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Maialen Lujanbio azken agurra kantatu ondoren, txapela entzuleei eskainiz. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

«Gogoratzen naiz lehengo amonen
zapi gaineko gobaraz
Gogoratzen naiz lehengo amonaz
gaurko amaz ta alabaz
Joxei ta zuei mila zorion
miresmenaren zirraraz
ta amaituko dut txapel zati bat
zuek guztiontzat lagaz
Gure bidea ez da errexa
bete legez, juizioz, trabaz!
Euskal Herriko lau ertzetara
itzuliko gara gabaz
Eta hemen bildu dan indarraz
grinaz eta poz-taupadaz
herri hau sortzen segi dezagun
euskaratik ta euskaraz»



Beretik kantatuta, behetik gorako saioa
eginda irabazi du Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapela.
Urteetako lanaren aitorpen, bere
belaunaldiaren txapel gisa hartu du.

Beñat Zamalloa  Hernani

Aurreko finalean lehen bertsoal-
dian hustu bazen, igandean hus-
tu ez, eta atzo oraindik hustu ba-
rik zegoen Maialen Lujanbio
(Hernani, 1976) Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa Nagusiko
txapelduna. Lautan txapeldun
izandako Andoni Egañaren leku-
koa hartu zuen finalean, aurreko
finalean baino «askoz lasaiago
eta fisikoki indartsuago» arituta.
G Nola daramazu txapelaren biha-

ramuna?
E Oraindik ez daukat eten senti-
pen handirik; orduan, ez daukat
biharamun sentipen handirik.
Dena zurrunbilo bat izan da, eta
oraindik ez dut perspektiba hartu
ahal izan.
G Zein sentipenekin igo zinen ohol-

tzara?
E Nahiko lasai, eta espero nuen
aldarte horrek laguntzea benetan
disfrutatzen, bertsotan egiten, ja-
betzen eta jendearekin konekta-
tzen. Lasai nengoen, baina ez nahi
nukeen bezain argi, goizean. 
G Mailari eutsi zenion saio guz-

tian?
E Beharbada goizekoa apalagoa
izan zen, eta arratsaldekoa indar-
tsuagoa. Behetik gora-edo egin
genuen. Saioaren zati onena, nire
partetik, arratsaldean izan zen.
G Zuretik egin zenuen finala?
E Ez dakit neurtzen. Ez dut saioa
entzun, eta denborarekin ikusi
beharko da gehiago egin zitekeen
edo ez, baina pozten nauena zen-
bait jendek komentatu didatela
oso ni sentitu nindutela; oso nire
bertsoera egin nuela eta oso ni
nintzela. Jende horrek hori esan
badit, pentsatzen dut helburua
nahiko beteta dagoela.
G Nola gozatu zenuen pareko fes-

ta?
E Gozatzeko modu berezia da.
Adimen guztiak publikoarengan
ezin dituzu jarri, bestela kontzen-
trazioa galtzen delako, baina, era

berean, ezin zara itxi testuinguru-
ra. Filtro batzuk irekitzen dizkio-
zu kanpoko testuinguru horri, eta
saiatzen zara horren indarra har-
tzen, preziatzen, jendeari itzul-
tzen bere kariñohori dena. Era be-
rean, babestu egin behar duzu zu-
re barruko zati handiena kontzen-
traziorako.
G Buruz burukorako hautagaitzat

zenuen zeure burua?
E Ez nekien ondo neurtzen; bate-
tik, besteen kartzelak ez nituen
entzun zazpigarrena nintzelako,
eta, bestetik, nire lanarekin nahi-
ko konforme geratu nintzen, ba-
tez ere arratsaldeko zatiarekin
eta goizeko ale batzuekin. Ondo-
koek esan zidaten seguruena ni
izango nintzela bat. 
G Andoni Egaña atzean utzita, no-

lakoa espero zenuen buruz burukoa
Amets Arzallusekin?
E Poz handia eman zidan Ame-
tsekin izateak buruz burukoa. Us-
te dut merezi zuela; berak ere se-
kulako saioa egin zuen, eta seku-
lako bertsolaria dela erakutsi
zuen beste behin ere. Buruz buru-
koak, egia esan, lasaitasun bat ere
ematen dizu, aurrena edo biga-
rren izango zarelako. 
G Eta gero, bazenbiltzan txapela

janzteko aukerarekin buruan?
E Aukerekin bai, biren artean
egonda ezinbestean bai. Ni nire la-
narekin konforme geratu nin-
tzen, orduan, momentu horretan
sentipena izan nuen txapela lor
nezakeela, eta, aldi berean, Ame-
tsek irabazten bazuen sekulako
poza hartuko nuela. Erabat lasai
nengoen.
G Zorabiorik ematen du txapelak?
E Egia esan, ez nau zorabiatzen.
Ez dut uste gauzak asko aldatuko
direnik, ez dut uste gauzak asko
alda litezkeenik. Nik betiko mar-
txan segituko dut, astebururo
kantatzen, betiko lagunekin, beti-
ko bertsokideekin eta txapelaren
burrunbak aste batzuk iraungo
duela pentsatzen dut, baina gero

Maialen Lujanbio
«Ez dut uste gauzak asko aldatuko
direnik, ezta alda litezkeenik ere»
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etorriko da bere onera, eta asko al-
daturik ez dago. Ez dut uste iraul-
tza handia izango denik.
G Urteetako  lanaren aitorpen gisa

hartu duzu?
E Bai, txapel hau horrela irakur-
tzen dut; urteetako ibilbide bate-
an, puntu bat, puntu gailur bat
nahi bada, baina beti ibilbide ba-
ten barnean, baita belaunaldi ba-
ten txapel gisa ere. Nik jantzi dut
txapela, baina gure belaunaldia-
ren txapel moduan bizi dut.
G Txapelketa guztian ibili zara goi-

tik.Ahalegin handia izan da?
E Bai. Badaukat sentipena lan
egin izanarena, esfortzuarena eta
nekearena txapelketa honekin.
Neke ona, baina lan sentipena ba-
daukat. Txapelketa guztian nire
helburua bertsoaldi on batzuk uz-
tea zen, ale batzuk ahal bazen; nik
lanaren eta esfortzuaren kon-
tzientzia hori badaukat.
G Plazetan onera etortzea, hobera

etortzea izango da txapelketaren
eraginez? 
E Egundoko irakinaldia da, eta
horrek hondarra uzten du bertso-
eskoletan,  zalegoarengan… Pla-
zetan, beharbada, jende gehiago
ibil liteke, horrelako ondorioak
baditu. Txapelketa horretarako
egiten da, ez txapeldun bat izen-
datzeko bakarrik. Bertsogintzan
ere salto kualitatibo bat ematen
da txapelketatan, bakoitzak estu-

tualdi bat ematen dio bere bertso-
erari, eta hori artistikoki ere su-
matzen da.
G Garai berri batean sartuko da

txapelketa?
E Txapelketa, beharbada, bai,
Andonik ez duelako parte hartu-
ko, baina plaza ez. Nik uste dut ga-

raiak ez direla hain erradikalki
markatzen eta egun batetik beste-
ra aldatzen, eta askoz funditua-
goa eta trantsiziozkoagoa dela in-
flexio puntu hori. Plazetan nola-
baiteko erreleboa oso modu natu-
ralean emana dago. Gainera, ez
errelebo erradikala, belaunaldi
guztiak elkarrekin ari gara, eta
gero ere segituko du. 
G Txapela jantzi zenuen, gizonez-

koen jantzia ohituraz. Garai batean

inork pentsatu ez zenuena lortu du-
zu?
E Emakumeen hitza ozen, pla-
zan eta jende aurrean ez da batere
errekonozitua, ez apreziatua, ez
baloratua, ez onartua izan. Garai
batean pentsaezina izango zen,
baina hainbesteren lana, lan txi-
kia, pixkanakakoa eta pausoka-
koa gabe ere ezinezkoa izango zen
ni eta ni bezalako beste batzuk
plazan aritzea. Luze dator bidea,
eta kostatakoa izan da, baina pix-
kanaka ari dira gauzak aldatzen.
G Bertsoa zure emakumearen ikus-

pegitik sortuz lortu duzu txapel hau.
Alde horretatik ere garaipen bat da?
E Baina ez txapel hau, nik jada
plazetan sumatzen nuen ni alda-
tu naizela adinarekin ere, bizimo-
duarekin, eta jendeak hori ere
preziatzen zuela edo jasotzen zue-
la, horrela bizi zuela jendeak ere. 
G Andreek kulturan duten errefe-

rentzialtasunaren lehen ikurra zara?
E Ez dakit lehen ikurra. Bertso-
laritzak mediatikoki oihartzun
handia lortu du, eta euskal kul-
turgintzan mugimendu antolatu
eta indartsuenetariko bat da. Al-
de horretatik erreferentzia izan li-
teke zenbaitentzat, eskoletako
gaztetxoentzat eta abar. Izan lite-
ke, baina beti kontuan hartuta gu-
re eskala oso txikia dela; ezaguna
izatea Euskal Herrian, euskal
munduan ez da dimentsio ikara-

garriko gauza, baina badauka be-
re garrantzia, bai.
G Lehen emakume bakarrenetari-

koa zinen,orain egoera aldatu da.
E Bai, zorionez badatoz gehiago
ere, eta uste dut interesgarria dela
emakumeen perfila, estetika edo-
ta ahotsa bariatuagoa izatea, aha-

lik eta abaniko zabalena izatea, gi-
zonezkoena den bezala eta gizo-
nezkoena izango den bezala gero
ere. Kopuruz ere pixkanaka ber-
dinduko gara, eta kopurua ugari-
tzeak esan nahiko du kalitatea eta
barietatea etortzea.
G Txapeldun moduan, belaunaldi

baten lidergoa egokituko zaizu?
E Lidergo sinbolikoa. Nik uste
dut pixka bat tiraka gure belau-
naldia aspaldi ari garela, eta tal-

dea dela hor tiratzen duena. Ez
finalera pasatu ginenak baka-
rrik, eta ez gure belaunaldia
esklusiboki, baita ondorengoak
ere, zer esanik ez, Amets eta Sus-
trai [Colina]. 
G Nolako belaunaldia zaretela

esango zenuke?
E Bertsotara dedikatu garen be-
launaldi bat. Gure bertsoerari bu-
ruz pentsatu duguna edo pentsa-
tzen duguna: ze egin nahi dugun,
zein ahots izan nahi dugun, zein
estetika, zer transmititu nahi du-
gun… Elkartearekin eta proiektu
zabalago batekin konprometitu
den talde bat, ez bakoitza bere ka-
rrera pertsonalarekin, baizik nor-
beraren bertsolaritasuna kokatu
duena proiektu globalago batean.
Oso kontziente izanik herrigin-
tzan eta euskalgintzan ari garela
eta linguistikoki garrantzitsua
dela egiten ari garena, edo guri ho-
rrela iruditzen zaigula.
G Herrigintzan pauso bat izan zen

finala?
E Dena ongi etorria da gauden
egoeran, eta are gehiago gauza
baikorra, pozgarria, sormenari lo-
tua eta euskarazkoa baldin bada.
Horrek sorrarazten baldin baditu
atzo [herenegun] bizi izan ziren
sentipenak —poza, indarra…—,
uste dut izan behar duela bultza-
da indar hori dena kanalizatzeko
eta eraikitzen segitzeko.

