
GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETA
X e n pe l a r  Be r t s o  Es k o l a

Duela lau urte bezala udazken honetan ere Gipuzkoako 

Bertsolari Txapelketa da ospatzekoa. Berezi xamar datorkigu 

gainera aurtengoa, taldeka edo herrika izango baita. 

Txapelketa formatu berri honen helburuetako bat herrietako 

bertsolari gazteak promozionatzea izango da, età bide horre- 

tan Xenpelar Bertso Eskolak parte hartzeko izena emana du 

jadanik. Mikel Aginaga, Aitor Albistur, Ion Ansa, Iker Goni, 

Manex Mujika eta losu Oiartzabal izango dira gure herria 

ordezkatuko duten bertsolari gazteak. Bertso Eskola età sei 

bertsolariak jo ta ke ari dira prestakuntza lanetan, saioz saio, 

eta beraiek dioten bezala "gogor entrenatuz". Honela, presta- 

keta horri begira Bertso Eskolak hiru bat-bateko sariketa anto- 

latzeko erabakia hartu zuen. Lehena, AEKren laguntzaz 

burututakoa, martxoaren 18an jokatu zen Landare Elkartean. 

"Korrika Saria"deitu genuen eta saioan agertutako maila 

handiak Gipuzkoako Txapelketarako motibazio garrantzitsua 

suposatu zuen. Era berean, uztailean "Txantxangorri Saria"

jokatuko da Zamalbiden, eta urria aidera 

"Kilometroak Saria" Orereta Ikastolan, 

txapelketa hastear egongo denean.

Xenpelar Bertso Eskolak azken urteotan 

izan duen helburu nagusiena bete du hone-

la. Bertsolari berriak sortzearena, alegia. 

Hemendik aurrera datozen erronkak jasota- 

ko fruituek heldutasuna lortzea eta herrian 

txertatzearenak izango dira, ahaztu gabe 

egun ostiralero Koldo Mitxelena eskolan 

elkartzen diren bertsozale gaztetxoek ikas- 

teko eta aritzeko daukaten griña. Amai- 

tzeko, herritarrak ospatuko diren saioetan 

parte hartzera gonbidatu nahi ditugu, gure 

herriakTxapelketan izan dezakeen emaitza 

denon eskuetan dago eta!

Hona hemen Korrika Sarian kantatutako bertsoen aukeraketa bat:

ZORTZIKO TXIKIA

co
CM

HASIERAKO AGURRA

AITOR ALBISTUR

Doinua: Kasik hamalau urte 

Gipuzkoa mailan da 

aurten Txapelketa, 

oso berezia da 

delako taldeka; 

gu seirok defendatu 

nahi degù Orereta 

gure herriak dena 

merezi du eta 

gu seirok defendatu 

nahi degù Orereta, 

Landareko hau degù 

lehen azterketa.

Caia: Zu Ion hiru kotxe dauzkan "ekolojista" m il ¡tantea zara; zu 

Mikel, berriz nohizean behin laguntzen saiatzen dena.

Doinua: Dama gazte xarmant bat

M IK E L  A G IN A G A IO N  A N S A

Zu bezelakoekin Lemoizen nu(e)n anaia

mundua akabo! Garoñan det aita,

Beti txutxumutxuka ekolojista naiz ni

denbora igaro; ta oso aparta;

harriturikan nago nik kotxe garestiak

Ansakin zeharo, asko ditut maita

hitz gutxiago eta etsaiak zer dioen

ekintza gehiago! (bir) jakin behar baita, (bir)

Ez dezu zuk jokatzen Nik kotxeak badauzkat

bate modu finez, Diesel bakarrik,

sorpresa hartu dut nik hori hórrela dala

eta diot zinez; ez da esan beharrik;

Ansarekin gaur nago "Sandia ekolojista"

kriston jakinminez hori maite det nik:

kotxeak igual Diesel berdea kanpotik ta

dituzu gutxinez. (bir) gorria barrutik. (bir)

Kotxiek ustez dute Ni naiz hain hipokrita

hainbeste bertute, ni naiz hain ustela,

edozer ematen du nere jarrera hori

garestian truke; ikusi bestela:

baina zeozer garbi etxetik Iruñara

esango nizuke: joaten naiz bela,

lanera bizikletaz eskerrak Autobia

joan behar zenuke. (bir) jarri zigutela! (bir)



HITZA EMANDA HAMARREKO TXIKIAN

IO S U  O IA R T Z A B A L

Doinua: Agur Sagar Beltzaran 

Frantses ta espainolak 

daukate balantza, 

euskaldunarentzat zein 

egoera latza, 

nahiz izandu ditugun 

hamaika zalantza 

zuzeneko bidean 

aurrera goaz antza, 

oraindik ez da galdu 

gure ESPERANTZA.

PUNTUARI ERANTZUN

AITOR ALBISTUR

ZAPIRAIN ANAIETAN 

SARI IRABAZLE

Ta horregatik ditut 

hainbeste miresle, 

txikitatik izan naiz 

ni bertsoen zale.

Ta saria izan da 

horretxen seinale.

IOSU O IARTZABAL

ARTZAIAK EZ AL DIRA 

LASAI LASAI BIZI?

gisa hortan gintuzten 

gurasoak hezi, 

età neronek ere 

bihar edo etzi 

herentzi hori bera 

nahi nieke utzi.

KARTZELA

Gaia: Ekonomia gora doala entzuten duzun bitartean, zure burua ekonomi- 

koki eta moralki beherantz doala ikusten duzu. Zer duzu buruan?

M A N E X  M U J IK A  
Doinua: Aita izena Kanta Beharrak.

Goseak hiltzen ta erdi hilak 

bizi da mundu erdia, 

gure txikia aprobetxatuz 

ondo bizi da haundia;

noia gaur egun ezer ez dagon 

zerutikan eroria,

bizitzarekin aspertu naiz ni 

eta falta za it ogia;

batzurentzako aberastasun 

iturri da mixeria. (bir)

IK E R  G O N I

Doinua: Nafarroako Mendi Gainetan

Dirurik gebe ni behea jota 

hau egoera txepela,

dirurik gabe gora ta behera 

aberatsak ez bezela,

ta milaka gauza nere burutik 

pasatu zaizkit honela:

pobrearen poltsikoan beti 

bi zulo egoten direla. (bir)

Nere ustetan neronek badet 

neregan nahiko bertute,

nere egoeran beste horiek 

ikusi nahiko nituzke;

kotxeak eta etxe haundiak 

ugari, pila dituzte,

nahiz ta edozer emango nuke 

ogi koxkor baten truke

nere txikian noizean behinka 

haundi sentitu nahi nuke. (bir)

"Gora ta behera hau ez da giro" 

pobrearen oihartzuna

egunen baten guk ñola hala 

hautsi beharra duguna.

Horregatikan nere partetik 

honako hau da erantzuna:

nere buruak egin dezala 

poltsikoak ezin duna, (bir)


