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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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ZU ERE ARTiSTA

Erika Bravo

Hiart Beitia Irastorza

Irati Sodupe
Intza Kolomo Trojaola

Eihar Kolomo Trojaola

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Gogotsu hasi al duzue ikasturte

berria? Hemen uzten dizkizuegu MANTANGORRIren 1.000 aleak

ospatzeko bidalitako zenbait marrazki. Zuek bai artistak! Segi

marrazki berriak bidaltzen. Zorion agurrak argitaratu ahal

izateko, berriz, gogoan izan mezuak astearte arratsaldea baino

lehen jaso behar ditugula. Asteartetik aurrera jasotzen diren 

mezu guztiak hurrengo asteko zenbakian argitaratuko ditugu.
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ZER DA?

Euskal Herrian lau urtez
behin egiten den bertso txa-
pelketa da Bertsolari Txapel-
keta Nagusia. Aurtengoa, or-
dea, bost urteren ondoren
egingo dute, pandemia 
zela-eta urtebete atzera-
tzea erabaki baitzuten anto-
latzaileek. Herrialde bakoi-
tzeko txapelketan ondoen
sailkatu direnek parte har-
tzen dute. Gaur egingo dute
lehen saioa, Getxon (Bizkaia),
eta abenduaren 18an izango
da finala, Iruñeko Nafarroa
Arenan. 14 saio izango dira
guztira.

1.

NORK

ANTOLATZEN

DU?

Euskal Herriko Bertsozale El-
karteak antolatzen du Ber-
tsolari Txapelketa Nagusia.
1987an sortu zen elkartea,
bertsolaritza sustatzeko eta
haren etorkizuna ziurtatzeko
asmoz. Gaur egun, Euskal He-
rri osoko 2.000 bertsolari
eta bertsozale baino gehiago
batzen ditu.

2.

Errimen
eta doinuen festa
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MUNDUARI ADI   BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA

3.  NOIZ IZAN
ZEN LEHEN
TXAPELKETA?
Bertsoa, jolasarekin bezala, lehia-
rekin lotua egon da beti. Dena den,
1935. urteko Bertsolari Eguna
hartu ohi da txapelketa ofizialen
lehen alditzat. Urte hartan, 1937an
bezala, Euskaltzaleak eta Eusko
Gaztedi Elkarteek antolatu zuen
txapelketa. Inazio Eizmendi Basa-

rri izan zen garaile lehenengoan,
eta Joxe Manuel Lujanbio Txirrita

bigarrenean. Gerora, 1960. urtera
arte, bertan behera geratu zen
txapelketa, Frankismoaren ondo-
rioz. Euskaltzaindiak heldu zion
orduan antolaketari: 1982ra arte,
sei aldiz antolatu zuen txapelketa.
1986an, ordea, bertsolarien esku
geratu zen antolaketa, Euskal-
tzaindiarekin zituzten desadosta-
sun batzuk zirela eta. Horren
ondoren sortu zen Euskal Herriko
Bertsolari Elkartea, gaur egun Ber-
tsozale Elkartea izenez ezaguna
dena, eta, ordutik, hura arduratu
izan da txapelketaz.

4.  NON
JOKATUKO 
DUTE FINALA?

Donostiako Belodromoa izan zen
txapelketa nagusiko finalaren
egoitza hainbat urtez. Azken urte-
etan, ordea, Barakaldoko (Bizkaia)
BECen egiten zuten txapelketako
finala, eta 14.600 lagun sartzen
ziren eremu horretan, finalari ber-
tatik bertara erreparatzeko. Aur-
ten, ordea, Iruñean jokatuko da,
Nafarroa Arenan.

5.  ‘HITZETIK HORTZERA’
Martxan da bertsolaritzari buruzko telebistako saioaren denboraldi be-
rria, ETB1en; igandean ematen dituzte saioak, 15:00etan.