«Jendeak oso ni
sentitu ninduen,
eta, hortaz, nire
helburua nahiko
beteta dago»

«Urtetako 
ibilbide baten puntu
gailur bat eta
belaunaldi baten
txapela da hau»

«Emakumeen hitza
ozen, plazan eta
jende aurrean 
ez da ez apreziatua,
ez onartua izan»

«Gure belaunaldia
gure bertsoerari
buruz pentsatu
duguna da: ze ahots
nahi dugun...»

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala 03
2009ko abenduaren 15a •berria

Hernaniko bertso eskolatik ateratako bertsolari
bat ez, bi izan ziren herenegun BECeko oholtza
gaineko finalean kantatu zutenak: Maialen Lu-
janbio txapelduna eta Aitor Mendiluze. Haiekin
batera txapelketa nagusian parte hartu duten

beste bertsolariei, Iñaki Zelaia, Unai Agirre, Beñat
Gaztelumendi eta Jexux Mari Irazuri nahiz antola-
kuntzan eta epaile ibilitakoei harrera egin zien
Hernaniko udaletxean Marian Beitialarrangoitia
alkateak.JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

Herrikoen harrera beroa

Irudia qHernani

B. Zamalloa Hernani

Harreman estua du Andoni Ega-
ña txapeldun ohiak txapelketan
geldituko den belaunaldiarekin.
Aurreko txapela jantzi ondoren,
Lujanbiorengandik asko ikasi
zuela adierazi zuen, eta aurten be-
rretsi  egin du.
G Andoni Egañak aitortzen du zu-

gandik asko ikasi duela. Elkarren-
gandik asko ikasi duzue?
E Batez ere nik beragandik. Mai-
su handia da, eta bertsolaritzaren
kasi mito bat, eredu bat izan da,
eta da. Ematen du bukatu dela
Egaña, eta ez da bukatu. Bera
izan da berritzailea, eredu be-
rriak sortu dituena, estilo be-
rriak, elkartearekin ere konpro-
metitua... Eta guri estilo hori era-
kutsi diguna, plazaz plaza
funtzionatzeko modu bat eta jen-
dearekin egoteko modu bat, gure-
tzat eredu bat izan den ideologia
bat proposatu duena… Ereduga-
rria da ez bertsotan bakarrik bere
jarreratan, bere aportazioetan,
bere lanerako disposizioan…
G Berarekin egin zeneun ariketa

modu berezian bizi izan zenuen? 
E Momentuan ez, baina gero,
egia esan, niri justu ez zitzaidan
egokitu berarekin kantatzea eta
aurten tokatu zait. Momentu ho-
rretan ez nintzen gauza horietan
pentsatzen jarri, baina natural
bizi dut. Asteburu honetan bi edo
hiru aldiz egongo naiz berarekin
oholtzan. Hori da pozgarriena. Ez
da drama bat. Bere aukera da,
uste dut oso merezia daukala eta
on egingo diola.
G Berak txapeldun gisa hasitako

bidea jarraituko duzu? 
E Ez dakit zein bide izango den.
Uste dut txapelaren burrunba
hau pasatzean gauzak normal-
normal joango direla. Ez dut ikus-
ten ezer irauliko denik, ez dago
ezer iraultzekorik. Nire martxa
normalean segituko dut. Behar-
bada, sinbolikoki eraman behar-
ko dut? Ados.
G Txapelaz kantatzea behintzat

tokatuko zaizu.
E Bai. Pentsatzen dut orain ha-
sieran bero-beroan tokatuko zai-
dala. Adarra joko didate, eta ondo
pasatuko dugu. 

«Andoni Egaña
bukatu dela ematen
du, eta ez da bukatu»  



04 Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala
berria • 2009ko abenduaren 15a

H
au maitasun aitorpen
bat da.
Igandeko emozioan

hazka ibili naiz Maialen
Lujanbiori buruz, txa-
peldunari buruz idatzi
behar nuela jakinda; eta
emozioa biluztu ahala

hiru hitz baino ez zaizkit egiara hurbiltzen:
maite zaitugu, Maialen.

Maitasuna esplikatzea baino gauza ab-
surdoagorik ez dagoen arren, denok behar
ditugu maitasuna gorpuztuko, sinbolizatu-
ko duten objektuak, pertsonak eta ideiak,
eta Maialen Lujanbio artistarengana doan
zubian bost elementu pilatu zaizkit ordena-
gailuaren aldamenean: bi biografia, Beau-
voirrena eta Oteizarena; disko bat, Laboa-
ren Lekeitioak; matriuska bat eta ornito-
rrinkoaren ideia.

Lujanbiok berak esana da bertsolariaren
izate ideala gaiekiko bere ikuspuntua landu
duen pertsona batena dela, gertakizunekiko,
munduarekiko non kokatzen den pentsatu
duen artistarena. Eta kokapen hori ez da iri-
tzi arrazionaletatik bakarrik egiten, batez
ere emozioetatik egiten da, munduarekiko
konexioan eta interakzioan sortzen diren
sentsazioen digestiotik. Eta lanketa emozio-
nal horretan ez dago Maialen Lujanbioren
pareko bertsolaririk. Matriuska da Lujan-
bio: askotan pentsatzen dut ikusten dugun
artistaren barruan Maialen txikiagoak dau-
dela, bata bestearen barruan, eta abesten
duena panpina txikiena dela, inportanteena.
Gai bat entzun eta azalez azal mamiraino
sartuko balitz bezala, eta mamiaren darda-
rak mugiaraziko balitu bezala kanpoko geru-
zak, berriro banan-banan, mamitik azalera
jantziz arrazoia, teknika, estetika, hizkun-
tza, musikalitatea, gorputza. «Nire buruari
entzun eta gero kantatu nahi dut». Oihartzu-
na da Lujanbio. Bere buruaren oihartzuna.

«Atzean helburu sakonagorik izan ezean
eskulturak sortzeak ez du zentzurik, lekua
okupatu eta zaborra sortzen duten alferri-
kako objektuak baino ez dira», esaten zuen
Oteizak. Harentzat eskulturak bidea baitzi-
ren, ez helburua. Altzuzara joan eta labora-
tegi esperimentala ikusi besterik ez dago.
Eta zer da Lujanbio bidea ez bada? Zer, bere
bidea aurkitzen, egiten, urratzen, defenda-
tzen, sortzen, gozatzen jakin duen artista ez
bada? Ornitorrinkusen hitzekin, hitzen ma-
miarekin jolasean ikusi besterik ez zegoen
duda-dado-didaka, atrebitu-atebidituka...
pieza txikiak, latorrizkoak, zer ziren ba? Lu-
janbioren laborategi esperimentala, milaka
ale txikiz, ele txikiz osatua. Edo isiltasune-
rantz eginiko bidaiak, soildu, soildu, soildu,

shhh... beste jenio huts baterantz. Zirristi-
mirristi ahots bat bere hizkuntzaren bila.
Lekeitioak sortzen ulertu nahi duenaren-
tzat. Atzo ez zen ezer amaitu; ez zen ezer ha-
si. Martxa baten lehen notak aspaldi hasi zi-
ren eta ez dira isildu...

Eta bide horretan, heldutasunean ikus-
ten dut Maialen Lujanbio. Heldutasunera
iristeko ohiko bideak igaro ondoren: jolastu,
ereduak imitatu, probatu, jolastu, deseroso
sentitu, errebelatu, ereduekin hautsi, sortu,

jolastu, ardatzak sendotu, harremanetatik
ikasi, muinera itzuli, izan, esan, jolastu... Eta
igandean batere konplexurik gabeko artista
entzun genuen BECen, barea, ezer demos-
tratzeko beharrik sentitzen ez zuena, eta
txapela ere ez da booma, ez fama, baizik urte
luzeetan barna ondo egindako lana. Oteizaz
gain Beauvoir izateak esan nahi duen guz-
tiarekin. Ematen duen lanarekin eta goza-
menarekin. Emakume ginela ohartu gine-
nean, aurrean zu bezalako eredu bat izatea-
ren esker on infinituarekin. Pertsona ginela
ohartu ginenean aurrean zu bezalako eredu
bat izatearen esker on infinituarekin.

Lehengo amonen zapi gaineko gobadaz
oroitu zen Lujanbio igandean, garbitu beha-
rreko arropak, izarak eta trapuak buru gai-
nean hartu eta garbitegiraino egiten zuten
bideaz. Esku bat gerrian eta bestea buruan,
arropa zikinei eutsiz. Oreka behar zen goba-
da buru gainetik ez erortzeko. Eta seguru na-

go gobada beltzari ederki eutsiko diola Maia-
lenek, are gehiago, bat bere zentroan dagoe-
nean, ardatzak sendo dituenean ez du goba-
raren pisua sentitu ere egiten, eta buru esta-
liz zein biluziz, berdin-berdin egiten du garbi-
tegirako bidea: aurrera begira, burua zuzen,
ezer falta zaion edo pisua daraman sentsazio-
rik gabe. Ezker-eskuin mugiarazten gaituen
bizitzaren penduluan zentrorantz tiratzen
duten pertsonak dira gobada eramaile one-
nak. Porrotaren eta arrakastaren dikotomia
gezurrezkora hurbiltzen ez direnak.

Baina ez dezagun definigaitza definitu.
Maialen Lujanbio ez da txapelduna, ez da
emakumea, ez da erreleboa, ez da poeta, ez
da eredua, ez da bertsolaria, ez da Oteiza, La-
boa, Beauvoir. Dena batera izan daiteke
agian, baina horrela ere ez litzateke defini-
zio osoa izango. Dei diezaiogun, ba, ornito-
rrinko: ornitorrinkoa ezin da definitu, mai-
tatzen da ala ez. Eta guk maite zaitugu.

Matriuskaren
ahotsa

IDOIA BERATARBIDE

Uxue Alberdi
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Zorionak txapeldunoi

E mozioen mozkorraldiak
ajerik ez baitu uzten,
biharamunean poz kolek-

tiboak bizi gaitu oraindik, nire
kasuan hotzean eginiko lehen
hausnarketa baldintzatu duena:
BECen zoriondu beharreko txa-
peldun asko eta asko elkartu zen
igandean. Hasteko, zorionak ber-
tsoaren alabari. Urteotako lanari
esker, sortzaile gisa heldutasune-
ra iristearekin batera, azpian

emakume askoren izena gorde
duen txapela jantzi du Lujan-
biok. Badakit barkatuko didala
txapel hori milaka zati egiten
badut lerrootan. Lehenengo
zatiak oholtzan zituen kantuki-
deei banatzeko, denek gozarazi
gaituztelako, eta irudi ederra
eskaini digutelako: txapelduna
mikroan azken agurra botatzeko
prest, eta atzean zortzi bertsola-
riak lepotik hartuta bat eginda
—Joxe Agirre bat gehiago
baita—, futboleko penalti jaurti-
ketetan nola, aldez aurretik gola
egina dagoenaren konbentzi-
menduarekin. Bertsozale Elkar-
teari ere zorionak eta txapelaren
zati gehiago, talde antolatzailean
eta laguntzaile guztien artean
banatzeko, beste behin erakutsi
dutelako munduan ez dela horre-

lako ikuskizun bat maila horre-
tan antola dezakeen beste enpre-
sarik. Eta, azkenik, finalean izan
zineten ikus-entzuleei, zuen ani-
moekin, berotasunarekin, ola-
tuen freskotasunarekin eta
errespetuarekin igandeko saioa-
ri kolore ederrena emateaz gain,
bertsolaritzari emandako bultza-
dagatik. 

