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GAZTETXOEN ASTEKARIA  919. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2020KO AZAROAREN 7A

Plazarik plaza elkarri zirika ibiltzen gara zuka eta hika. Zer ote?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Bertsolariak.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Errimaz eta doinuz
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3 urte, Negu!!! ZORIONAK!!! Ondo-ondo
ospatu Hegoa, ama, aita eta Mendikin.

3 muxu handi!!!

ZORiON AGURRAK

Haizea 7 urte,

Iparraldeko haize

freskoa,

Hegoaldeko haize

goxoa,

Sorginak dantzan

jartzen dituen

Haizea.
Zorionak, polita!!
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Hauek dira MANTANGORRIko bost liburu sortaren

irabazleak:

1. Ihara Olaizola

2. Markel Azpilikueta

3. Paule del Ser

4. Eihar Kolomo Trojaola

5. Adei Usandizaga Lozano

Zorionak, irabazleok! Zuekin harremanetan

jarriko gara liburu sortak bidaltzeko. 

ZOZKETA

Goizean goiz altxatu

barre eta irri,

ingurukoontzako

maitasun iturri,

bromak ta umorea

ez dekozuz urri,

musika, margo, jolas

abuztu zein urri,

bihotz-bihotzez, June

Zorionak zuri!

Karta zein futbolera

arratsalde onak,

batuten jakuz sarri

osaba edo amonak,

laguntzeko beti prest,

badaki aitonak

Zelan ez dozuz holan

eukiko lagunak!

etxekoon partetik

Ekaitz zorionak

Aupa denei!!

Pottoka gelakoak

ikastolan jarraitzen dugu,

eta urtebetetzeak

ospatzen, gainera.

Gexan pottokak

urteak bete ditu, urriaren

28an, eta aunitz urtez

erran nahi diogu.

Bere familiarekin ere

ospatu zuen eguna, eta

ederki pasatu.

Animo, Gexan, segi orain

bezalakoa izaten!

Pottoka gela

Xuhar eta Aner, 4 urte,
Zorionak, bikote, Lezoko

familiaren partetik. Jarraitu

beti bezain bixi.
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FERNANDO

AIRE

‘XALBADOR’

Fernando Aire Xalbador Ure-
peleko (Nafarroa Beherea)
bertsolaria eta artzaina izan
zen. Mende bat bete da aur-
ten haren jaiotzatik, eta gaur-
ko egunez zendu zen, orain
44 urte. Familiatik zetorkion
bertsotarako grina, eta pla-
zaz plaza eta saioz saioz haziz
joan ziren Xalbadorren ospea
eta sona. Bertso zuzenak,
trinkoak eta zorrotzak kanta-
tzeagatik geratu da iltzatuta
askoren memorian. Bizitza,
familia, baserria, fedea eta
natura izan zituen bertsota-
rako gai nagusi. 1946tik
1960ra bitarte bertso saio
asko irabazi zituen. 1960ko,
62ko eta 65eko Bertsolari
Txapelketa Nagusietan hiru-
garren izan zen; eta
1967koan, bigarren.

1.
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MUNDUARI ADI  BERTSOLARITZA

2019ko Euskal Herriko Eskolarteko Bertso Txapelketako finala, Saran. GUIILAUME FAUVEAU

1967KO BERTSO
TXAPELKETA: TXISTUAK,
OIHUAK ETA TXALOAK
Makina bat bertsoaldi egin eta hainbat txapelketatan par-
te hartu zuen Xalbadorrek, baina bereziki gogoangarria da
1967ko bertso txapelketa nagusian gertatu zena. Alfonso
Irigoien epaileak iragarri zuen Manuel Olaizola Uztapideeta
Xalbador izango zirela txapelaren lehian arituko ziren bi
bertsolariak. Ikus-entzule zenbait oihuka eta txistuka hasi
ziren, erabakiarekin bat ez zetozela agerian utziz. Beste
batzuk, berriz, Xalbadorren alde txaloka hasi ziren. Zala-
parta artean ekin zion Uztapidek lehen bertsoa botatzeari,
eta ondoren hasi zen bertsotan Xalbador, erabakiaren
erantzukizuna berari ez zegokiola adieraziz. Txalo artean
bukatu zuen bertsoaldia, eta, ordutik, areagotu egin ziren
Xalbadorren aldeko keinuak eta zaleak.

2.