Maialen
Lujanbio

Maialen Lujanbiok irabazi
zuen azken txapelketa,
2017an, bigarrenez. Hori dela
eta, aurten zuzenean finale-
an lehiatuko da, kanporake-
tetan aritu gabe. Hernaniarra
(Gipuzkoa) da Lujanbio, eta
bertako bertso eskolan aritu
zen hainbat urtez; han ikasi
zuen bertsotan. Txapelketa
nagusia irabazi duen lehen
emakumea izan zen: 2009an. 

Eider Perez Hitzetik Hortzera-ren aurkezlea

Maialen Lujanbio elkarrizketatzen. EITB

2013ko txapelketako finala, BECen.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU 
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‘Kartzelatik
ganbarara’

Finalean, buruz buruko-
ra pasatzen diren bi
bertsolariek kartzela
izeneko ariketa bat egi-
ten zuten; gela batean
bakarrik egon ondoren,
oholtzara banan-banan
atera, eta gai berari bu-
ruzko bertsoak kantatu.
Aurten, ariketa horri
izena aldatzea erabaki
dute: ganbara deituko
diote aurrerantzean.

www.bertsoa.eus
webgunean jartzen
dituzte plazetako eta
txapelketetako saioetako
bertsoak, nahieran entzun
ahal izateko.

Non eros
daitezke
txapelketako
sarrerak?
www.bertsosarrerak.eus

helbidean

BA AL DAKIZU?

29.000
Zenbat haur ari diren
ikastetxeetan
bertsolaritza
lantzen. 

7.  
ZER
TXAPELKETA
GEHIAGO
DAUDE?

Bertsolari Txapelketa Nagusia-
ren aurreko urteetan, lurraldeka,
lehiaketak jokatzen dituzte ber-
tsolariek: Xilaba da Lapurdi, Na-
farroa Behere eta Zuberoako
txapelketa; Gipuzkoan, Araban,
Bizkaian eta Nafarroan, berriz,
txapelketa bana jokatzen da.
Hortik sailkatzen dira bertsola-
riak txapelketa nagusira.Hauek
dira azken irabazleak: Xilaban,
Amets Arzallus; Nafarroan, Saioa
Alkaiza; Bizkaian, Nerea Ibarza-
bal; Araban, Peru Abarrategi; eta
Gipuzkoan, Beñat Gaztelumendi.

6.  NON
IKASTEN DA
BERTSOTAN?

Hezkuntza arautuan, Lehen Hez-
kuntzan, bertsolaritza klaseak
ematen dituzte Bertsozale Elkar-
teko 53 irakaslek. Bertsoa irakas-
teko prozesuan hobekuntzak egi-
ten eta gauza berriak probatzen
dituzte etengabe. Bestela, eskola-
tik kanpo, bertso eskoletan ikas
daiteke bertsotan: Euskal Herri
osoko herri askotan daude bertso
eskolak. 

1.800
Zenbat kide elkartzen diren
bertso eskoletan (haurrak

eta helduak).

1 2 3

TXAPELDUNETAN

TXAPELDUNAK

Andoni Egaña da txapel-
keta nagusian txapel gehien
irabazi dituen bertsolaria:
lau aldiz gailendu da: 1993.,
1997., 2001. eta 2005. urte-
etan. 2009. urteko Txapel-
keta Nagusian parte hartu
eta gero, erabaki zuen txa-
pelketa nagusiak uztea. 
Dena den, plazetan jarrai-
tzen du bertsotan.

Manuel Olaizola ‘Uzta-
pide’ da txapel gehien di-
tuztenetan bigarrena: hiru al-
diz gailendu da Euskal Herri-
ko txapelketan, Euskaltzain-
diak antolatzen zituen ga-
raian: 1962, 1965 eta 1967an.

Bina txapel irabazi dituzte
Inazio Eizmendi ‘Basa-
rri’-k,Xabier Amurizak
eta Maialen Lujanbiok. 

Behin irabazi dutenen arte-
an daude: Jose Manuel
Lujanbio ‘Txirrita’, Se-
bastian Lizaso, Jon Lo-
pategi eta Amets Arza-
llus.