Saioaren beraren analisia egi-
teko tarte laburregia izanik, ho-
rra zertzelada batzuk. Oro har
maila oso onekoa izan zen finala.
Goizeko zatia arratsaldeko lehe-
na baino hobea, eta buruz buru-
koan gora egin zuen berriro.
Agian bertsoaldi asko borobil-
tzea falta izan zen, baina entzun
genituen bertsozaleon memorian
iltzatuta geratuko diren aleak eta
bertsoaldiak ere. Zortziko han-

dian Iturriagaren lana gustatu zi-
tzaidan gehien, nahiz eta pun-
tuek hori ez adierazi 
—Arzallusi baino puntu gutxiago
eman zioten hemen, hendaiarrak
poto egin arren lan honetan—.
Zortziko txikian, durangarrak
Colinarekin egindako bertsoal-
dia eta Maiak eta Lujanbiok egin-
dakoa apartatu ditut. Lan horre-
tan, agerian geratu zen Egaña,
prentsaurrekoan onartu zuen be-
zala, brotxa lodiarekin ari zela
bertsoa marrazten. Puntuei eran-
tzuten Lujanbio eta Mendiluze
aritu ziren gainetik —honen ka-
suan ere puntuak ez datoz bat—.
Seiko motzean, finaleko bertsoal-
dia entzun zen Egañaren eta Lu-
janbioren ahotik, eta ezin samu-
rrago irudikatu zuten, esan gabe-
koen indarraz, giltzurruna-txape-
la trukea. Kartzelan, txapelduna-
ren lehen bertsoa izan zen
bikainena, betelanean Del Olmo
epailearen sententzia borobila ze-

karrena. Arratsaldekoan, Lujan-
bio medikuak gurasoei esandako-
ak, Iturriagaren puntukako saioa
eta buruz burukoan Arzallusek
bertsogintzaren suari eskainita-
koa geratu zaizkit gogoan.    

Emozioz betetako azken agu-
rretan, Egañak hunkitu ninduen
gehien. Maisuki erantzi zuen txa-
pela, duela lau urteko aulkia ba-
liatuta oholtzatik behin betiko
jaitsiko dela berresteko. Lau urte
barru ez dakit non jarriko duten
oholtza, baina ziur nago Zarauz-
ko txapeldun mitikoa ere bertara
igoko dela. Bitartean, domekako
indar erakustaldi ikaragarria
BECetik kalera atera beharko ge-
nuke, plazarik plaza, «herri hau
sortzen segi dezagun euskaratik
ta euskaraz». Horixe baita Egun-
karia auzian epaituko dutena,
euskararen bihotzetik eta euska-
raz munduaren berri eman eta
herria egitea. Animoak auzipe-
tuei. 

Analisia
Iñaki Aurrekoetxea

Mirariez

Solastatu ninteke oholtza gai-
nean gertatutako guztiaz,
egun guztian eta bereziki

arratsaldeko saioan entzun ahal izan
genituen ale gogoangarriez, honen
lan apartaz, bestearen ahaleginaz,
txapela jantzi berri duenaz, erreleboa
ematera joan zen arren bertsozaleon
begitara txapela sekula erantziko ez
duen jenio horretaz, suaz, txapeldu-
nari txapela janztera igo eta eguneko
lau (bai, lau) bertsorik autentikoenak
kantatu zituen mozketaren maisuaz,
hunkidura kolektiboaz… Solastatu
ninteke honetaz eta hartaz, txapelke-
taren zurrunbiloa muga guztiak
hausteko gai izan daitekeela, gauza
jakina baita. Baita itxura batean mi-
raritik urrun ez dauden fenomeno pa-
ranormalak ezohiko arruntasunez
gauzatzeko ere.

Iragan astean lankide batek BECe-
ra joateko asmoa zuela esan zidane-
an, lanak izan nituen harridura kei-
nuari eusten. Izan ere, euskara uler-
tzeko gai zenik ere ez genekien, ingu-
rukook. Hizketan ere hitz solteak bo-
tatzeko gai ba omen da, halakorik!
Abilak dira batzuk, gero, horrelako
sekretuak ezkutuan gordetzen… Eta
gauetik goizera, zer eta bertsotara?
Ulertuko al dik koittadu honek ezer,
pentsatu nuen neurekiko… Santoma-
setan eta horrelakoetan, bateko txis-

tor taloari kosk eta besteko sagardo
basotik dzanga, bertsoren bat edo bes-
te heldu izan omen da bere belarri er-
tzera, trikiti doinuekin eta iskanbila
orokorrarekin nahasirik, gehienetan.
Esperientzia herrentxoa, bertsozale
gisara berrehun bertsotik gora bi aho-
kadatan irensteko, betekadarik jasan
gabe. Propio bertsoak entzutera es-
treinakoz zihoala kontuan hartuz,
egun osoko bertso saioa luzetxo egin-
go ez ote zitzaion galdeginda, «neska-
lagunak animatu nau, badakizue, al-
dizkariren bat eta jan-edana kiloka
eraman beharko dut, eguna oso luzea
bilaka ez dakidan, kontatuko dizuet
astelehenean». Ezinezko misioari au-
rre egitera balihoa moduan, bizkar
kolpetxo errukior batzuk emanda
agurtu genuen ostiralean. Gaboneta-
ko parkea ere bertantxe, asperdura-
ren marra igaroz gero… 

Atzo, igandeko jokaldirik onenak
errepasatzen aritu ginen atseden ga-
raian, eta benetan txunditu ninduen
Barakaldoko erakustazokan jazota-
koa halako sakontasunez eta xeheta-
sun mailaz kontatzeko gauza zela
egiaztatzeak. Aspertu? Bai zera! Saio-
aren amaieran hunkitu eta guzti egin
ez zen, bada, mutila! Errima, kartzela-
ko ariketa, arrazoi, betelan, Joxe Agi-
rre eta bestelako teknizismo guztiak
bere ahotik entzun ahal izatea txapel-
ketaren beraren mirari baino gehiago
bere neska-lagunaren bestelako do-
hainei egotzi behar bazaie ere, ziurre-
nik, ez dio axola. Aldeko bat gehiago,
gure kausarako. «Azkenean bertsoak
gustatu eta guzti egingo zaizkit», bota
zidan goizeko solasaldiaren amaie-
ran; hori bai, gazteleraz. Izan ere, ohi-
tura batzuk aldatzea kosta egiten da.
Hala ere, bidean gara.

Analisia
Gorka Azkarate



Maialen Lujanbiok 38 bertso hauekin irabazi
zuen txapela iragan igandean. Guztira hamabi
ariketa egin behar izan zituen, bakarkako zein
binakako jardunean, eta neurri desberdinetan.

GOIZEKOA
Zortziko handia
M.Lujanbio-A.Mendiluze
Gaia: Zuen aitak laurogei urte
ditu, eta hilzorian dago. Gaur ai-
tortu dizue etxe aurreko pagoaren
azpian Gerra Zibilaren garaiko bi
gorpu daudela lurperatuta.

Maialen Lujanbio
Erdi gaxorik eta gerria
ohetik kostata jeiki
seinalatu du leihoan ertza
bistaz galduko du aurki.
Pagopean bi gorpu daudela
aita eskertzen dizut baiki
iraganikan osatu ezean
gerorik ezin eraiki.

Aitor Mendiluze
Bi gorpu daude baina ze gorpu
ere oroitu du doi-doi
falta zituen bere anaiak
aitorpenaren arrazoi.
Garai haietan hilobi denak
ez zituzten markatu ohi
aitak pagoa bihurtu zuen
familiako panteoi.

Maialen Lujanbio
Eta pagoa gorritu egin da
hainbeste sekretuz ia
ezin pasata iraganaren
kontaezinaren hesia.
Nola zauriak ez diren itxi
ta bizirik den auzia
orduko berun aleak dira
gaurko sasien hazia.

Aitor Mendiluze
Orduko berun ale haiekin
sasiari eragina
baino azpikoa aitak ez zuen
inoiz ahaztuko jakina.
Leiho ertzetik horri begira
ordu luzeak egina
udaberri ta udazkenean
begirada desberdina.

Maialen Lujanbio
Zu ere bertan ibili zinan
ez zendun hartu etsirik
esan zendunez handik bueltatu
zango parea hautsirik
ta orain ohean lasai etzaten
zarela guk ikusirik
esan nahi eta esan ezinak
mantendu zaitu bizirik.

Aitor Mendiluze
Esan nahi eta esan ezinda
hainbeste urte igaro

noizbait egia jakingo zela
desio eta itxaro.
Gaur jakin degu jakingo dute
gela hontatik harago.
Adio aita besarkada bat
pagoa zure zai dago.

Zortziko txikia
J.Maia-M.Lujanbio
Gaia: Ezkontza batean dantzan
hasi zarete. Jon, zuk nahi baino
estuago heltzen dizu Maialenek.

Jon Maia
Haseran arin arin
ta gero fandago
gero gogor helduta
hiruzpalau tango
estutzen dizkidazu
hemengo ta hango
lasai egon maitea
ez naiz-eta joango! 

Maialen Lujanbio
Aspaldi ikutu gabe
nabil hala modu
hau gaztetxoa zan lehen
ta nola gizondu!
Gerria guri-guri
tripa ere ondu...
Guapo nahia al zenduke
nerekin ezkondu? 

Jon Maia
Baina kargarik ez zait
oraindik arintzen
eta lepoa ere
jada daukat mintzen
erantzun ziurrikan
ez dizut agintzen
ezkonduko nintzake
ez banauzu hiltzen.

Maialen Lujanbio
Nola hilko zaitut ba
helduta ondotik!
Maitatu egingo zaitut
luzaro gogotik...
Besoak lo hartu dit
zintzilik lepotik
ia helduko dizut
belarritakotik.

Jon Maia
Nola gure altura
ezin den konpara
nere lepo hontatik 
estu lotu zara
ta jirafaren pare
ipini zait jada
hau ez da agarraua
hau urkatua da.

Maialen Lujanbio
Badauka bai zeozer
torturaren kutsu
azelerau zaizkizu
bihotz eta pultsu
hartu besotan eta
eman neri muxu
eta orduan gustoz
itoko zaitut zu.

Lehen puntua 
emanda,
zortziko txikian
Puntua: Lehen Juan Joxe eta
orain berriz Patxi

batak besteai asko
ezin irakatsi
publizidadeari
ondo dio eutsi
baina justizia ta
fundamentu gutxi.

Puntua: Juan Carlos erregea
ETB1ean 

parra ateratzen zait
hori esatean
PSOE ETBkin 
dabil jo ta kean...
Telebistak itzali
Egoarri partean!

Sei puntuko motza
A.Egaña-M.Lujanbio
Gaia: Andoni, giltzurrun bat
behar zenuela-eta Maialenek
eskaini zizun berea. Gaur izan da
ebakuntza eta elkarren ondoan
esnatu zarete.

