN IKASIAK
[Doinua: Naparruatik ardo karraio A]
MADDI SANZ LARRARTE

1
Horrela ez ezazu hitz egin
ta bestela zigortuta
hori ez dela oso egokia
entzuteaz nekatuta.
Politikoki zuzena dena
behingoan dezagun uka,
esan beharrekoen zerrenda
zuentzat hasi ta buka.

2
Familia bat jartzen digute
heldu berritan mundura,
Denak asko maite ditugula
Eman beharreko itxura.
Ba osaba ez dut aguantatzen
ta aitonak zer logura!
Askok ez ondo ikusi arren
esan ezazu gustura.

3
Emakumeok ama izateko
zenbat aholku ta mezu
ume txiki bat aguantatzeko
denok ez gaude kementsu.
Haurrak ez zaizkidala gustatzen
aitortzea zein konplexu,
konfiantza giroan gaude ta
lasai esan dezakezu.

4
Eta pertsona super-jatorrek
intentziorik onena,
ahots goxoz hor etortzen dira
jakin nahian zutaz dena,
hainbat gauza esan nahi dizkiot
isildu dadin aurrena.
Ez zara sentitu du(e)n lehena
ta ez zara izango azkena.

5
Edukazioaren izenean
kontu handiz aritzeko,
hitz bakoitza egoki neurtuz
ondokoa ez mintzeko.
Ba galarazitako horrekin
barrena daukagu lepo
Isiltzeko esaten dutena
garaia da esateko!
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TAILERREKO ARDURADUN GAZTEARI
[Doinua: Betroiarena A]
XABIER ISASI BALANTZATEGI

1
Bertso Mendarik hola
egin zun deiadar.
Edozeinentzat sari
gazte, heldu zein zahar.
Gai eta neurri libre
doinua etabar.
Gozatzeko bertsoak
bitez bidenabar.
Irri edo negar
lirain edo zabar
xarmant edo kaxkar,
baina haien zehar
irabazirik gabe
geratu behar.

2
Bertsoak nori jarri
pentsatzen nenbilen
Latigori jartzea
pentsatu nuen.
Edo etorri dena
Latigon ondoren
hobe horri ipini
esango dut zeren:
behar den ediren
mutil bat lehenbailehen
gazte eta lerden
abila hain zuzen
Irunen edozeinek
badaki nor den.

3
Anarkista baledi
liteke Durruti,
baina berarengandik
dago urruti
lan mundua daduka
sail edo barruti
ugazaba orori
ez dio erruki
itxurazko yuppie
mutil gaizto, luki
batzutan gartsuki
egiten du jauki...
Holakoa da gure
Adrian Arruti.
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3.- LEHIAKETAREN OINARRIAK

Bertso Tailerrak sortu eta antolatutako lehiaketa izan da Irabazi asmorik gabeko bertso
paper lehiaketa. Hona hemen lehiaketaren oinarriak.

IRABAZI ASMORIK GABEKO LEHEN BERTSO PAPER SARIA
TXINGUDIKO BERTSO ESKOLAKO BERTSO TAILERRAREN EKIMENA

Irabazi asmorik gabeko lehen bertso paper sari honen helburu behinena da bailarako
bertso sortzaileak bertsoa protagonista izango duen giroan batzea. Horrek ez du, inondik inora
ere, Behe Bidasotik kanpoko sortzailerik baztertzen; edonork hartu dezake parte sari honetan.
Estuki dago, hastepen honetan behinik behin, Txingudiko Bertso Eskolako Bertso Tailerrak
antolatzen duen Bertso Mendariarekin lotuta.

Antolakuntzak parte hartzaileek aurkeztutako bertso paper guztiak batu eta Azaroaren
26an jarriko ditu erakusgai, Hondarribiako Muara elkartean. Sortzaile bakoitzak aurkeztutako
bertso sorta(k) Hondarribiko Muara elkartean kantatu beharko d(it)u, lehiaketan parte hartzekotan.

Egile guztiek hartuko dute parte sorta irabazlearen hautaketan, aurkezpen egunean
antolatzaileek markatutako sistemaren arabera (esate baterako, sorta guztiak Muarako hormetan
zintzilikatuko dira, guztien bistan gera daitezen). Egileak ezingo d(it)u bere sorta(k) baloratu.

Saria egongo da... edo ez.

Jarraian, xedapenak:

Bertsoekiko:
- Maila bat eta bakarra.
- Norbanakoak zein talde batek egin ditzake.
- Nahi adina bertso paper aurkez daitezke.
- Gutxienez 3 eta gehienez 5 bertsoko sortak.
- Gai, doinu eta neurri librean*.
- Koplatan bada, gutxienez 6 eta gehienez 10.

Nola helarazi:
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- PDF formatuan.
- txingudikobertsotailerra@gmail.com helbide elektronikora.
- 2021eko urriaren 26tik azaroaren 23ra bitarte.

Azaroaren 26an, ostiralarekin, arratsaldeko 19:30ean, Hondarribiako Muara elkartean
ikusiko dugu elkar! Parte hartu eta zorte on!

Iturria:
https://irunabar.eus/2021/10/25/irabazi-asmorik-gabeko-i-bertso-paper-saria-eta-iv-bertso-mendaria-2021eko-
azaroren-26an/
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