1 2

1

1 2 3 4
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DENBORA-PASAK

2.
Zer dago sobran?
Eskolan, egindako marrazkiak
sailkatu behar dituzte aste
honetan. Marrazki
hauetako bat sobran
dago. Zein? 

Margotu eta
asmatu.
Irudimenari tiraka,
marrazki bat egiteko
eskatu diete ikasleei.
Margotu lauki
bakoitza
dagokion
kolorez,
Markelek zer
marraztu duen
jakiteko. 

Orlegia Urdina
Beltza Grisa Arrosa Zuria Marroia1 2 3 4 5

6 7 Horia Gorria7 8

1. 
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Erantzunak: 1.- Bertsolari bat. 2.- Gozokia. 3.-B-D-A-

E eta C. 

A

B

C

D

E
3. 
Dominoa. Domino partida
interesgarria jokatu du Mikelek
lagun artean. Zein
ordenatan jarri
dituzte piezak? 

9+1

9+110-6

8-2 4x4

8x2

9-4 5x2

3+4

7-2

6-2

14:2 5+3

‘Txalopinak’ 
Haurra, kanta ezazu
Goizetik gauera
Eta biziko zara
Txorien antzera
Lai, lai, lai,
Txorien antzera.

Antton Kazabon eta Jokin Mitxelena 

Argitaletxea: Denonartean.

‘Kristiñeren
ibilerak.
Bertso eguna’ 
Bertso Eguna da eskolan. Kris-
tiñe hunkituta dago, sorpresaz
betetako eguna izango baita
guztientzat. Euskal Herriko ber-
tsolaririk onenak ere etorriko
dira. Kristiñeren planak, ordea,
hankamotz gelditzen hasiko

dira. Nola biribilduko ote dun hire bertsoa, Kristiñe?
Itziar Olaizola eta Jokin Mitxelena

Argitaletxea: Denonartean.

‘Munduko doinu
zoragarriena’ 
Leo lehoi txiki bat da, eta amets
handi bat dauka: munduko doi-
nurik zoragarriena aurkitzea.
Bila dabilela, ordea, konturatzen
da soinu hori aurkitzea uste
zuen baino askoz ere zailagoa
dela.

Cindy Wume

Argitaletxea: Ikasmina. 

‘Zarata do
maiorrean biolin
eta pianorako’ 
Album ilustratu honen abiapun-
tua duelu bat bihurtzen den pia-
no eta biolinerako musika entse-
gu bat da. Protagonistak bi haur
musikari dira. Umorez eta emo-

zioz jositako album berezia da, eta KIMU ipuin bilduma-
ren barruan dago: irakurtzen ikasten ari diren irakurleei
zuzendutako bilduma da. 

Iban Barrenetxea

Argitaletxea: Ikaselkar. 

AZOKA



Testua: YOKE Yoga Klasiko Elkartea

Y
oga jarrera berri bat erakutsiko
dizuet gaurkoan, Navasana edo
Itsasontziaren Jarrera izenez eza-
guna dena. Asana honen bidez,

arreta eta kontzentrazioa hobetzeaz gain,
indarra eta oreka ere landuko ditugu. 

1
Hankak luzatuta, bizkarra zuzen eta
bularra zabalik duzula eseri. Jar itzazu

eskuak zabalik lurraren kontra gorputzaren
alde banatan, eta mantendu jarrera.

2
Tolestu itzazu belaunak eta eutsi han-
kei eskuen laguntzarekin.

3
Joan zaitez orain hankak altxatuz,
besoak sorbaldaren parean luze eta

hatzak aurrera begira dituzula.

m a n t a n g o r r i
berria
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Marrazkiak: Paula Estevez

Itsasontziaren
jarrera

1
A

3
A

2
A

4
A

4
Jarrera egonkortu duzula sentitzen
duzunean, luzatu hankak eta manten-

du itsasontziaren jarrera.

Ondoren, besoak eta hankak jaitsiz hasie-
rako jarrerara itzuliko zara.
Errepika ezazu jarrera 3 aldiz.