Andoni Egaña
Hara bizitzan txanpona
nik neukan ezinegona
neri mesede egitearren
zu etorri hona.
«Eskerrak» ez da sakona
«merçi» ta «gracias» broma
ez dakit nola adierazi
nere esker ona.

Maialen Lujanbio
Lehen panorama krudela
orain ohean epela
ospitalean elkarri 
zehar begira gaudela.
Nik eman nizun horrela
«gracias» behar gabe bezela
pentsatu bainun zuk ere 
berdin eingo zendukeela.

Andoni Egaña
Hurbildu nere ohera
banator nere onera
eta eskerrak adierazteko
nago egarbera.
Giltzurrun donante bera
emakumea gainera
sentiberago izan ninteke
hemendik aurrera.

Maialen Lujanbio
Nere zati zure parte
sentiberago zinake
orain gu biok badegu 
zerbait betirako kate.
Lehen bi ta huts bion kalte
orain bat ta bat enpate
mundua ere logika hontan
hobe lijoake.

Andoni Egaña
Giltzurdun batean gora
munduaren metafora
zure antzeko gutxi batzukin
hobea izango da.
Eskerrik asko señora
pasatu ahala denbora
zuk ere nere zedozer izan
zenzake gerora.

Maialen Lujanbio
Ez dizut ulertu en fin
edota ulertu ezin
anestesiatik esnatu zera
umore beltzakin.
Orain ez aje ta ez min
aurrera auskalo... ez jakin.
Oraingoz daukat hutsunetxo bat
zure izenarekin.

Kartzelako lana

Gaia: Kazetaria zara. Badakizu
idazten ari zaren artikulua azkena
izango dela.

Lana da sinistea da ai
lana da egoten lasai
gu bioi jaten eman zigunak
ez duela jan nahi!

Amets Arzallus
Ez zazu egin zalantza
irauliko da balantza
nik hartzen diet Eguberri zahar
pasatakoen antza.
Ama hor daukazu saltsa
jan lasai ta hartu hatsa
baina hori bai bukatu aurretik
ez zaitela altxa!

Zortziko txikia
Oinez irakasteko zelaira joan
zarete zuen haur txikiarekin.
Ondoan arkume bat zelan jaio
eta korrika hasi den ikusi dute.

Amets Arzallus
Arkume jaio berri
txurian itsusi
baina jaioberritan
gorputzari eutsi.
Oinez hasi ez da ba
hankak jo ta hautsi!
Hoiek zenbat dakiten
pertsonek ze gutxi!

Maialen Lujanbio
Ez zaite horren azkar
ibili mutiko
ni pertsonaren alde
ipintzen naiz tinko:
azkar ikasten dute
ta bizi guziko
baina hizketan ez dute
bela ikasiko!

Amets Arzallus
Baina jarri begia
gure haur finean
arkume atzetik doa
bere ezinean
oinez ikasi aurretik
pauso arinean
horrek ja joan nahi du
arkume gainean.

Maialen Lujanbio
Arkume gainean joan
bai ume argia!
Esan diot «Txikitxo
hara miraria!
Kasu hortan amatxo 
ni nauzu ardia
eta asmatu zazu
nor den aharia».

Amets Arzallus
Ahariaren kontua
aizu aipatzean
oraintxe gelditu naiz
ni larri trantzean
zeren mundu osoko
aharien antzean
ez ditut bat izango
adarrak atzean?

Maialen Lujanbio
Ez dizut erantzungo 
hobe esan amen
edo igual gelditu
behar det nabarmen.
Txikitxo ikusi da
zelai baten hemen
gaurkoan ere bizitza
ze miraria den.

oxigenoan harira
baina kontentu ta lasai daude
jolas hoietan argi da
ta maitasuna behar dutenak
euren gurasoak dira.

Aita ta ama hor ikusten ditut
ta nola ez konprenitu?
Esperantzazko eskatzen dute
arren zerbait zirrikitu.
Euren aurrean negar ein nahi ez
ta barrun ezin kabitu
urruntzen dira umeengandik
ta orduan begiak blaitu.
Nik gurasoei esaten diet
«Jarraitu! Gogor jarraitu!
Zuen umeak indartsu dira
hemen ez da deus amaitu
ze bizitzeko gogoa dunak
bizitzea lortzen baitu».

BURUZ-BURUKOA
Sei puntuko motzean
M.Lujanbio- A.Arzallus
Gaia: Zuen ama gaur irtengo da
anorexia gaixotasunetik
sendatzeko zentrotik.
Hirurontzako bazkaria prestatzen
ari zarete.

Maialen Lujanbio
Gure amak ze gaitz grabe
eta guk ze atsekabe.
Itxuran miran ia ez zala
berrogeiren jabe...
Lehenik pure bat xuabe
gero arraia; hala’re
astiro-astiro joan gaitezen
baina etenik gabe.

Amets Arzallus
Urteetako palizan
buelta hartu du balizan
ta orain garai berri bat hasten
dugunez bizitzan
arrai pixkat bere ditxan
asko ez, betiko gisan,
berak ere ezetz esan beharrik
ez dezala izan.

Maialen Lujanbio
Guazen beraz pausuz pausu
amari eginez kasu.
Animo ama proba itzazu
kutxaraka batzu
ispilua’re hor daukazu
andre ederra zera zu
ispiluari gezurra zuk zeuk
esaten diozu.

Amets Arzallus
Ene zenbat korapilu
platera eta katilu
ispiluaren aurrera juan ta
bi begien brillu...
Baina ze ispilu istilu!
Ze arma ta ze iskilu!
Gaurtik aurrera gure begiak
dituzu ispilu.

Maialen Lujanbio
Denborak aurrera darrai
garai batean nolanahi
esaten zigun «bazkaritan ez
ba meriendatan bai!»

(S. C.) Ez al daukat kolore
bastante txuria?
(M. L.) Ez zera gorritzen ta
nago urduria
(S. C.) hori da gizon sano
baten irudia
(M. L.) erdi hilikan-edo
zauzkagu zu ia.

(M. L.) Ardoa edanda’re
kolore berbera
(S. C.) ordun guazen aurrera
azkena hartzera.
(M. L.) Ardo txuria  edaten 
igual ari zera
(S. C.) gorritu arte ez 
naiz joango etxera

(S. C.) Zu lasai Maialen
presarik ez dago
(M. L.) ni etxean bakarrik
nago-ta akabo
(S. C.) hemen segi behar da
trago eta trago
(M. L.) esaten degun arte
«Ezin det gehiago!».

(M. L.) Tragoa hartu bai baino
ez dezu pagatzen!
(S. C.) Mundura perfektua
inor jaio al zen?
(M. L.) Uste al zenuen ez
naizela enteratzen?
(S. C.) Ni hainbeste eurokin
ez naiz aklaratzen.

(S. C.) Beraz utzi ditzadan
billete eta zera
(M. L.) jada nere barruan
bastante haize da
(S. C.) ni ere sentitzen naiz
Superman antzera.
(M. L.) Hegan baino hobe oinez
guazen etxera!

Bakarka
Gaia: Medikua zara Maialen.
Minbizia dauden ume bi ikusten
dituzu ospitaleko korridoreetan
gurpil aulkiekin lasterketak
egiten.

Zabal-zabalik geratzen zaizkit
nere begi nere aho
ospital hontan sartu zirala
denbora joan da luzaro
abuztu, irail eta urria
bihurtu zaie azaro
ta zai-zai daude noiz irtengo edo
noiz aginduko “akabo!”.
Elkarri nola deitzen dioten
“burusoiltxo!” eta “kalbo”
minbizi duten bi umeeri
begira-begira nago
eurengan minak badu indarra
baina bizitzak gehiago.

Egiten dute irrifar eta
begitan dute dizdira
etsitzen dute nahiz ta lagunak
eta eskola desira.
Denborarako egin zieten
laguntxoei despedida
eta orain biak hemen dabiltza
juerga, salto, buelta, biba...
Tututxo batek lotuta dauzka

zure arabera
urteberritan oandik
hemen eongo gera.

Amets Arzallus
Jarri behar dut
hemen belauniko?
Badakit gure ama
gaitu gu begiko.
Esplikatuko dizut
behin eta betiko:
urte berria ama
entzun eta kito!
Zu ez bazaude hemen
ez da etorriko!

Maialen Lujanbio
Ez da urte berria
oraindik da aurten.
Ai urteberrirako
ze gogo neukakeen!
Eta seme-alabek
ze jeta daukaten!
Beti ez jekitzeko
dabiltza esaten...
Platera sukaldera
ez da oinez joaten!

Amets Arzallus
Ez ez dakite oinez
Geu gara testigu
hara ze arrazoia!
Amaren kastigu.
Baina egon lasai hemen
hemen gaude hiru
aita hantxe dago-ta
haren zain beti gu
bitxilorea uztean
ekarriko digu

Maialen Lujanbio
Ai zure aita horrek
zenbat buruko min!
Garbitu ez garbitu
erabaki ezin...
Ezetz irteten zaio
lasai gera dadin.
Hurrengo urtean egin
behar degu desberdin:
nik jasoko det baina
afaia zuk egin.

Zortziko txikian 
puntuka
S.Colina -M.Lujanbio
Gaia: Txikiteoan zabiltzate
tabernaz taberna. Hiru ordu
daramatzazue azkena hartzen.

(M. L.) Zer nahi zenuen beltza
edo ardo gorria?
(S. C.) edozein izan leike
ondo etorria
(M. L.) hara ba hor txiki bat
mahaiean jarria!
(S. C.) Horrek ez du ematen
nere neurria

(S. C.) Goazen beste batera
azkena hartzera!
(M. L.) Beste azkeneko hau
azkena ote da?
(S. C.) Azkenekoa doan
omen da gainera.
(M. L.) Espuela bat zen baino
gu lau hanka gera!

(M. L.) Beraz lau espuela
behar gutxienez
(S. C.) lau hankatan etxera
joango garenez
(M. L.) entrenatuta gaude
eingo degu errez
(S. C.) asko edaten dugu
baina gehiegi ez.

Mila ta bostehun karaktere
ia betiko erara
nere iritziz osatu ditut
hor gelditzen dira hara.
Nere afizio ta ofizio
hainbat urteko pasada
egin dut eta orain atzeruntz
itzultzen dut begirada.
Del Olmok diost «ai justizia
uste zendun zer zala ba?
Gure justizia zuentzako
prestatutako zelda da».
Beraz Berria-n uzten dizuet
nere azken zertzelada
lehen idatzi nuenagatik
naramate kartzelara.

Badaukat nahiko esperientzia
badaukat nahiko edade
berrogei urte kazetaritzan
jadanik ez naiz nerabe.
Euskal Herriko prentsan zentsura
aztertu nuen goi ta behe
ta hara orain zentsura bera
nere atean parez pare.
Ai Españiko lege ta arau
ze ustel! ze min! ze grabe!
ai gure hizkuntza txikituari
zenbat kolpe dohakabe!
nahi ta ni zeldan egongo naizen
letrarik idatzi gabe
nere ideiak milaka lagun
onen burun bizi daude.