Uztapide eta Xalbador, 1967ko

Txapelketa Nagusian. BERRIA

3.
Bertsotan aritzen zen Xalbador, eta asko dira egun ere bat-bateko kantugin-
tzari lotutako herritarrak. Bertsoak, berez, kantatuz, errimatuz eta neurtuz
osatzen diren berbaldiak dira. Errima, doinua eta neurria kontuan hartuz jos-
ten dira bertsoak; bertsolari bakarra gai baten bueltan edo bertsolarien arte-
ko solasaldi gisa kantatu daitezke. Ahozko tradizioari lotutako ariketa den
arren, idatzizko bertsoak ere badaude: bertso paperak.

BERTSOLARITZA, ZER DA?

6.
Plazaz plaza bertso saioetan kantari
ibiltzen dira bertsolariak, eta hain-
bat txapelketatan lehiatu. Herrial-
deka banatuta, bost txapelketa
daude: Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Ara-

bakoa, Nafarroakoa eta Xilaba, Ipar
Euskal Herriko txapelketa. Norgehia-
goka hauetan 18 urtetik gorako ber-
tsolariak aritzen dira. Gaztetxoek
ere badute, ordea, euren maila

HERRIALDEETAKO ETA ESKOL

BERTSOA

Honako hau kantatu zuen
Xalbadorrek:

Anai-arrebok, ez, otoi, pentsa
neu're gustora nagonik,
poz gehiago izango nuen
albotik beha egonik.
Zuek ezpazerate kontentu
errua ez daukat ez nik,
txistuak jo dituzute bainan
maite zaituztet oraindik.
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Andoni Egaña
(Zarautz, Gipuzkoa, 1961)

Lau aldiz jarraian (1993, 1997, 2001,
2005) irabazi du Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa Nagusia ber-
tsolari zarauztarrak, eta bera da,
hain zuzen, txapela gehien eskura-
tu dituen bertsolaria. Bertsotan ez
ezik, bertsolaritzaren inguruko
ikerkuntzan eta prentsan idazten
aritzen da Egaña. 

Maialen Lujanbio
(Hernani, Gipuzkoa, 1976)

Birritan irabazi du Bertsolari Txa-
pelketa Nagusia Lujanbiok, eta
txapela irabazten duen lehenengo
andrea da. 11-12 urterekin parte
hartu zuen aurrenekoz Gipuzkoa-
ko Eskolarteko Txapelketan. Ber-
tsotan istorioak sortu eta deskri-
bapen zehatzak egiteko gaitasuna
duela nabarmendu dute askok.

neurtzeko parada:  Eskolarteko Ber-
tsolari Txapelketa. Bertsotan hasi-
tako neska-mutilei trebatzeko eta
jendaurrean aritzeko aukera ema-
tea eta gazteak oholtzarekin eta

entzulearen aulkiarekin zaletzea du
xede. Txapelketan 15 eta 18 urte bi-
tartekoek hartzen dute parte, he-
rrialdeka, eta, gero, finalean, Euskal
Herri osokoak biltzen dira. 

LARTEKO TXAPELKETAK

4.
Bertso eskolak dira, hain zuzen, bertsolari berrien akuilu. Gaztetxo nahiz
helduentzako formakuntza espazioak izan daitezke, eta egun, Bertsoza-
le Elkarteak emandako datuen arabera, 117 bertso eskola daude Euskal
Herriko zazpi lurraldeetan sakabanatuta. Lagun artean bertsotan egin,
praktikatu eta trebatzeko formakuntza gune dira bertso eskolak, ahoz-
ko tradizioaren sokari segida emateko espazioak.

BERTSO ESKOLAK

ARABAARABA

BIZKAIABIZKAIA

GIPUZKOAGIPUZKOA

NAFARROANAFARROA

LAPURDILAPURDI

NAFARROA NAFARROA 

ZUBEROAZUBEROA

Iturria: Xenpelar 

dokumentazio 

zentroa, 

2019ko datuak.

1818

5555
8181

3131

1717

BEHEREABEHEREA

66
22

5.
Bertsolariak hainbat txapelketatan lehiatzen dira. Euskal Herriko bertso-
lari guztiak biltzen dituena Bertsolari Txapelketa Nagusia da. Lehenen-
goa Euzkadi Gaztedik antolatu zuen, 1935ean. Hainbat etenaldiren ondo-
ren, Bertsozale Elkarteak hartu zuen antolakuntzaren ardura 1986az ge-
roztik. Lau urterik behin egiten da, eta, hainbat kanporaketaren
ondoren, zortzi bertsolariren artean jokatzen da finala. 2017ko finala
Maialen Lujanbiok irabazi zuen. 

TXAPELKETA NAGUSIA

POTO EGIN, ZER DA?
Bertso baten oinak, hau da, errimatzen duten hitzek
ezberdinak izan behar dute. Bertsoaldi batean bertsolariak
oina errepikatzen baldin badu, poto egin duela esaten da. 