Ez dakit zein da gure errua
baditugu zenbait kargu
ez jakinaren zama astuna
latz arrastaka dakargu.
Hau da bengantza hau da zigorra
eta biktimak gera gu
politikarin batek emana
gu isiltzeko enkargu.
Arnaldoz eta beste zenbaitez
datorkit zenbait akordu
herrigintzan ari zeratenez
eskuz esku orduz ordu
letra isildu nahian gabiltza
gatazka hau hala-modu
idatzia izan hitzezkoa izan
baina hitzak konponduko du.

ARRATSALDEKOA
Hamarreko txikian
M.Lujanbio-A.Arzallus
Gaia:Zuk, Amets, aurten Gabon
gaueko afarian, mahaitik ez
altxatzeko eskatu diozu amari,
baina lehen platera bukatu
bezain laster, altxatu egin da
Maialen.

Amets Arzallus
Langostino pila bat
plateran jarrita
baina gure ama ezin
egon eserita.
Ez al daukagu bada
bankete polita?
Ez zaitez sutondora
joan hola korrika
Olentzero oraindik
ez da etorri-ta!

Maialen Lujanbio
Itxaron behar ote da
Olentzero bera?
Mahaia gainezka dala
keba! keba! keba!
Langostinoak eta
txorixo platera
jaso zazu azkar ze

Txapelaren
bertsoak
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Kartzela
Hitza emanda. Bederatziko
motzean: Sua
Hura asmakizuna
homo habilisena!
Bazun intentzioa
bazuen sena!
Bi harrik elkar jota
txispa bat aurrena
asmakizun haundina
mendeetan barrena.
Sua da problema
zenbait basorena
edo jaki dena
berotzen duena
eta bi begiradek
sortzen dutena.

Hileko aurrez aurreko bisita edo
bisa bisa daukazu gaur. Heldu
zara kartzelara, eta sarrerako
funtzionarioak esan dizu bere
aurrean biluztu beharko duzula
eta miatzen utzi.

Pasa ziren epaiketa
prozesu luze ta auzi
espetxetik espetxera
orain egiten du jauzi.
Azken hau Ocañakoa
ez det gutxitan ikusi
baina gaur arte ez nintzen
sentitu horren biluzi.
Maitea barruan daukat
bakarrik ezin det utzi
duintasun, askatasun
hitzak dizkit erakutsi
ta eutsi nahi diet baina
ia ezin diet eutsi
zenbat tasun ezpainetan
eta zeinen muxu gutxi!

Etxean ni izan nintzen
atxiloketan lekuko
erauzi ta eraman zuten
ohian nuena gertuko.
Kondena garka zenbat gezur
zenbat tranpa, zenbat truko...
gure hitzek epaiari
baina ezin egin uko.
Badakit España ez dela
herri legedi justuko
akaso haserrez nere
lepazaina zait puztuko.
Biluztuko nauzu eta
nere zorroa hustuko
baina bihotz barrukoa
ez didazu biluztuko.

Kartzelaren ataria
umela eta ospela
funtzionari  poliziak
doazela datozela.
Ba ez dizut ba men egingo
ta beteko erregela
ez zuk nahi lez sinatuko
konfesioan papela.
Aitortzen det samin haundiz
uzten dudala kartzela.
Atzera etxera noa
etorri naizen bezela.
Esperantza daukat bera
indartsu egongo dela
badakit badakiela
berekin izan naizela.

Transkripzioa: Martin Aramendi
(Bertsozale Elkartea).
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Bertsolarien iritziak

«Txapel hau toki justu
batera joan da, hainbat
urte daramalako goian»

Iratxe Ibarra
«Saioa, goizean, hotzagoa izan
zen duela lau urtekoarekin al-
deratuta. Arratsaldean, erraza-
go aritu ziren denak, eta nik
garbi ikusi nuen Maialen [Lu-
janbio] ari zela buruan. Txapela
toki justu batera joan da, sei-
zazpi urte daramatzalako oso
goian. Belaunaldi aldaketa
egon da gainera».

«Andoni historiako
bertsolaririk onena
izango da»

Amaia Agirre
«Ni deseatzen nengoen txa-
pelduna aldatzeko, baina ba-
nekien lan asko egin behar zela.
Andoni [Egaña] historiako ber-
tsolaririk onena izango da.
Maialen? Orain zortzi buruan
izan zen, baina akaso ez zen ko-
meni orduan txapelduna iza-
tea, karga eta arduragatik. Aur-
ten, prest zegoen».

«Txapela ez da buruz
derrigor aldatu behar,
irabazi egin behar da»

Anjel M. Peñagarikano
«Txapelketa joko bat da, eta
alferrik da esatea aldaketa ona
dela. Aldatuko da, aldatu behar
denean, eta oraingoan aldatu
da Egañak galdu egin duelako,
baina ez galdu behar zuelako.
Txapela irabazi egin behar da.
Eta Maialenek merezi zuen, eta
hurrengoan ere irabazi beharko
du».

«Maialenek txapela
jantzi zuenean,
negar egin nuen»

Xabier Amuriza
«Saioa orain lau urtekoa baino
makalagoa izan zen, gaiagatik
nik uste. Gai astunak izan ziren,
karga handikoak, problemati-
koak. Alde horretatik, pena.
Baina Maialenekin negar egin
nuen. Nik irabazi nuenean ezta-
baida zegoen, emakumeak bai
edo ez, eta nik beti esan nuen
baietz».

«Ametsek irabazi balu
ere, ondo, inork ez
zuelako oso garbi»

Julio Soto
«Oso final ona iruditu zitzai-
dan, oso gutxitan entzuten di-
ren bertso horietakoak entzun
zirelako, baina Maialenena ez
da ustekabea izan. Amets [Ar-
zallusek] irabazi izan balu ere,
ondo, desenpatea izugarri ona
izan zelako. Egañak, ordea,
ematen zuen ez zela bere guz-
tia ematen ari».

Maialen Lujanbiok eta Amets
Arzallusek berdindu egin zuten buruz
burukoan; hortaz, aurretik batutako
puntuek erabaki zuten txapelduna.

Beñat Zamalloa  Barakaldo

T
xapelak azpian zegoe-
nari baino, azpian ze-
goenak txapelari egin
zion itzala igandean,
BECen jokatu zen

Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketako finalean. Finalean ez
ezik, txapelketan zehar goren ibi-
lita egin du Maialen Lujanbiok
bere bertsoeraren erakustaldia.
Goitik jardunda lortu zuen txa-
pelketaren belaunaldi aldaketa
gertatzea eta txapela janztea. Au-

rreko azken lau txapelak jantzita-
ko Andoni Egaña laugarren pos-
tuan sailkatu zen bere azken txa-
pelketan, Amets Arzallus eta Jon
Maiaren ondotik. 

Berotik epelera eta epeletik go-
rira egin zuen 14.500 bertsozalez
betetako aretoak. Goizeko saioa
orekatua izan zen mailari eta pun-
tuaketei dagokienez, nahiz eta
Lujanbio goragotik ibili. Arra-
tsaldeko saioa ordea, desorekatu
eta gorabeheratsuagoa izan zen.
baina lehen bi sailkatuek mailari
eutsi eta gora egin zuten.  

Txapelerantz gerturatu ahala
hasi zen goriaren gorria ikusten.
Buruz buruko kartzelan, azken bi
ariketa puntuagarrietan, eman
zuten euren onena lehen bi sailka-
tuek. Berdindu egin zuten or-
duan, eta ordura arte Arzallusi
aterata zion aldearekin nagusitu
zen Lujanbio sailkapen nagusian. 

Sua izan zuten bederatzi puntu-
ko motzean bertsoa osatzeko
gaia, eta dotore osatu zuten biek
ariketa. Lujanbio izan zen lehena
kartzelan. «Hura asmakizuna /
homo habilisena / bazun inten-
tzioa / bazuen sena. / Bi harrik el-
kar jota / txispa bat aurrena / as-
makizun haundina / mendetan
barrena / sua da problema / zen-
bait basorena / edo jaki dena / be-
rotzen duena / eta bi begiradek /
sortzen dutena», bota zuen. Egu-
nean azkarregi ere ibili zen ba-
tzuetan Arzallus bertsoa ondo

osatzeko, baina ariketa honetan
azkar eta bikain aritu zen: «Pospo-
lu batek pizten / badu lehen ditxa /
gero, bota sastraka / eta zumitza. /
Tximinitikan gora / doa bere gisa /
baina neretzat sua / dugu bertso-
gintza; / bertsoa balitza / su baten
baldintza / piz dezagun hitza / alai-
tuz bizitza / hemen su horren buel-
tan / dantzan gabiltza».

«Hileko aurrez aurreko bisita
edo vis a vis-a daukazu gaur. Hel-
du zara kartzelara, eta sarrerako
funtzionarioak esan dizu bere au-
rrean biluztu beharko duzula eta
miatzen utzi», izan zuten gaia hi-
ru bertso gura zuten neurri eta
doinuan osatzeko. Guztia ez zio-
ten biluztuko Lujanbiori: «Akaso
haserrez nire / lepazaina zait puz-
tuko / biluztuko nauzu eta / nere
zorroa hustuko / baina bihotz ba-
rrukoa / ez didazu biluztuko». Ez
zen biluztuko Arzallus, eta etxera

itzuliko zen bisitarik barik: «Ipa-
rralderantz Euskal Herrirantz / ze
pena ta ze negarra / baina hala da
Espainia aldeko / justizien ezbe-
harra. / Heldu etxera eta hartu dut
/ paper baten zirrimarra / gutun
txiki bat ta utzi ditut / bi muxu ta
irriparra / hori delako nik biluzte-
ko / dakidan era bakarra».

Buruz buruko kartzelakoaren
ondotik etorri zen sari banaketa
eta berarekin batera emozioen zo-
ramen festa: zutitu ahala eseri,
eseri ahala zutitu, txaloei ekin
ahala isildu, isildu ahala txaloei
ekin, busti ahala lehortu, lehortu
ahala busti… Unerik gorena Joxe
Agirrek Lujanbiori txapela janz-
teko unea izan zen. Agirrek mo-
mentuari lau sei puntuko motz
kantatu ostean, etorri zen txapel-
dunaren agurra. Horrela bukatu
zuen: «Gure bidea ez da erreza / be-
te legez, juizioz trabaz / Euskal He-

Lujanbiok itzala txapelari
Zortzi bertsolariak arratsaldeko saioari ekiteko prest. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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«Maialenek istorio
propioa dauka, bilakaera
ikaragarria izan du»

Onintza Enbeita
«Saioa kargatuta joan zen, bai-
na oso maila altukoa izan zen.
Arratsaldean, argiago dena.
Egaña txukun aritu zen, baina
bakarrean ez zuen bere ohiko
neurria eman. Ametsek oso
bertso onak bota zituen, baina
Maialen kartzelan gehiago izan
zen. Istorio propioa du eta bila-
kaera ikaragarria izan du».

«Egañak irabazteko
grinarik ez zuen, baina 
ez zuen galdu nahi»

Sebastian Lizaso
«Gehienek nahiko maila ona
eman zuten, baina Egañak ez.
Bidegurutzean zegoen: irabaz-
teko grinarik ez zuen, baina ez
zuen galdu nahi, eta nondik jo
ez zekiela geratu zela iruditzen
zait. Amets gertu ibili zen, eta
lau urte barru gerta liteke txa-
pela eramatea, baina Maiala-
nek merezita dauka».

«Maialenen maila
ematea kosta egingo
zaie besteei»

Jokin Uranga
«Saioa lehoiei txuletak bota-
tzea bezalakoa izan zen, festa
bat. Emaitzari dagokionez, sor-
presarik ez. Maialen ikusi nuen
bete-betean zetorrela, eta
Amets oso fuerte, baina Egaña
ohituta gauzkan maila horreta-
tik behera. Hurrengo txapela?
Maialenen maila ematea kos-
tako zaie».

«Egun historikoa izan
zen, erreleboaren
bisualizazioa»

Jon Martin
«Sustrai [Colina] oso goitik
ikusi nuen, Jon Maia ere bai.
Maialenek begirada berezia du,
baina txapelduna nor den,
kasu honetan, ez da hain ga-
rrantzitsua. Aspalditik iragarri-
ta genuen erreleboaren bisua-
lizazioa izan zen: lehen, aita ba-
karraren txapela zen, orain
familia batena».

«Gure belaunaldiak
merezi zuen 
txapela hau»

Igor Elortza
«Egiten dugunaren dimentsio-
arekin apur bat harrituta geratu
nintzen. Maialenek indar sor-
tzaile handia du, eta euskal
kulturaren erreferentzia den
bertsolaritzan, gure belaunal-
diak merezi zuen txapel hau.
Orain zabalik dago dena, txa-
pel honek begi-bistan jartzen
gaituelako».

GFinaleko puntuazioak

Maialen Lujanbio

Amets Arzallus

Jon Maia

Andoni Egaña

Sustrai Colina

Unai Iturriaga

Aitor Mendiluze

Aitor Sarriegi

Goizeko
saioa

Binaka
8ko

handian

141,00 141,00 101,50 154,00 153,00

140,50 142,00 88,00 136,50 155,00

138,00 141,50 88,50 143,00 140,50

139,50 137,50 92,00 139,50 135,50

132,00 135,00 90,50 133,00 146,50

138,50 142,50 80,00 137,00 135,50

132,50 144,00 87,00 135,50 118,50

130,50 125,00 87,00 128,50 125,50

Binaka
8ko

txikian

Bakarka
puntua

emanda

Binaka
6ko

motzean
Kartzela
bakarka Guztira

690,50

662,00

651,50

644,00

637,00

633,50

617,50

596,50

Maialen
Lujanbio

1.630,751

Maialen Lujanbio

Amets Arzallus

Andoni Egaña

Unai Iturriaga

Jon Maia

Sustrai Colina

Aitor Mendiluze

Aitor Sarriegi

Arratsaldeko
saioa

Binaka
10eko

txikian

145,50 133,75 160,00

137,00 125,50 153,50

138,00 134,00 142,00

130,00 130,75 152,00

132,00 132,00 144,50

126,50 134,00 140,00

129,50 119,75 142,50

127,50 126,25 133,50

Binaka
8ko txikian
puntutan Bakarka Guztira

439,25

416,00

414,00

412,75

408,50

400,50

391,75

387,25

Amets Arzallus

Maialen Lujanbio

Buruz
burkoa

Binaka
6ko

motzean

138,50 147,50 57,00 161,00

144,00 139,00 57,00 161,00

Kartzela
9ko

motzean
Kartzela
bakarka Guztira

504,00

501,00

Amets
Arzallus

1.582,002
Jon
Maia

1.060,003
Andoni
Egaña

1.058,004
Unai
Iturriaga

1.046,255
Sustrai
Colina

1.037,506
Aitor
Mendiluze

1.009,257
Aitor
Sarriegi

983,758
Binaka

8ko
txikian

ITURRIA: BERTSOZALE ELKARTEA

ukendu / sendatu ez du ezerk sen-
datzen / baina asko gozatzen du».

Maila politari eutsiz jardun zen
Iturriaga. Gora gutxitan egin ba-
zuen ere, ez zuen beherik jo. Arra-
tsaldeko bakarkako lanean kon-
takizun dotorea osatu zuen, en-
tzuleak ezustean harrapatuta.
«Orduerdi daramazu dutxako
txorrotaren azpian, Unai, baina
markak ez dira joaten», jaso zuen
gaia Zuriñe Iarrituren ahotik.
«Lanak hasi nahi egin izan ditut /
baina ezin nituen amai / neure bu-
rua neuk zauritu dut / e’ nuelako
bizi nahi / eta orain ez naiz ispilura
joan / eta begiratzeko gai», bukatu
zen lehena. Azkenerako erabaki
zuen: «Behin betirako hil nuelako
/ nik gehien maite nuena / baina
sendiak hartu baitzidan / aboka-
turik onena / hiru, lau froga alda-
tu eta / orduan kitto problema /
ulertu zuten maitea zela / zirika-
tzen zebilena. / Hura bukatu eta
etxean / gainera denek omena / ta
nik barruan neukana mina / sami-
na ta kriston pena. / Zigorra ken-
du zidaten, baina / nigan daramat
kondena / bizarra eiteko aizto ho-
nekin / oraintxe bukatzen dena».

Colina puntuetatik goitik ibili
ez zen arren, entzuleengana zu-
zen iristen gehien asmatu zuene-
takoa izan zen. Kartzelan bakar-
ka egin zuen lana izan zuen egu-
neko borobilena. «Kazetaria zara.
Badakizu idazten ari zaren arti-
kulua azkena izango dela», izan
zuten gaia. «Nahiz eta dirudin oso
/ berri arrunta-arrunta / berriro
Madril aldera / lau gazte atxilotu-
ta. / Hiru barrura ta bat irten da /
minduta, arnasestuka / pausoak
ezin zuzen emanez / ta aurpegia
belztuta. / Ni El País-eko kazeta-
ria / barrenean ze borroka / arka-
tzai atera punta / ta papelean
apunta. / Dena kontatzen hasi ez-

Dena dela, Egañaren maisutasu-
naren zenbait printza entzun zi-
ren. Zortziko handian, Egunkaria
auzia izan zuen Maiarekin batera
jarduteko gai: «Egunkariaauziko
bi auziperatu zarete. Oraintxe ja-
rri duzue kamisetak saltzeko ma-
haia». Bigarrenean kanpoko eta
barruko egoera azalduz osatu
zuen bertsoa: «Jende mordoa eto-
rri zaigu / hala nahi det nabar-
mendu / ta kamisetak erdi presa-
ka / ia eskutatik kendu. / Arrazoi
dezu guretzako da / elkartasuna

kin aritu zen kantuan estu-estu:
«Ezkontza batean dantzan hasi
zarete. Jon, zuk nahi baino estua-
go heltzen zaitu Maialenek». «Ha-
seran arin arin / ta gero, fandango
/ gero, gogor helduta / hiruzpalau
tango. / Estutzen dizkidazu / he-
mengo ta hango. / Lasai egon mai-
tea / ez naiz eta joango», ekin zion
Maiak. «Hau ez da agarraua / hau
urkatua da», argitu zuen, bere az-
kenean.

Ordura arte txapelduna zena ez
zen distiratsu ibili egunean zehar.

rriko lau ertzetara / itzuliko gara
gabaz/ eta hemen bildu dan inda-
rraz / grinaz eta poz taupadaz / he-
rri hau sortzen segi dezagun / eus-
karatik ta euskaraz».

Neurria hartuta
Txapelketari eta beronen presta-
ketari neurria hartuta ziola adie-
razi zuen behin eta berriz Maiak,
eta txapelketa honetan bere pos-
turik gorena lortu du. Estiloaren
erakustaldia egin zuen. Zortziko
txikian, txapeldun izango zenare-

kero / postua galduko dut / dena
neretzat gordetzen badut / neu
egongo naiz galduta», salatu zuen
zuen tortura Colina kazetariak.

Finala txukun hasi zuen Men-
diluzek, baina ohi duen oreka fal-
tan izan zuen. Zortziko handian
Lujanbiorekin aritu ostean, biga-
rren ariketan, zortziko txikian go-
ra egin zuen Egañarekin osatu
zuen bertsoaldian. «Aitor, zure le-
hen laneguna da, gaur, eta eguer-
dian lankideekin irten zara non-
bait bazkaltzeko asmotan. Ando-
ni, ama dago atean babarrunak
termoan dituela», jarri zien gaia
Alaitz Rekondok. Zortziko txiki-
ko gaiek lagundu zuten ariketa
osatzen. «Sentitu nahi nuen bai /
etxean bezela / baina esan nizun
ama / hau gehiegi zela», bukatu
zuen estrainekoa Mendiluzek.
Hargatik ez zuen amore eman
amak: «Denentzako egin det / zue-
kin joango naiz». Babarrunena ez
zitzaion ideia ona iruditzen Men-
diluzeri: «Denentzako tuper bat /
ondo berotua / ta gero bulegoan /
haize girotua». Orduan gora egin
bazuen, sei puntuko motzean
gaiari tiratu ezinik ibili zen, eta
hortik aurrerako ariketatan oso
lantzean behin egin zuen gora.

Sarriegik ondo eutsi zion maila-
ri, eta bertsokideei lagundu ez
ezik ofiziotan ale politak utzi zi-
tuen. Lehen puntuari erantzute-
ko ez zitzaion gai erraza egokitu:
abortatzeko eskubidearen gaine-
ko gaiak egokitu zitzaizkion. Hala
ere, atakatik irten bakarrik ez, on-
do osatu zituen bertsook. Bigarre-
naren hasiera honela kantatu
zion Rekondok: «Aukera ematea /
ez da behartzea». «Baina askok ez
du nahi / muinean sartzea / gai ko-
rapilatsua / hobe hausnartzea /
denon eskubidea / da aukera-
tzea», jarraitu zion. 

burukoa
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«Zapore onarekin noa,
hasieratik gustura aritu
naizelako finalean»

Unai Iturriaga
«Txapelketa zapore onarekin
amaitu dut. Finalean gustura
aritu naiz goizetik. Gasteizkoa-
ren gisako saioek sortzen dizute
halako beldur bat, eta hori ho-

rrela da. Baina gustura aritu naiz
finalean. Jakin badakit bertso
onak eta oso bertso txarrak
bota ditudala, baina, oro har,
oso gustura geratu naiz eginda-
koarekin.

Eta oso pozik nago baita ere
finalean parte hartu ahal izan
dudalako. Gogoan gordetzeko
finala izan da, eta egunen bate-
an esan ahal izango dugu: ‘Ni
han izan nintzen egun hartan’.
Egun handia izan da.

Orain beste lau urte ditugu
aurretik, eta, ikusten den gauza
finala den arren, hurrengo lau
urteetan ere saio bertso saio eta
bertsolari piloa izango da pla-
zan».

«Emozio eta poz guztiak bilduta noa
etxera; gehiago ezin nezakeen eskatu»

Amets Arzallus
«Emozio eta poz guztiak bilduta
noa etxera finaletik.Goizeko
saioa nahasiago joan da,baina
arratsalde hori bizi izan dudan
bezala bizitzea asko da,eta bai-

ta ere finala luzatzeko aukera
edukitzea eta bertso gehiago
kantatu ahal izatea.Finalari ezin
niezaiokeen gehiago eskatu.Es-
kerrak eman nahi dizkiet bertso-
kide izan ditudanei,eta baita fi-

nala eta txapelketa antolatzen
lanean aritu diren denei ere.