BITXIKERIA

1.796
lagun joaten
dira bertso
eskoletara

117
bertso eskola
daude Euskal

Herrian
barrena
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DENBORA-PASAK 2.
Osatu hitzak. Naiara
bertso eskolako etxeko lanak
egiten ari da, eta Xalbadorri
buruzko hiru marrazki egin
behar ditu. Zer marraztu
duen jakiteko,
mugitu silabak lekuz,
eta osatu hitzak.

PEL-E-UR-E

PEL-TXA-TA-KE

TSO-A-RI-LA-BER

Lotu puntuak. Mattin Xilabako
finalaurrekoa ikusten ari da. Kantuan ari den
bertsolariaren irudia ikusi ahal

izateko, lotu puntuak.
1. 
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3. 
Zazpi aldeak. Aimar Xalbadorren eta
Martinen arteko bertsoaldi zaharrak ikusten ari da. 
Bi ikusi ditu, eta ez dira berdin-berdinak. Bilatu
zazpi aldeak.

Erantzunak:
2.Txapelketa, Urepele eta

bertsolaria. 

‘Poza’ 
Pozari kanta egiten dion bertsotan idatzi-
tako album ilustratua. Pozak badaki he-
gan, guk baino gorago! Hanka ugari ditu...
edo bat gehiago! Ezkutatuko balitz, xomo-
rro, pikaro... Zuk ikusi ez arren beti hortxe
dago. 

Uxue Alberdi eta Eider Eibar

Argitaletxea: Elkar

‘Kenavo, zaku bete
urre!’ 
Bertso zahar batzuen hariari tira eginez,
gazte batzuk ezustekoz beteriko abentu-
ra dibertigarri batean murgilduko dira. Pi-
rata baten altxorra izanen dute jomuga.
Toki arrotzetan ibiltzea tokatuko zaie, kul-
tura berriak ezagutzea. Tartean, korapilo-

rik latzena bezalaxe, elkarren arteko harremanak indartu
eta sendotuko dira. Umorerik ez zaio faltako kontakizunari.

Iñigo Ibarra

Argitaletxea: Pamiela

‘Axalko eta Otsoko
bertsotan’ 
Axalko eta Otsoko lagunen komeriak eta
gorabeherak bertsoz kontatzen ditu
ipuinak. Bihurrikeriatan dabiltza biak
Aloña mendiaren inguruetan.

Xabier Ugarte eta Kepa Etxeberria

Argitaletxea: Ataramiñe

‘Hitzen lapurra’ 
Herriz herri ibiltzeko sortutako antzezla-
nean oinarritutako ipuin honetan, hitzen
munduan murgildu nahi dituzte egileek
4-8 urte bitarteko haurrak. Hitzekin hiz-
ketan jolastuz, bertsolaritzara hurbiltze-
ko aukera eskainiz, hizkuntzarekin jolas-
tera gonbidatzen dituzte haurrak zein
gurasoak.

Enkarni Genua eta Manu Gomez

Argitaletxea: Lanku

AZOKA



Ur botila
txantxaria

IRRIEN LAGUNAK

MATERIALAK
d Plastikozko botila bat

d Orratz bat

d Ura

Gaurkoan, esperimentu berezi bat egingo
dugu. Txantxa bat prestatuko dugu! Nik nola
egin dudan ikusi nahi baduzue, gure
Youtubeko kanalean topatuko duzue
bideoa. Probatu zuek ere esperimentua, eta
egiezue txantxa zuen etxekoei!

Esperimentua

b Plastikozko botila hartu, eta urez bete. 
b Botilari tapa jarri, eta itxita utzi.
b Ondoren, zuloak egingo dizkiogu botilari,
orratza erabiliz. Nahi beste zulo egin
ditzakegu.
b Zer gertatuko da urez betetako botila
etxean utzi eta norbaitek hartzen badu?
b Baten batek botila irekitzen duenean,
lehen egin dizkiogun zuloetatik ihes egingo
du urak, den-dena bustiz,!

Zer gertatu da?

Botila itxita dagoen bitartean, zuloetatik
ez da urik ateratzen. Irekitzen dugunean,
berriz, urak zuloetatik ihes egiten du. Zer
dela-eta gertatzen da hori? 

Botilari tapa kentzen diogunean, airea sar-
tzen hasiko da barrura, eta aireak bultza
egingo dio barruan dagoen urari. Horrela,
ura zuloetatik aterako da, aireari lekua
utziz.

m a n t a n g o r r i
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  LARUNBATA, 2020KO AZAROAREN 7A