Bertsoaldi bat aukeratzeko-
tan, arratsaldeko lehen bakar-
kakoa aukeratuko nuke. Nahiz
eta bertsoa kantatzen hastean
doinuz nahasi naizen, hura kan-
tatu ondoren eseri naiz beteen.

Niretzat ohorea izan da Txa-
pelketa Nagusiko txapelaren
erreleboa hain gertu ikustea,
oholtza gainean bertan bizi iza-
na. Saria da hori ikustea bera
ere. Andonik [Egaña] ez du ira-
bazi aurtengo txapel hau, baina
txapel asko irabaziak baditu au-
rretik ere. Berriro ere, hark eman
du finalean eman zezakeena,
eta niretzat behintzat plazera
izan da harekin finalean kantatu
izana».

Testuak: Garikoitz Goikoetxea
Argazkiak: Luis Jauregialtzo /

Argazki Press

«Oholtzatik kanpokoa izan da nire
lanik onena; lanaren saria jaso dut»

Jon Maia
«Uste dut aurtengo Euskal
Herriko Bertsolari Txapelketa
Nagusi honetan oholtzatik
kanpo eginikoa izan dela nire
lanik onena. Lan horri guztiari

eskerrak lortu dut gero oholtza
gainean eman dudan maila
hori, nire ustez. Aurten behar
bat sentitzen nuen, behar per-
tsonala ere bazena. Egin beha-
rra nuen.

Asko saiatu naiz txapelketa
aurreko lana egiten, eta nire-
tzat satisfakzioa da lan horren
emaitzak ikustea orain Txapel-
keta Nagusiko finalean. Oso
gustura nago txapelketa
aurretik egindako lan horrega-
tik guztiarengatik.

Finalari dagokionez ere oso
pozik nago Txapelketa Nagusi-
ko finalean lortu dudan pos-
tuarekin. Beharbada, pena bat
izan dut, bakarkako lanak nahi
bezain ongi ez ditudalako
borobildu ahal izan. Baina,
nolanahi delarik ere, oso pozik
noa finalean lortutako guztia-
rekin.

Hemendik aurrera, gainera,
esan ahal izango dut Andoni
Egaña gainditzea lortu dudala
Txapelketa Nagusiko final
batean! Puntu gutxirengatik
izan bada ere, lortu dut hura
gainditzea».

«Inork merezi izatekotan, Maialenek merezi
du txapela; ahalegin handia egin du»

Andoni Egaña
«Ohore handia da erreleboa
Maialeni [Lujanbio] ematea.Ur-
teetan ahalegin handia egin du
bere bertsokera garatzeko,eta,
inork merezi izatekotan,berak

merezi zuen.Gainera,finaleko
beste bertsolariak gazteak dira
oraindik,eta izango dute aukera
gero ere txapelak lortzeko! Erre-
leboa bisualizatu egin da orain,
plazetan lehenago ere emana

dago eta.Joxe Agirre oholtzan
egon izanak,gainera,lagundu
du adierazten errelebo gehiago
ere izan direla lehenagotik.

Nik ahal dudana egin dut fi-
nalean. Goizeko saiotik sentitu
naiz brotxa lodiarekin, eta buka-
erara arte ezin izan dut atera
brotxa fina. Finalean zuzenean
sailkatuta egonda, nabaritu dut
desentrenatuta nengoela, ba-
tez ere gaiak-eta hartzeko une-
an. Azkenean, pertsona arrun-
tak gara, eta pentsatzen dugu
zer esan behar diegun guk
15.000 laguni. Baina nonbaite-
tik ateratzen da beti zerbait.

Pozik noa finalak eta txapel-
ketak uztera. Plazan jarraituko
dut. Eta, agurrean esan dudan
bezala, hemendik lau urtera
izango naiz berriro ere finalean,
aulkiak jartzen. Ez dut esatea-
gatik esan, ni ezagutzen naue-
nak badaki etorriko naizela».

«Gozatzera nentorren,
eta lortu dut. Bizitzeko
egunak dira horrelakoak»

Sustrai Colina
«Gozatu egin dut finalean.
Banekien eguna halakoa zela,
eta helburu horrekin etorri naiz
BECera. Gutxi izaten dira horre-

lako egunak, eta asko kostatzen
da haietara heltzea, lan handia
egin behar da. Gainera, inoiz ez
dakizu berriro bizi ahal izango
duzun horrelako egun bat.
Horregatik, poz handia nuen
aurten lortu dudalako egun
horretara iristea. Bizitzeko egu-
nak dira horrelakoak. Eta nik
lortu dut nuen helburu hori:
gozatzea.

BECeko korridoreetan goize-
an sartu naizen orduko, irriba-
rrea atera zait, pozagatik. Eta
saiatu naiz egun osoan irribarre
horri eusten, oso pozgarria de-
lako gisa horretako egun batean
parte hartu ahal izatea».

«Eroso eta lasai egon naiz
finalean, aurrekoetan ez
bezala. Gozatu egin dut»

Aitor Mendiluze
«Benetan ederra izan da finale-
an egotea, egun historikoa izan
delako aurtengo Txapelketa
Nagusiko finala. Nik neuk, ber-

tan sentitu dut finala, aurreko
txapelketetako biak ez bezala.
Helburu horrekin nindoan fina-
lera, eta uste dut lortu dudala
oholtza gainean finalaz goza-
tzea. Eroso eta lasai egon naiz
saioan, eta sentsazio politare-
kin noa. Bertsoei dagokienez,
badakit saio gorabeheratsua
egin dudala: bertsoaldi batzue-
tan gora egin dut, baina beste
batzuetan neurria hartu ezinik
ibili naiz.

Aurtengo Txapelketa Nagusia
oso berezia izan da. Eta ez da
izan errelebo bat bakarrik. Txa-
pelketak erakutsi du errelebo
asko izan direla bertsolaritzan».

«Analisi globala egitea
dagokit niri, eta oso pozik
nago emaitzarekin»

Aitor Sarriegi
«Finaleko handitasun sentsa-
zioa sentitu dut, baina, akaso,
tentsio gutxitxorekin aritu naiz,
kantuan lasaiegi. Baina, finalaz

harago, txapelketaren analisi
globalagoa egitea dagokit niri.
Oso pozik nago txapelketa ho-
netan lortutako emaitzarekin.
Lehenbiziko finala izan dut, hasi
egin naiz. Ea badudan aukera
hemendik aurrerako beste final
batzuetan orain hasitako lana
amaitzeko.

Opari bat ere jaso dut aurten-
go finalean. Niretzat ohore han-
dia zen Egañarekin txapelketa-
ko saio batean kantatzea, eta
izan dut horretarako aukera.
Gainera, hemendik aurrera ez
da izango aukerarik horretara-
ko, eta opari handia izan da nire-
tzat hori lortu izana».



‘Egunkaria auzia’oso presente egon
zen BECen, eta bertsoaldietan zein
ikusleen artean nabarmenak izan
ziren akusatuekiko elkartasun keinuak

Imanol Magro  Barakaldo

E
lkartasunak bor-bor
egin zuen BECen. Eus-
kaldunon Egunkaria-
ren aurkako auzia has-
teko bi egun falta zire-

la, hainbat akusatu finalera joan
ziren, eta bertsolari zein bertsoza-
leen animo hitzak eta berotasuna
jaso zuten. Gaietan zein agurre-
tan hizpide izan zuten finaleko
partaideek, eta Unai Iturriagak
jantzi zuen Egunkaria libre leloa
duen elastikoa harmailetan
ehunka ikus zitezkeen. 

Lau urte ziren Andoni Egaña-
ren ahotsa ez zela entzuten txa-
pelketan, eta lehen agurrean
garbi utzi zuen finalak ez zuela
auzia ahaztuko: «… baina bost
lagun daramatzate / Madrilera

asteartez / egunkaria auzi horta-
ko / mehatxu txarrenak betez /
injustizia luze doa-ta / juezak
enteratu bitez / askatasuna eska-
tzen dula / herri batek aho batez».
Txapeldun izandakoak Martxelo
Otamendiren eskuetatik jaso
zuen laugarren sailkatuari zego-
kion oroigarra. Besarkada hunki-
garria eman zioten elkarri, eta
BERRIAko zuzendariak eskerrak
eman zizkion bertsoarengatik,
ikusleen «Egunkaria askatu»
oihuen artean. 

Saio puntuagarrietan ere izan
zuen tokia aldarriak, goizean
bereziki. Zortziko txikian, ofizio-
ka, gai-jartzaileek Egunkaria-ren
aldeko elastikoak saltzen ari
ziren bi auzipetuen azalean jarri
zituzten Andoni Egaña eta Jon
Maia, eta biek jendearen elkarta-

suna goratu zuten. Azkeneko ber-
tsoa Maiarena izan zen. «Bertso
finala ezin da izan / auzi honen-
tzat arrotza / harrotasuna degu
nagusi / uxatu dezagun lotsa /
Egañak ere eskaini digu / lehen
agurraren hotsa / biak batera 
txikitu zaizkit / kamiseta ta 
bihotza». Maiak BECeko harre-
ran jarritako mahaiak ikusi
zituela zirudien, bertsozaleek ia
eramaniko guztiak erosi baitzi-
tuzten.  

Kartzelako gaian berriz ere
itzuli zen auzia bertsolarien ezpai-
netara, gai-jartzaileek bere azken
artikulua idazten ari dela dakien
kazetarien azalean jarri baitzituz-
ten. Maialen Lujanbiok, Jon
Maiak eta Aitor Sarriegik Egun-
karia-n lan eginiko BERRIA-ko ka-
zetariaren rola jokatu zuten, eta
hirurek salatu zuten epaiketa. Sa-
rriegik, hala: «… egunkaria itxi zi-
guten / indar demostrazioan / ta
nik jakin dut intentzioa / ze bide-
tatik zihoan / interes asko guru-
tzatu zen/ geneukan ilusioan / az-
kenerako dena bukatuz / polizi
operazioan». Doinua eta neurria
duen besarkada izan ziren denak.

Doinua duen
besarkada

Martxelo Otamendik eman zion oroigarria Andoni Egañari. L. J. / ARP 
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Mariren sua

Z ortzi dira zazpi. Zazpi
dira sei. Sei dira bost.
Bost dira lau. Lau dira

hiru. Hiru dira bi. Bi dira bat. Bat
da hutsa. Gaua da. Goizeko bede-
ratzietan heldu naiz BECera, eta
gaueko bederatzietan irten. Ha-
mabi ordu. Zortzi demiurgo. Zor-
tzi dira zazpi. Zazpi dira txapelik
gabe geratu direnak. Antzerkia-
ren lubakietan ari den Antton
Luku lagunak Bertsolari Txapel-
keta Nagusiari Meza Nagusia dei-
tzen dio. Ez nau harritzen! Bene-
tako errituala da. Zazpi dira sei.
Maddalen. Maddi. Mari. Atarrabi
eta Mikelats amaren sabeletik
ezin irtenda dabiltza. Duela lau
urte hasi nintzen bertsolariekin

antzerkia eta bertsoa uztartu eta
partekatzen. Esperimentazioa
eta jolasa bide. Zuzenean edota
zeharka bizi izan ditut hainbat
proiektu. Bertsotranpak. Erre-
gea eta Bufoia. Bertso Eguna.
Bertso kabareta. Bertso afari eta
bankete. Hudaltzainak. Bertso
eskola eta Bizkaiko gazteen txa-
pelketa. Mintzola proiektua. Or-
nitorrinkus. Hitzetik Hortzera.
Paiatarrak eta payadoreak. Lan-
kuren euskarria. Eta, ai ene! Gu
ta gutarrak. Ignatius, Kamaleon
de Elortza, Euxebio Egaña, Jerry
Always eta Estepan Asekasen
partez, besarkadak Unai, meka-
guen! Mendiluze, elkarrekin ez
dugu topo egin, bidea luzea da,
bertso ederrak bota dituzu. Ikusi-
ko gara bertso afari edo plazaren
batean. Zuretzat, Enbido! Mon-
sieur Collins, deux français en fi-
nale. Manex Dominitxine exilia-
tu kulturala ere ez da konforme
Sud-Ouest-eko titularrarekin.
Maia jauna, Martina eta Rokeren
partez muxuak. Guk badakigu
txapela jantzi duzula, baina, zori-
txarrez, emaitzari begira, mate-

matikoki, hori ez da egia, eta gai-
nera, gezurra da. Gure hitzak,
esan berriz esan, ez daitezela
ahaztu, ez daitezela gal… Sei dira
bost. Eta bost gehi sei, hamaika.
Hamaika lagun auzolanean, ha-
maika bertsozale boluntario, eta
aulkiak jartzeko ere bada jende
berria prest. Eta nire atzean den
mutilak, ikaragarri irri polita du.
Eta esan diot, eta lotsakor begira-
tu nau. Zein atsegina. Zenbat eza-
gun. Zenbat ezezagun. Zenbat
jende. Egunkaria libre! Eta ani-
matu Aminatu Haidar! Gora
gure andereñoak. Eta autobuse-
an doan euskaldun beltza! Baka-
rrik eta libre badoa, bakarrik eta
libre bidean, poltsikoan eskuak
oinak arrastaka, luzea da bidea…
eta bost dira lau. Berrogeita lau
bertsolari eta estimatuak denak.
Kriston lana egin da transmisio-
an. Zenbat malko isuri ditugun,
eta zenbat barre bota. Publikoa-
ren jarrera ere txalogarria. An-
tzerkizaleok badugu zer ikasi
bertsozaleengandik. Bada gizon
bat, gorputza markaz josita due-
na, ispiluari so. Fruitua jaterako-

an, zuhaitza landatu duenaz ez
ahaztu. Ezta azpian lurperatuak
direnez ere. Emakumea naiz ni
ere. Emearen kumea. Bost dira
lau. Bosgarrena ez da Andoniren-
tzat posible izan. Eskerrik asko
benetan eta bihotzez Andoni.
Zure jakintza eta apaltasunare-
kin, pentsatzen duzuna baino
gehiago irakatsi didazu eta digu-
zu. Aitortu behar dizut Juan Jun-
da penatua triste geratu dela, eta
Maialenek bidalitako suarekin si-
katu dituela malkoak. Olentze-
rok opariak ez ezik, su berri bat
ere dakar, baina hau sekretua da.
Eta ospitalean jolasean ari diren
ume guztiei muxu pila bat. Eta
antxumeak bezala, katamarka
ari diren umeei esperantzazko se-
haska kantua. Eta saiak, ba hori,
ea zer pasatzen den, hegatsez, go-
goetan, begira… Ez dira ez bat, ez
bi, ez hiru. Lau izan dira, bai,
Joxe Agirrek botatako bertso
hunkigarriak. Le Petit Theatre de
Pain-eko Ximun Fuchs lartzabal-
darrak jaso du aurten antzerkiko
Donostia saria, Gonzalez azkain-
darrak lau t’erdikoa, eta Ame-

tsek ezin txapela jantzi. Beraz,
hiru dira bi. Bi dira bat. Eta jakin,
onartu, ulertu eta errespetatu be-
har dute, bai Frantziak eta bai Es-
painiak, badela herri bat, euska-
raz bizi dena. Erdaldunek ikasi
behar dute badela beste imajina-
rio bat, sasi guzien gainetik eta
hodei guzien azpitik, beste pen-
tsatzeko era bat, euskalduna.
Esaten da errealitateak fikzioa
gainditu dezakeela, eta nik zera
erantsi nahi nuke: fikzioa gaindi-
tu dezakeela baina herri baten
imajinarioa inoiz ez. Maialenek
irabazi du, eta denak pozik. Bai-
na Ametsek irabazi balu ere de-
nak pozik. Egañak irabazi balu
denak pozik. Eta Sarriegik iraba-
zi balu pozik ere. Eta honi bizipo-
za deitzen zaio. Mendata ingu-
ruan, kontatu zidaten badela as-
paldiko sorginek erabiltzen
zuten lelo sendagarri bat. Zortzi
dira zazpi. Zazpi dira sei. Sei dira
bost. Bost dira lau. Lau dira hiru.
Hiru dira bi. Bi dira bat. Bat da
hutsa. Zorionak, Maialen. Bihotz-
begiz. Hustuta sentitzen bazara,
gu bete gaituzulako izango da. 

Iritzia
Ander Lipus
Antzerkilaria



Gogoan luzaroan iltzaturik izango
duten jardunaldi hunkigarri baten parte
izan ziren BECen bildutako 14.500
lagunak. Egundoko giroa sortu zuten.

Irune Berro  Barakaldo

E
ta lehertu zen BEC, zu-
titu, hunkitu, poztu,
berotu, harrotu, itsa-
soko olatu bihurtu.
Historia egin zuen

Maialen Lujanbiok txapela jantzi-
ta, eta euskal bertsogintzaren
mugarri horren parte egin zituen
BECeko Bizkaia Arena pabiloian
bildutako 15.000 inguru bertsoza-
leak. Pozarren egin zuten txalo,
oihu, salto eta malko. Dena eman-
go zutela agindu zuten egunaren
hasieran zortzi finalistek, eta ber-
tsozaleek ere ez zuten ezer bere-
tzat gorde, ez bada gozamen eta zi-
rraraz gain egin zuen egun histo-
riko gogoangarriak emandako
asea eta zoriona. Bihotza ukituta
itzuli ziren «Euskal Herriko lau
ertzetara», «grinaz eta poz taupa-
daz», Lujanbiok kantatu zuenez. 

Egun handia izango zela inork
ez zuen auzitan jartzen igande
goizean; besterik zen historikoa
gertatuko zen, txapela buruz al-
datuko zen. Bazegoen jendearen
artean halakorik adierazten zuen
usain bat, giro bat, gogo bat aka-

so. Maialen Lujanbio eta Amets
Arzallusen izenak zebiltzan asko-
ren ahotan, eta txalometroak ere
argi eta garbi erakutsi zuen zein-
tzuk ziren jendearen barreneko
nahiak eta osaturiko kinielak. 

Goizeko bederatzi eta erdietan
ireki zuten BEC, eta jendetzak sa-
maldan egin zuen Bizkaia Arena-
ra arteko bidea, goiztiarrenak
08:30 inguruan iritsi baitziren Ba-
rakaldora, tokirik onenak hartze-
ko xedez. Termometroak bereha-
la egin zuen gora BECen,
11:00etan saioa hasi aurretik ere.
Kafe makinetako ilara luzeetan
katramilaturikoak jesartzean,
kolore askotariko bihurtu zen are-
toa, eta animo oihuz, txalo beroz
eta bizkarrean kolpetxoak ema-
nez agurtu eta aupatu zituzten
bertsozaleek  zortzi finalistak,
jendartetik oholtzarako bidean. 

BECen erakutsitako grinari eta
garrari iraunarazteko deia egin
zion jendetzari Unai Iturriagak,
«bihar goizean gaurkoa ez dadin
izan anekdota hutsa, hizkuntza ez
baita kanpaina ekitaldi baten os-
teko lunch-a». Izan ere,  gogo eta
indar erakustaldi aparta egin

zuen BECera batutako jendetzak,
goizez zein arratsaldez.

Ohartzerako, bazkaltzeko or-
dua iritsi zen. 14:00etan amaituta
behar zuen goizeko saioak, baina
ordu erdi inguru luzatu zen, eta
bertso gosez ez baizik jan eta eda-
teko gogoz ere baziren askoren sa-
belak. Berehala bete ziren Bertso-
zale Elkarteak 2.000 lagunentza-
ko jarritako mahaiak, eta askok
lurrean eserita bazkaldu zuten.  

Bidasoaldeko Zura taldearen
musikaren doinuetara hasi ziren

biltzen lehen bertsozaleak berriz
ere harmailetara. Txapelketa Na-
gusiko abestia sortu du Zurak,
Bertsoka-bertsoka, eta, kantu ho-
rretaz gain, beste batzuk ere
eman zituen zuzenean. Txapelke-
tan saiorik saio izan den fanfarre-
ak segitu zion, eta jendetza kan-
tuan eta aldarrian jarri zuen. Giro
bero ezin hobe horren erdian azal-
du ziren oholtza gainera zortzi
bertsolariak, eta txalo zaparrada
harmailarik harmaila zabalduri-
ko olatu bihurtu zen, indar biltzai-
le eta geldiezina. «Segi horrela egi-
ten eta giroa jartzen, ni ahalegin-
duko naiz olatuak hartzen», ani-
matu  zituen Sustrai Colinak. 

Malko zein algara
Olatuen gisan, gora eta behera
egin zuten bertsozaleek finaliste-
kin. Barrezka ibili ziren Andoni
Egañak eta Aitor Mendiluzek osa-
turiko ama-seme bikote xelebrea-
rekin, eta Unai Iturriagak eta Sus-
trai Colinak albistegietako aur-
kezle modura eginiko imintzio eta
ateraldiekin. 

Baina bihotza estutu zitzaien
zenbait bertsoaldirekin, hala nola
Maialen Lujanbioren bi haur min-
bizidunekin eta autobusean eta
Euskal Herrian bidaia bakarrik
egiten duen Amets Arzallusen
etorkinarekin. 

Eta ezin izan zieten malkoei eu-
tsi Espainiako Ocaña eta Herrera-
ko espetxeetatik aurrez aurreko-
rik egitea lortu gabe Euskal Herri-
rako bidean zihoazen euskal pre-
so politikoen senideen azalean ja-
rrita Lujanbiok eta Arzallusek
ondu zituzten lanekin. 

Gogotsu eta parte hartzeko su-
tsu zegoen jende oldea, eta errima
sumatu orduko bertsolariarekin
batera egiten zuen kantuan
amaierarainoko bidea, Joxe Agi-
rre hunkitu eta handiaren lagun-
tzarekin handituz eta indarra har-
tuz zihoan olatu handi bilakatuz
bertsoa bera.  
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Lujanbio eta Arzallusen
izenak ziren askoren
ahotan, ‘txalometroak’
ere garbi erakutsi zuenez 

Gogotsu zegoen jendea,
eta errima sumatu
orduko laguntzen zuen
bertsolaria azkeneraino

BECen bildutako milaka lagunek olatua egin zuten behin eta berriz. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Zaleak ondo prestaturik joan ziren BECera. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Andoni Egañaren alde jarritako pankarta. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS


